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Algemene bedrijfsproblemen die Intune u helpt op te lossen

Hoe werkt Intune?

Microsoft Intune is een clouddienst voor het beheren van bedrijfsmobiliteit (Enterprise Mobility Management,
EMM) die uw werknemers in staat stelt om productief te zijn terwijl uw zakelijke gegevens veilig blijven. Net als
andere Azure-services is Microsoft Intune beschikbaar in Azure Portal. Met Intune kunt u het volgende doen:

De mobiele apparaten en pc's beheren die door uw werknemers worden gebruikt voor toegang tot
bedrijfsgegevens.
De mobiele apps beheren waarvan uw werknemers gebruikmaken.
Gegevens van uw bedrijf beschermen door te bepalen hoe uw werknemers toegang hebben tot de gegevens en
deze delen.
Garanderen dat apparaten en apps compatibel zijn met de beveiligingsvereisten van het bedrijf.

Uw on-premises-e-mail en -gegevens beveiligen, zodat deze veilig kunnen worden geopend vanaf mobiele
apparaten
Uw Office 365-e-mail en -gegevens beveiligen, zodat deze veilig kunnen worden geopend vanaf mobiele
apparaten
Bedrijfstelefoons ter hand stellen aan uw medewerkers
Een Bring Your Own Device-programma (BYOD) aan alle werknemers aanbieden
Uw werknemers in staat stellen Office 365 veilig te gebruiken vanuit een niet-beheerde openbare kiosk
Tablets voor beperkt gebruik verstrekken aan taakgerichte werknemers

Intune is het onderdeel van Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) dat mobiele apparaten en apps
beheert. De oplossing is nauw geïntegreerd met andere EMS-onderdelen, zoals Azure Active Directory (Azure
AD), voor identiteits- en toegangsbeheer en met Azure Information Protection voor gegevensbeveiliging. Als u de
oplossing in combinatie met Office 365 gebruikt, kunt u uw medewerkers in staat stellen om productief te zijn op
al hun apparaten terwijl de gegevens van uw organisatie beschermd blijven.

Geef een grotere versie van het diagram van de Intune-architectuur weer.

Hoe u de functies voor apparaat- en app-beheer in Intune en EMS-gegevensbescherming gebruikt, hangt af van
het bedrijfsprobleem dat u wilt oplossen. Bijvoorbeeld:

U maakt volop gebruik van apparaatbeheer als u een groep van apparaten voor afzonderlijk gebruik maakt die

file:///T:/mfpq/media/intunearchitecture.svg


Apparaatbeheer in Intune uitgelegd

App-beheer in Intune uitgelegd

worden gedeeld door winkelmedewerkers die elkaar in diensten afwisselen.
U vertrouwt op app-beheer en gegevensbescherming als u toestaat dat uw werknemers hun eigen apparaten
gebruiken voor toegang tot bedrijfsgegevens (BYOD).
Als u informatiemedewerkers bedrijfstelefoons ter hand stelt, zult u afhankelijk zijn van al deze technologieën.

Apparaatbeheer in Intune werkt met behulp van de protocollen of API's die beschikbaar zijn in de mobiele
besturingssystemen. Het omvat taken zoals:

Apparaten inschrijven voor beheer, zodat uw IT-afdeling beschikt over een overzicht van de apparaten die
toegang hebben tot bedrijfsservices
Apparaten configureren zodat ze voldoen aan de bedrijfsnormen voor beveiliging en gezondheid.
Certificaten en Wi-Fi-/VPN-profielen bieden voor toegang tot bedrijfsservices.
Rapportage over en beoordelen van apparaatcompatibiliteit ten opzichte van bedrijfsnormen.
Bedrijfsgegevens verwijderen van beheerde apparaten.

Soms wordt gedacht dat beheer van toegang tot bedrijfsgegevens een functie binnen het apparaatbeheer is.
Wij zien dat anders, omdat dit niet iets is dat door het mobiele besturingssysteem wordt geboden. Het is eerder
iets waarin de identiteitsprovider voorziet. Bij ons is de identiteitsprovider Azure Active Directory (Azure AD) het
beheersysteem voor identiteit en toegang van Microsoft.

Intune integreert met Azure AD om tal van scenario’s voor toegangsbeheer mogelijk te maken. U kunt
bijvoorbeeld vereisen dat een mobiel apparaat voldoet aan bedrijfsnormen die u in Intune definieert voordat het
apparaat toegang krijgt tot bedrijfsservices zoals Exchange. U kunt ook de bedrijfsservice vergrendelen voor een
specifieke set mobiele apps. Zo kunt u Exchange Online bijvoorbeeld vergrendelen, zodat deze toepassing alleen
toegankelijk is voor Outlook of Outlook Mobile.

Als we het over app-beheer hebben, bedoelen we:

Het toewijzen van mobiele apps aan medewerkers
Het configureren van apps met standaardinstellingen die worden gebruikt als de app wordt uitgevoerd
Beheren hoe bedrijfsgegevens worden gebruikt en gedeeld in mobiele apps
Bedrijfsgegevens verwijderen van mobiele apps
Apps bijwerken
Rapportage over de inventaris van mobiele apps
Bijhouden van het gebruik van mobiele apps

Soms wordt de term beheer van mobiele apps (MAM) gebruikt om één van deze toepassingen afzonderlijk aan te
duiden of om te verwijzen naar een specifieke combinatie ervan. Veelal wordt het concept van app-configuratie in
verband gebracht met het concept van de beveiliging van bedrijfsgegevens binnen mobiele apps. Dat is omdat
sommige mobiele apps instellingen doorgeven waarmee hun functies voor gegevensbescherming kunnen worden
geconfigureerd.

Wanneer we over app-configuratie en Intune spreken, verwijzen we specifiek naar technologieën zoals beheerde
app-configuratie in iOS.

Als u Intune gebruikt met andere services in EMS, kunt u uw organisatie veel meer beveiliging van mobiele apps
bieden dan door het mobiele besturingssysteem en de configuratie van mobiele apps zelf wordt geleverd. Een app
die wordt beheerd met EMS heeft toegang tot een uitgebreidere reeks functies voor de bescherming van mobiele
apps en gegevens, met onder meer :

https://developer.apple.com/library/content/samplecode/sc2279/Introduction/Intro.html


App-beveiliging in IntuneApp-beveiliging in Intune

EMM met en zonder apparaatinschrijving

Eenmalige aanmelding
Multi-Factor Authentication
Voorwaardelijke toegang tot apps: toegang toestaan als de mobiele app bedrijfsgegevens bevat
Het isoleren van bedrijfsgegevens ten opzichte van persoonlijke gegevens binnen dezelfde app
App-beveiligingsbeleid (pincode, codering, opslaan als, klembord, enzovoort)
Bedrijfsgegevens wissen uit een mobiele app
Ondersteuning voor Rights Management-services

App-beveiliging is een onderdeel van app-beheer en wanneer we het in verband met Intune hebben over de
beveiliging van mobiele apps, bedoelen we:

Persoonlijke gegevens geïsoleerd houden van bedrijfsgegevens en IT.
Beperken van de acties die gebruikers kunnen ondernemen met bedrijfsgegevens, zoals kopiëren, knippen en
plakken, opslaan en weergeven.
Bedrijfsgegevens verwijderen uit mobiele apps, ook wel selectief wissen of zakelijk wissen genoemd.

Een van de manieren waarop Intune beveiliging van mobiele apps biedt, is via de functie voor app-
beveiligingsbeleid. App-beveiligingsbeleid maakt gebruik van Azure AD-identiteit om bedrijfsgegevens te
isoleren van persoonlijke gegevens. Gegevens die toegankelijk zijn met behulp van zakelijke referenties, krijgen
extra bedrijfsbeveiliging.

Als een gebruiker zich bijvoorbeeld op zijn apparaat aanmeldt met behulp van zijn zakelijke referenties, heeft hij
via de bedrijfsidentiteit toegang tot gegevens die aan zijn persoonlijke identiteit worden geweigerd. Als die
bedrijfsgegevens worden gebruikt, bepaalt het app-beveiligingsbeleid hoe ze worden opgeslagen en gedeeld.
Dergelijke beveiligingen worden niet toegepast op gegevens waar gebruikers toegang toe krijgen als ze zich bij
hun apparaat aanmelden met hun persoonlijke identiteit. De IT-afdeling heeft zo het beheer over de
bedrijfsgegevens, terwijl de eindgebruikers het beheer houden over hun persoonlijke gegevens en de privacy
daarvan.

De meeste oplossingen voor het beheer van bedrijfsmobiliteit ondersteunen basistechnologieën voor mobiele
apparaten en mobiele apps. Deze zijn meestal gekoppeld aan het apparaat dat wordt ingeschreven in de MDM-
oplossing (beheer van mobiele apparaten) in uw organisatie. Intune biedt ondersteuning voor deze scenario's en
ondersteunt daarnaast tal van 'zonder inschrijving'-scenario's.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-appssoaccess-whatis
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/authentication/multi-factor-authentication
https://docs.microsoft.com/information-protection/understand-explore/what-is-azure-rms


Microsoft Intune in Azure Portal

NOTENOTE

Voordat u begintVoordat u begint

Ondersteunde webbrowsers voor de Azure PortalOndersteunde webbrowsers voor de Azure Portal

In verschillende organisaties worden verschillende 'zonder inschrijving'-scenario's gebruikt. Voor sommige
organisaties is apparaatgebruik zonder inschrijving de norm. Andere organisaties staan dit soort scenario’s toe
voor begeleidingsapparaten, zoals een persoonlijke tablet. Weer andere organisaties ondersteunen deze scenario’s
helemaal niet. Zelfs in het laatste geval, als een organisatie vereist dat alle apparaten van werknemers worden
ingeschreven in MDM, ondersteunen ze meestal 'zonder inschrijving'-scenario's voor uitzendkrachten en
leveranciers, en voor andere apparaten waarvoor een specifieke uitzondering geldt.

U kunt de 'zonder inschrijving'-technologie van Intune zelfs gebruiken op ingeschreven apparaten. Een apparaat
dat is ingeschreven in MDM kan bijvoorbeeld 'Open-in'-beveiliging hebben die wordt geleverd door het mobiele
besturingssysteem. 'Open-in'-beveiliging is een iOS-functie van Apple waarmee u documenten uit bepaalde apps,
zoals Outlook, niet kunt openen in andere apps, zoals Word, tenzij beide apps worden beheerd door dezelfde
MDM-provider. Bovendien kan de IT-afdeling app-beveiligingsbeleid toepassen op met EMS beheerde mobiele
apps om de opslaan als-bewerkingen te controleren of om meervoudige verificatie te bieden.

Intune als onderdeel van EMS heeft hulpprogramma's waarmee uw medewerkers hun productiviteit kunnen
verhogen terwijl uw bedrijfsgegevens beschermd blijven, ongeacht hoe uw organisatie omgaat met ingeschreven
en niet-ingeschreven mobiele apparaten en apps.

U vindt de Microsoft Intune-service in Azure Portal.

Belangrijke functies van de Microsoft Intune-ervaring in Azure Portal zijn onder andere:

Een geïntegreerde console voor al uw Enterprise Mobility + Security-onderdelen (EMS)
Een console op basis van HTML die is gebouwd op webstandaarden
Ondersteuning van Microsoft Graph API om veel acties te automatiseren
Azure Active Directory-groepen (AD) voor compatibiliteit voor al uw Azure-toepassingen
Ondersteuning voor de meeste moderne webbrowsers

Zie Aan de slag met Intune in Azure Portal voor een korte handleiding voor het aanpassen van uw portal-ervaring.

Als u een eerdere versie van Microsoft Intune hebt gebruikt, is de volgende informatie mogelijk nuttig voor u:

In Waar is de functie die ik zoek gebleven in Azure? kunt u nazoeken welke specifieke werkstromen en gebruiksinterfaces
zijn veranderd bij de overgang naar Azure.
In Klassieke Intune-groepen in Azure Portal worden de gevolgen uitgelegd van de overstap naar Azure Active Directory-
beveiligingsgroepen voor groepsbeheer.

U moet een Intune-beheerder- en tenant-account hebben voor het gebruik van Intune in de Azure Portal. Meld u
aan voor een account als u er nog geen hebt.

Azure Portal is geschikt voor de meeste moderne pc's, Macs en tablets. Mobiele telefoons worden niet
ondersteund. Momenteel worden de volgende webbrowsers ondersteund:

Microsoft Edge (meest recente versie)
Microsoft Internet Explorer 11
Safari (meest recente versie, alleen Mac)
Chrome (meest recente versie)
Firefox (meest recente versie)

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/get-started-azure
https://admin.microsoft.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=40BE278A-DFD1-470a-9EF7-9F2596EA7FF9&dl=INTUNE_A&ali=1#0 


Volgende stappen

Controleer Azure Portal voor de meest recente informatie over ondersteunde browsers.

Meer informatie over een aantal algemene manieren om Intune te gebruiken.
Vertrouwd raken met het product met een 30-daagse evaluatieversie van Intune.
Duik in de technische vereisten en mogelijkheden van Intune.

https://docs.microsoft.com/azure/azure-preview-portal-supported-browsers-devices


Wat kan Intune voor mijn bedrijf doen?
30-5-2019 • 6 minutes to read

Algemene bedrijfsproblemen die Intune u helpt op te lossen

Snelstartgidsen

Microsoft Intune is een cloudgebaseerde service voor het beheer van bedrijfsmobiliteit (Enterprise Mobility
Management, EMM) die uw werknemers in staat stelt om productief te zijn terwijl uw zakelijke gegevens veilig
blijven.

Met Intune kunt u het volgende doen:

De mobiele apparaten beheren die door uw werknemers worden gebruikt voor toegang tot bedrijfsgegevens.
De mobiele apps beheren waarvan uw werknemers gebruikmaken.
Gegevens van uw bedrijf beschermen door te bepalen hoe uw werknemers toegang hebben tot de gegevens en
deze delen.
Garanderen dat apparaten en apps compatibel zijn met de beveiligingsvereisten van het bedrijf.

Uw on-premises-e-mail en -gegevens beveiligen, zodat deze veilig kunnen worden geopend vanaf mobiele
apparaten
Uw Office 365-e-mail en -gegevens beveiligen, zodat deze veilig kunnen worden geopend vanaf mobiele
apparaten
Bedrijfstelefoons ter hand stellen aan uw medewerkers
Een Bring Your Own Device-programma (BYOD) aan alle werknemers aanbieden
Uw werknemers in staat stellen Office 365 veilig te gebruiken vanuit een niet-beheerde openbare kiosk
Tablets voor beperkt gebruik verstrekken aan taakgerichte werknemers

Mogelijk vindt u het lastig om te beginnen met het beheren van mobiele apparaten. Zo zijn er veel verschillende
beslissingen die u namens uw bedrijf moet nemen. Aan de hand van de volgende quickstarts gaat u op effectieve
wijze aan de slag met Intune en voert u in korte tijd een aantal algemene taken uit.

Gebruik de inhoudsopgave aan de linkerkant van deze pagina om de quickstarts in de beoogde volgorde te
volgen.

Intune gratis proberen: maak een gratis abonnement om Intune in een testomgeving te proberen.
Een gebruiker maken: voeg een gebruiker aan Intune toe om deze toe te staan zakelijke resources te openen op
mobiele apparaten.
Een groep maken: deel gebruikers in groepen in om het beleid en de apps waartoe ze toegang hebben,
gemakkelijker te beheren.
Automatische inschrijving instellen: stel Intune zo in dat apparaten automatisch worden ingeschreven wanneer
bepaalde gebruikers zich aanmelden bij Windows 10-apparaten.
Uw apparaat inschrijven: neem de rol aan van Intune-gebruiker en schrijf uw apparaat in bij Intune. Ga
vervolgens terug naar Intune en controleer of de inschrijving is gelukt.
Een nalevingsbeleid voor apparaten maken: maak een apparaatnalevingsbeleid en wijs een groep aan het beleid
toe.
Meldingen sturen naar niet-compatibele apparaten: stuur een e-mailmelding naar personeelsleden die een niet-
compatibel apparaat gebruiken. Dit doet u door een nalevingsbeleid te maken en toe te wijzen.
Een app toevoegen en toewijzen: u kunt een client-app toevoegen en toewijzen aan het personeel van uw
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Volgende stappen

Meer informatie

bedrijf.
Een beveiligingsbeleid voor apps maken en toewijzen: maak een app-beveiligingsbeleid en wijs dit aan een
client-app op een apparaat van een eindgebruiker toe.
Een aangepaste rol: maak en wijs een aangepaste rol toe met specifieke machtigingen voor de afdeling
Beveiligingsactiviteiten.
Een e-mail-apparaatprofiel voor iOS maken: maak een e-mailapparaatprofiel voor iOS-apparaten.

Voordat u begint, moet u een Intune-beheerdersaccount en een tenantaccount activeren. Maak een gratis
abonnement om Intune gratis te proberen in een testomgeving. Bestaande abonnees kunnen deze activiteiten ook
voltooien in de live tenant. In deze artikelen die u helpen aan de slag te gaan, wordt ervan uitgegaan dat u met
testapparaten werkt.

U moet er ook voor zorgen dat u de globale beheerder voor uw organisatie bent om alle taken in de 'Aan de slag'-
taken te kunnen uitvoeren.

Intune is het onderdeel van Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) dat mobiele apparaten en apps
beheert. De oplossing is nauw geïntegreerd met andere EMS-onderdelen, zoals Azure Active Directory (Azure AD),
voor identiteits- en toegangsbeheer en met Azure Information Protection voor gegevensbeveiliging. Als u de
oplossing in combinatie met Office 365 gebruikt, kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers productief werken op
al hun apparaten terwijl de gegevens van uw organisatie beschermd blijven.

Aan de slag met Azure - Begrijp de anatomie van de Azure-portal en leer hoe u veranderingen kunt aanbrengen op
de pagina die u ziet.

Wat is Intune?
Wat is Azure Portal?
Levenscycli van apparaten en apps

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/get-started-azure
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-intune
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles


Wat is er nieuw in Microsoft Intune?
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NOTENOTE

Week van 22 juli 2019
AppbeheerAppbeheer
Aangepaste meldingen voor gebruikers en groepenAangepaste meldingen voor gebruikers en groepen

App Device Policy Controller van GoogleApp Device Policy Controller van Google

Outlook-beveiligingsinstellingen voor iOS- en Android-apparatenOutlook-beveiligingsinstellingen voor iOS- en Android-apparaten

Ontdek elke week wat er nieuw is in Microsoft Intune. U vindt hier ook belangrijke kennisgevingen, oudere
releases en informatie over hoe service-updates voor Intune worden uitgebracht.

Het kan voor elke maandelijkse update tot drie dagen duren totdat deze wordt geïmplementeerd. Dit gebeurt in de
volgende volgorde:

Dag 1: Azië en Stille Oceaan (APAC)
Dag 2: Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA)
Dag 3: Noord-Amerika

Sommige functies worden gedurende een aantal weken geïmplementeerd en zijn mogelijk niet voor alle gebruikers in de
eerste week beschikbaar.

Controleer de pagina In ontwikkeling voor een lijst met nieuwe functies in een versie.

RSS-feed: ontvang een melding wanneer deze pagina wordt bijgewerkt door de volgende URL in uw feedlezer
te kopiëren en plakken: 
https://docs.microsoft.com/api/search/rss?search=%22What%27s+new+in+microsoft+intune%3F+-+Azure%22&locale=en-
us

Verzend aangepaste pushmeldingen vanaf de bedrijfsportaltoepassing naar gebruikers met iOS- en Android-
apparaten die u met Intune beheert. Deze mobiele pushmeldingen zijn zeer goed met vrije tekst aan te passen
en kunnen voor elk doeleinde worden gebruikt. U kunt ze voor verschillende gebruikersgroepen in uw
organisatie gebruiken. Zie aangepaste meldingen voor meer informatie.

De app Managed Home Screen biedt nu toegang tot de app Android Device Policy van Google. De app
Managed Home Screen is een aangepast startprogramma dat wordt gebruikt voor apparaten die bij Intune zijn
ingeschreven als toegewezen Android Enterprise-apparaat (AE) op basis van de kioskmodus voor meerdere
apps. U kunt de app Android Device Policy openen of gebruikers naar de app leiden voor ondersteuning en
foutopsporing. De opstartmogelijkheid is beschikbaar op het moment dat het apparaat wordt ingeschreven en
wordt gekoppeld aan Managed Home Screen. Er zijn geen extra installaties nodig voor het gebruik van deze
functionaliteit.

U kunt nu de algemene configuratie-instellingen voor apps en gegevensbeveiliging configureren voor Outlook
voor iOS en Android met behulp van besturingselementen voor eenvoudig Intune-beheer zonder
apparaatregistratie. De algemene instellingen voor het configureren van apps bieden pariteit met de instellingen
die beheerders kunnen inschakelen bij het beheren van Outlook voor iOS en Android op geregistreerde
apparaten. Zie Deploying Outlook for iOS and Android app configuration settings (Configuratie-instellingen
voor apps implementeren voor Outlook voor iOS en Android) voor meer informatie over instellingen in
Outlook.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Microsoft-Intune-Service-Updates/ba-p/358728
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Microsoft-Intune-Service-Updates/ba-p/358728
https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/outlook-for-ios-and-android/outlook-for-ios-and-android-configuration-with-microsoft-intune


ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Toepasselijkheidsregels gebruiken bij het maken van Windows 10-apparaatconfiguratieprofielenToepasselijkheidsregels gebruiken bij het maken van Windows 10-apparaatconfiguratieprofielen

Tokens gebruiken om apparaatspecifieke informatie toe te voegen aan aangepaste profielen voor iOS- en macOS-apparatenTokens gebruiken om apparaatspecifieke informatie toe te voegen aan aangepaste profielen voor iOS- en macOS-apparaten

Nieuwe configuratieontwerper bij het maken van een OEMConfig-profiel voor Android EnterpriseNieuwe configuratieontwerper bij het maken van een OEMConfig-profiel voor Android Enterprise

Bijgewerkte gebruikersinterface voor het configureren van Windows HelloBijgewerkte gebruikersinterface voor het configureren van Windows Hello

Intune PowerShell SDKIntune PowerShell SDK

U kunt configuratieprofielen voor een Windows 10-apparaat maken (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > Windows 10 als platform > Toepasbaarheidsregels). In deze update kunt u een
toepassingsregel maken, zodat het profiel alleen van toepassing is op een specifieke editie of versie. U maakt
bijvoorbeeld een profiel waarmee bepaalde BitLocker-instellingen worden ingeschakeld. Als u het profiel
toevoegt, gebruikt u een toepassingsregel zodat het profiel alleen van toepassing is op apparaten met Windows
10 Enterprise.

Zie Toepasbaarheidsregels om een toepasbaarheidsregel toe te voegen.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

U kunt aangepaste profielen op iOS- en macOS-apparaten gebruiken om instellingen en functies te
configureren die niet zijn ingebouwd in Intune (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > IOS of
macOS als platform > Aangepast voor profieltype). In deze update kunt u tokens toevoegen aan uw 
.mobileconfig -bestanden om apparaatspecifieke informatie toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld 
Serial Number: {{serialnumber}}  toevoegen aan uw configuratiebestand om het serienummer van het apparaat

weer te geven.

Zie Aangepaste iOS-instellingen of Aangepaste macOS-instellingen als u een aangepast profiel wilt maken.

Van toepassing op:

iOS
macOS

U kunt in Intune een apparaatconfiguratieprofiel maken dat gebruikmaakt van een OEMConfig-app
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Android Enterprise als platform > OEMConfig als
profieltype). Wanneer u dit doet, wordt er een JSON-editor geopend met een sjabloon en waarden die u kunt
wijzigen.

Deze update bevat een versie van Configuratieontwerper met een verbeterde gebruikerservaring, waarin in de
app ingesloten details worden weergegeven, waaronder titels, beschrijvingen en meer. De JSON-editor is nog
steeds beschikbaar en toont wijzigingen die u aanbrengt in Configuratieontwerper.

Als u de huidige instellingen wilt bekijken, gaat u naar Android Enterprise-apparaten gebruiken en beheren met
OEMConfig.

Van toepassing op: Android Enterprise

De console waar u Intune kunt configureren voor het gebruik van Windows Hello voor Bedrijven is bijgewerkt.
Alle configuratie-instellingen zijn nu beschikbaar in hetzelfde deelvenster van de console waar u ondersteuning
voor Windows Hello inschakelt.

De Intune PowerShell SDK, die ondersteuning biedt voor de Intune API via Microsoft Graph, is bijgewerkt naar
versie 6.1907.1.0. De SDK ondersteunt nu het volgende:

Werkt met Azure Automation.
Ondersteunt leesbewerkingen ter verificatie voor alleen apps.
Ondersteunt beschrijvende namen als aliassen.
Voldoet aan de naamgevingsconventies voor PowerShell. Specifiek is parameter PSCredential  (in cmdlet 
Connect-MSGraph ) gewijzigd in Credential .

https://docs.microsoft.com/intune/android-oem-configuration-overview


ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Updates voor inschrijvingsbeperkingenUpdates voor inschrijvingsbeperkingen

UI-updates voor Apple-inschrijvingen en inschrijvingsbeperkingenUI-updates voor Apple-inschrijvingen en inschrijvingsbeperkingen

Voorbereiding van de configuratie van bedrijfsapparaat-id's voor Android Q-apparatenVoorbereiding van de configuratie van bedrijfsapparaat-id's voor Android Q-apparaten

Voor Android Enterprise zijn enkele pictogrammen gewijzigd (werkprofiel, toegewezen apparaten en volledig beheerde apparaten)Voor Android Enterprise zijn enkele pictogrammen gewijzigd (werkprofiel, toegewezen apparaten en volledig beheerde apparaten)

Wijziging in het verzamelen van diagnostische gegevensWijziging in het verzamelen van diagnostische gegevens

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Lokalisatie van apparaat verbeterenLokalisatie van apparaat verbeteren

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging
Geavanceerde instellingen voor Windows Defender Firewall (openbare preview)Geavanceerde instellingen voor Windows Defender Firewall (openbare preview)

Ondersteunt het handmatig opgeven van de waarde van de Content-Type -header bij gebruik van cmdlet 
Invoke-MSGraphRequest .

Zie PowerShell SDK for Microsoft Intune Graph API (PowerShell SDK voor Microsoft Intune Graph API) voor
meer informatie.

Inschrijvingsbeperkingen voor nieuwe tenants zijn bijgewerkt, zodat Android Enterprise-werkprofielen
standaard worden toegestaan. Bestaande tenants worden niet gewijzigd. Als u Android Enterprise-werkprofielen
wilt gebruiken, moet u uw Intune-account koppelen aan uw beheerde Google Play-account.

De volgende twee processen maken gebruik van een gebruikersinterface in wizardstijl:

Inschrijving van Apple-apparaten. Zie iOS-apparaten automatisch inschrijven met het Device Enrollment
Program van Apple voor meer informatie.
Inschrijvingsbeperkingen maken. Zie Inschrijvingsbeperkingen instellen voor meer informatie.

In Android Q (v10) verwijdert Google de mogelijkheid voor MDM-agents om op Android-apparaten met
verouderd beheer (apparaatbeheerder) informatie over de apparaat-id te verzamelen. Intune bevat een functie
waarmee IT-beheerders vooraf een lijst met serienummers of IMEI's kunnen configureren om deze apparaten
automatisch aan te merken als bedrijfseigendom. Deze functie werkt niet voor Android Q-apparaten die door
een apparaatbeheerder worden beheerd. Ongeacht of het serienummer of IMEI voor het apparaat wordt
geüpload, wordt dit tijdens de inschrijving bij Intune altijd als een persoonlijk apparaat beschouwd. U kunt het
eigendom na de inschrijving handmatig overzetten naar het bedrijf. Dit is alleen van invloed op nieuwe
inschrijvingen. Bestaande ingeschreven apparaten worden hierdoor niet beïnvloed. Android-apparaten die
worden beheerd met werkprofielen, worden door deze wijziging niet beïnvloed en blijven werken zoals ze dit
momenteel doen. Ook kunnen Android Q-apparaten die als apparaatbeheerder zijn ingeschreven, niet langer
een serienummer of IMEI als apparaateigenschappen rapporteren in de Intune-console.

De pictogrammen voor Android Enterprise-inschrijvingsprofielen zijn gewijzigd. Als u de nieuwe pictogrammen
wilt zien, gaat u naar Intune > Inschrijving > Android-inschrijving > en kijkt u onder
Inschrijvingsprofielen.

De standaardwaarde voor het verzamelen van diagnostische gegevens is gewijzigd voor apparaten met
Windows 10, versie 1903 en hoger. Vanaf Windows 10 1903 is het verzamelen van diagnostische gegevens
standaard ingeschakeld. Diagnostische gegevens van Windows zijn vitale technische gegevens van Windows-
apparaten over het apparaat en over hoe Windows en gerelateerde software worden uitgevoerd. Zie
Diagnostische gegevens van Windows in uw organisatie configureren voor meer informatie. Autopilot-
apparaten worden ook ingeschreven voor 'volledige' telemetrie, tenzij dit anders is ingesteld in het Autopilot-
profiel met System/AllowTelemetry.

U kunt inzoomen op de exacte coördinaten van een apparaat met behulp van de actie Apparaat zoeken. Zie
Verloren iOS-apparaten zoeken voor meer informatie over het zoeken naar verloren iOS-apparaten.

Gebruik Intune voor het beheren van aangepaste firewallregels als onderdeel van een configuratieprofiel voor
een apparaat voor eindpuntbeveiliging in Windows 10. Met regels kunt u inkomend en uitgaand gedrag voor
toepassingen, netwerkadressen en poorten opgeven.

https://www.powershellgallery.com/packages/Microsoft.Graph.Intune
https://docs.microsoft.com/intune/connect-intune-android-enterprise
https://docs.microsoft.com/intune/corporate-identifiers-add#identify-corporate-owned-devices-with-imei-or-serial-number
https://docs.microsoft.com/windows/privacy/configure-windows-diagnostic-data-in-your-organization
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-system#system-allowtelemetry


Bijgewerkte gebruikersinterface voor het beheren van beveiligingsbasislijnenBijgewerkte gebruikersinterface voor het beheren van beveiligingsbasislijnen

Week van 15 juli 2019
AppbeheerAppbeheer
Pictogrammen Managed Home Screen en Beheerde instellingenPictogrammen Managed Home Screen en Beheerde instellingen

Android Device Policy op toegewezen Android Enterprise-apparatenAndroid Device Policy op toegewezen Android Enterprise-apparaten

Updates voor de iOS-bedrijfsportalUpdates voor de iOS-bedrijfsportal

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
FileVault voor macOS beherenFileVault voor macOS beheren

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Met Windows Autopilot opnieuw instellen wordt de primaire gebruiker van het apparaat verwijderdMet Windows Autopilot opnieuw instellen wordt de primaire gebruiker van het apparaat verwijderd

Maken en bewerken in de Intune-console voor de beveiligingsbasislijnen is bijgewerkt. De wijzigingen zijn
onder andere:

Een eenvoudigere wizardstijl die op één blade is samengevoegd. binnen één blade. In dit nieuwe ontwerp wordt
niet langer gebruikgemaakt van meerdere blades, waarbij IT-professionals in meerdere, afzonderlijke
deelvensters moeten inzoomen.
U kunt nu toewijzingen maken als onderdeel van het maken en bewerken. Hierdoor hoeft u later geen
basislijnen meer toe te voegen. Er is een samenvatting van de instellingen toegevoegd die u kunt bekijken
voordat u een nieuwe basislijn maakt of een bestaande regel bewerkt. Tijdens het bewerken toont de
samenvatting alleen de lijst met items die zijn ingesteld binnen de categorie met eigenschappen die worden
bewerkt.

Het app-pictogram Managed Home Screen en het pictogram Beheerde instellingen zijn bijgewerkt. De app
Managed Home Screen wordt alleen gebruikt voor apparaten die bij Intune zijn ingeschreven als toegewezen
Android Enterprise-apparaat (AE) en die worden uitgevoerd in de kioskmodus voor meerdere apps. Zie De app
Microsoft Managed Home Screen voor Android Enterprise configureren voor meer informatie over de app
Managed Home Screen.

U kunt de toepassing Android Device Policy openen vanuit het scherm voor het opsporen van fouten in de app
Managed Home Screen. De app Managed Home Screen wordt alleen gebruikt voor apparaten die bij Intune zijn
ingeschreven als toegewezen Android Enterprise-apparaat (AE) en die worden uitgevoerd in de kioskmodus
voor meerdere apps. Zie De app Microsoft Managed Home Screen voor Android Enterprise voor meer
informatie.

De naam van uw bedrijf in prompts van iOS-app-beheer vervangt de huidige tekst 'i.manage.microsoft.com'.
Gebruikers zien bijvoorbeeld hun bedrijfsnaam in plaats van 'i.manage.microsoft.com' wanneer ze een iOS-app
willen installeren vanuit de bedrijfsportal of wanneer ze beheer van de app toestaan. Dit wordt de komende
dagen voor alle klanten uitgebracht.

U kunt Intune gebruiken voor het beheren van FileVault-versleuteling van sleutels voor macOS-apparaten.
Gebruik een configuratieprofiel voor apparaten met eindpuntbeveiliging als u een apparaat wilt versleutelen.

De ondersteuning voor FileVault omvat het versleutelen van niet-versleutelde apparaten, borgstelling van de
persoonlijke herstelsleutel voor apparaten, automatische of handmatige rotatie van persoonlijke
versleutelingssleutels en het ophalen van sleutels voor uw zakelijke apparaten. Eindgebruikers kunnen ook de
website van de bedrijfsportal gebruiken om de persoonlijke herstelsleutel voor hun versleutelde apparaten op te
halen.

Het versleutelingsrapport is aangevuld met informatie over FileVault en informatie over BitLocker, zodat u alle
gegevens over de apparaatversleuteling op één plek kunt bekijken.

Wanneer Autopilot opnieuw instellen op een apparaat wordt gebruikt, wordt de primaire gebruiker van het
apparaat verwijderd. De volgende gebruiker die zich na het opnieuw instellen aanmeldt, wordt ingesteld als
primaire gebruiker. Deze functie wordt de komende dagen voor alle klanten uitgebracht.



Week van 8 juli 2019
Nieuwe instellingen voor Office, Windows en OneDrive in Windows 10-beheersjablonenNieuwe instellingen voor Office, Windows en OneDrive in Windows 10-beheersjablonen

Week van 1 juli, 2019
AppbeheerAppbeheer
AAD en APP op Android Enterprise-apparatenAAD en APP op Android Enterprise-apparaten

Week van 24 juni 2019
AppbeheerAppbeheer
Configureren welke browser een koppeling met organisatiegegevens mag makenConfigureren welke browser een koppeling met organisatiegegevens mag maken

Op de pagina Alle apps worden online/offline Microsoft Store voor zakelijke apps geïdentificeerdOp de pagina Alle apps worden online/offline Microsoft Store voor zakelijke apps geïdentificeerd

Bedrijfsportal-app op gedeelde Windows-apparatenBedrijfsportal-app op gedeelde Windows-apparaten

Alle geïnstalleerde apps weergeven op de nieuwe webpagina van de bedrijfsportalAlle geïnstalleerde apps weergeven op de nieuwe webpagina van de bedrijfsportal

In Intune kunt u beheersjablonen maken die het on-premises beheer van het groepsbeleid nabootsen
(Apparaatbeheer > Profielen > Profiel maken > Windows 10 en hoger als platform > Beheersjabloon
als profieltype).

Deze update bevat meer instellingen voor Office, Windows en OneDrive die u aan uw sjablonen kunt
toevoegen. Met deze nieuwe instellingen kunt u nu meer dan 2500 instellingen configureren die voor 100% op
de cloud gebaseerd zijn.

Zie Windows 10-sjablonen gebruiken voor het configureren van instellingen voor groepsbeleid in Intune voor
meer informatie over deze functie.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Bij het onboarden van volledig beheerde Android Enterprise-apparaten registreren gebruikers zich tijdens de
eerste installatie van hun nieuwe apparaat (of hun apparaat die naar de fabrieksinstellingen is teruggezet)
voortaan bij Azure Active Directory (AAD). Voor een volledig beheerd apparaat was het voorheen zo dat de
gebruiker de Microsoft Intune-app na voltooiing van de installatie handmatig moest starten om AAD-registratie
te starten. Als de gebruiker nu na de initiële installatie op de startpagina van het apparaat terechtkomt, wordt
het apparaat ingeschreven en geregistreerd.

Naast de AAD-updates worden beleidsregels voor Intune-app-beveiliging (APP) voortaan ondersteund op
volledig beheerde Android Enterprise-apparaten. Deze functionaliteit wordt beschikbaar tijdens de
implementatie. Zie Beheerde Google Play-apps toevoegen aan Android Enterprise-apparaten met Intune voor
meer informatie.

Met beleidsregels voor Intune-app-beveiliging (APP) op Android- en iOS-apparaten kunt u webkoppelingen
van een organisatie overbrengen naar een specifieke browser buiten Intune Managed Browser of Microsoft
Edge. Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie over APP.

De pagina Alle apps bevat nu labels voor het identificeren van MSFB-apps (Microsoft Store for Business) als
online- of offline-apps. Elke MSFB-app bevat nu een achtervoegsel voor Online of Offline. De pagina met app-
details bevat ook informatie over het licentietype en ondersteunt de installatie van apparaatcontext
(alleen offline gelicentieerde apps).

Gebruikers hebben nu toegang tot de Bedrijfsportal-app op gedeelde Windows-apparaten. Eindgebruikers
krijgen het label Gedeeld op de apparaattegel te zien. Dit geldt voor versie 10.3.45609.0 en hoger van de
Windows Bedrijfsportal-app.

De nieuwe pagina Geïnstalleerde apps van de website van de bedrijfsportal geeft alle beheerde apps (zowel
vereiste als beschikbare) weer die op het apparaat van een gebruiker zijn geïnstalleerd. Naast het type
toewijzing kunnen gebruikers de uitgever van de app, de publicatiedatum en de huidige installatiestatus



In de nieuwe weergave kunnen app-gebruikers alle beheerde apps zien die op het apparaat zijn geïnstalleerdIn de nieuwe weergave kunnen app-gebruikers alle beheerde apps zien die op het apparaat zijn geïnstalleerd

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Instellingen voor kernelextensies configureren op macOS-apparatenInstellingen voor kernelextensies configureren op macOS-apparaten

Instelling Alleen apps van de Store voor Windows 10-apparaten bevat meer configuratieoptiesInstelling Alleen apps van de Store voor Windows 10-apparaten bevat meer configuratieopties

Meerdere apparaatprofielen voor Zebra-mobiliteitsextensies op een apparaat of voor dezelfde gebruikersgroep of groep apparatenMeerdere apparaatprofielen voor Zebra-mobiliteitsextensies op een apparaat of voor dezelfde gebruikersgroep of groep apparaten
implementerenimplementeren

Sommige kioskinstellingen op iOS-apparaten worden ingesteld met behulp van Blokkeren, waardoor Toestaan wordt vervangenSommige kioskinstellingen op iOS-apparaten worden ingesteld met behulp van Blokkeren, waardoor Toestaan wordt vervangen

weergeven. Als u geen apps voor uw gebruikers verplicht of beschikbaar hebt gesteld, zien zij het bericht dat er
geen bedrijfs-apps zijn geïnstalleerd. Ga naar de website van de bedrijfsportal en klik op Geïnstalleerde apps
om de nieuwe pagina op het web te zien.

De bedrijfsportal voor Windows toont nu alle beheerde apps (zowel vereiste als beschikbare) die op het
apparaat van een gebruiker zijn geïnstalleerd. Gebruikers kunnen ook geprobeerde en in behandeling zijnde
app-installaties weergeven met de huidige status ervan. Als u geen apps voor uw gebruikers verplicht of
beschikbaar hebt gesteld, zien zij het bericht dat er geen bedrijfs-apps zijn geïnstalleerd. Ga naar het
navigatievenster in de bedrijfsportal en selecteer Apps > Geïnstalleerde apps om de nieuwe weergave weer te
geven.

U kunt op macOS-apparaten een apparaatconfiguratieprofiel maken (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken kies > macOS als platform). Deze update bevat een nieuwe groep instellingen waarmee u
kernelextensies op uw apparaten kunt configureren en gebruiken. U kunt specifieke extensies toevoegen, maar
ook alle uitbreidingen van een specifieke partner of ontwikkelaar toestaan.

Zie overzicht van de kernelextensies en instellingen voor de kernelextensie voor meer informatie over deze
functie.

Van toepassing op: macOS 10.13.2 en hoger

Wanneer u een apparaatbeperkingsprofiel voor Windows-apparaten maakt, kunt u de instelling Alleen apps
van de Store gebruiken, zodat gebruikers alleen apps van Windows App Store installeren
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 en hoger voor platform >
Apparaatbeperkingen voor profieltype). In deze update wordt deze instelling uitgebreid om meer opties te
ondersteunen.

Als u de nieuwe instelling wilt zien, gaat u naar Apparaatinstellingen voor Windows 10 (en hoger) voor het
toestaan of beperken van functies.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

U kunt in Intune Zebra-mobiliteitsextensies (MX) gebruiken in een apparaatconfiguratieprofiel om instellingen
aan te passen voor Zebra-apparaten die niet in Intune zijn ingebouwd. Op dit moment kunt u één profiel op één
apparaat implementeren. In deze update kunt u meerdere profielen implementeren voor het volgende:

Dezelfde gebruikersgroep
Dezelfde groep apparaten
Eén apparaat

In Use and manage Zebra devices with Zebra Mobility Extensions in Microsoft Intune (Zebra-apparaten
gebruiken en beheren met Zebra Mobility Extensions in Microsoft Intune) ziet u hoe u MX in Intune gebruikt.

Van toepassing op: Android

Wanneer u een apparaatbeperkingsprofiel maakt op iOS-apparaten (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > iOS voor platform > Apparaatbeperkingen voor profieltype > Kiosk), stelt u de
automatisch vergrendeling, schakelaar voor het belsignaal, schermrotatie, schermsluimerknop en
volumeknoppen in.

In deze update gaat het om de waarden Blokkeren (blokkeert de functie) of Niet geconfigureerd (staat de

https://portal.manage.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/intune/kernel-extensions-settings-macos


Face ID voor wachtwoordverificatie op iOS-apparaten gebruikenFace ID voor wachtwoordverificatie op iOS-apparaten gebruiken

Het beperken van gaming- en App Store-functies op iOS-apparaten is nu afhankelijk van de regio voor restrictiesHet beperken van gaming- en App Store-functies op iOS-apparaten is nu afhankelijk van de regio voor restricties

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Met Windows Autopilot opnieuw instellen wordt de primaire gebruiker van het apparaat verwijderdMet Windows Autopilot opnieuw instellen wordt de primaire gebruiker van het apparaat verwijderd

Ondersteuning voor Windows Autopilot voor Hybrid Azure AD JoinOndersteuning voor Windows Autopilot voor Hybrid Azure AD Join

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Het niveau van de beveiligingspatch voor Android-apparaten bekijkenHet niveau van de beveiligingspatch voor Android-apparaten bekijken

Bereiktags toewijzen aan alle beheerde apparaten in een beveiligingsgroepBereiktags toewijzen aan alle beheerde apparaten in een beveiligingsgroep

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging
Zoekopdrachten met trefwoorden gebruiken met BeveiligingsbasislijnenZoekopdrachten met trefwoorden gebruiken met Beveiligingsbasislijnen

functie toe). Als u de instellingen wilt bekijken, gaat u naar iOS-apparaatinstellingen voor het toestaan of
beperken van functies.

Van toepassing op: iOS

Wanneer u een apparaatbeperkingsprofiel voor iOS-apparaten maakt, kunt u een vingerafdruk als wachtwoord
gebruiken. In deze update is met de instellingen voor vingerafdrukwachtwoorden ook gezichtsherkenning
mogelijk (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS als platform > Apparaatbeperkingen
als profieltype > Wachtwoord). Als gevolg hiervan zijn de volgende instellingen gewijzigd:

Ontgrendelen met vingerafdruk is nu Touch ID en Face ID ontgrendelen.
Wijziging van vingerafdruk (alleen onder supervisie) is nu Aanpassing van Touch ID en Face ID
(alleen onder supervisie) .

Face ID is beschikbaar in iOS 11.0 en hoger. Als u de instellingen wilt bekijken, gaat u naar iOS-
apparaatinstellingen voor het toestaan of beperken van functies met behulp van Intune.

Van toepassing op: iOS

Op iOS-apparaten kunt u functies toestaan of beperken met betrekking tot gaming, de App Store en het
weergeven van documenten (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS voor platform >
Apparaatbeperkingen voor profieltype > App Store, documentweergave, gaming). U kunt ook de
classificatieregio kiezen, zoals de Verenigde Staten.

In deze update wordt de functie Apps een onderliggend element van Regio voor restricties en is deze
afhankelijk van Regio voor restricties. Als u de instellingen wilt bekijken, gaat u naar iOS-apparaatinstellingen
voor het toestaan of beperken van functies met behulp van Intune.

Van toepassing op: iOS

Deze functie is uitgesteld en wordt uitgebracht in een aanstaande sprint.

Windows Autopilot voor bestaande apparaten ondersteunt nu Hybrid Azure AD Join (naast de bestaande
ondersteuning voor Azure AD Join). Is van toepassing op Windows 10-apparaten, versie 1809 en hoger. Zie
Windows Autopilot voor bestaande apparaten voor meer informatie.

U kunt nu het niveau van de beveiligingspatch voor Android-apparaten bekijken. Kies hiervoor Intune >
Apparaten > Alle apparaten > kies een apparaat > Hardware. Het patchniveau wordt weergegeven in het
gedeelte Besturingssysteem.

U kunt nu bereiktags toewijzen aan een beveiligingsgroep waarbij ook alle apparaten in de beveiligingsgroep
aan die bereiktags worden gekoppeld. De bereiktag wordt ook aan alle apparaten in deze groepen toegewezen.
De bereiktags die worden ingesteld met deze functie, vervangen de bereiktags die zijn ingesteld met de huidige
stroom voor apparaatbereiktags. Zie RBAC en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer
informatie.

Wanneer u beveiligingsbasislijnprofielen maakt of bewerkt, kunt u trefwoorden opgeven in de nieuwe zoekbalk
om de beschikbare groepen instellingen te filteren op degene die de zoekcriteria bevatten.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/existing-devices


De functie Beveiligingsbasislijnen is nu algemeen beschikbaarDe functie Beveiligingsbasislijnen is nu algemeen beschikbaar

De sjabloon MDM-beveiligingsbasislijn is algemeen beschikbaarDe sjabloon MDM-beveiligingsbasislijn is algemeen beschikbaar

Versiebeheer van beveiligingsbasislijnenVersiebeheer van beveiligingsbasislijnen

De instelling Beveiligingssleutels gebruiken voor aanmelden is verplaatstDe instelling Beveiligingssleutels gebruiken voor aanmelden is verplaatst

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
Nieuwe machtigingen voor toegewezen groepsbeheerdersNieuwe machtigingen voor toegewezen groepsbeheerders

Toepassingen kunnen gebruikmaken van de Graph API om leesbewerkingen aan te roepen zonder gebruikersreferentiesToepassingen kunnen gebruikmaken van de Graph API om leesbewerkingen aan te roepen zonder gebruikersreferenties

Bereiktags toepassen op Microsoft Store voor Bedrijven-appsBereiktags toepassen op Microsoft Store voor Bedrijven-apps

Voor de functie Beveiligingsbasislijnen is de previewfase beëindigd. De functie is nu algemeen beschikbaar.
Dit betekent dat de functie gereed is voor gebruik in productie. De afzonderlijke basislijnsjablonen blijven
mogelijk echter wel in de previewfase, en worden geëvalueerd en op basis van hun eigen planningen algemeen
uitgebracht.

Voor de sjabloon MDM-beveiligingsbasislijn is de previewfase beëindigd. De functie is nu algemeen
beschikbaar. De algemeen beschikbare sjabloon wordt geïdentificeerd als MDM-beveiligingsbasislijn voor
mei 2019. Dit is een nieuwe sjabloon en geen upgrade van de previewversie. Voor een nieuwe sjabloon moet u
de instellingen die deze bevat, controleren en vervolgens nieuwe profielen maken om de sjabloon voor uw
apparaat te implementeren. Andere beveiligingsbasislijnsjablonen blijven mogelijk in de previewfase. Zie
Beschikbare beveiligingsbasislijnen voor een lijst met beschikbare basislijnen.

De nieuwe sjabloon MDM-beveiligingsbasislijn voor mei 2019 bevat de twee instellingen die onlangs zijn
aangekondigd in het artikel In ontwikkeling:

Vergrendeling boven: Door spraak geactiveerde apps vanaf een vergrendeld scherm
DeviceGuard: Gebruik Beveiliging op basis van virtualisatie (VBS) als de apparaten de volgende keer
opnieuw worden opgestart.

Voor de MDM-beveiligingsbasislijn voor mei 2019 geldt dat er ook een aantal nieuwe instellingen is
toegevoegd, andere eruit zijn verwijderd en de standaardwaarde van één instelling is gewijzigd. Zie wat is er
gewijzigd in de nieuwe sjabloon voor een uitgebreide lijst met de wijzigingen van de previewversie (nu
algemeen uitgebracht).

Beveiligingsbasislijnen voor versiebeheer van de ondersteuning voor Intune. Nu er nieuwe versies van elke
beveiligingsbasislijn worden uitgebracht, kunt u dankzij deze ondersteuning uw bestaande
beveiligingsbasislijnprofielen bijwerken voor gebruik van de nieuwere basislijnversie, zonder dat u zelf opnieuw
een geheel nieuwe basislijn hoeft te maken en te implementeren. Daarnaast kunt u in de Intune-console
informatie bekijken over elke basislijn, zoals het aantal afzonderlijke profielen die gebruikmaken van de basislijn,
hoeveel verschillende basislijnversies er door uw profielen worden gebruikt en wanneer de meest recente
release van een bepaalde beveiligingbasislijn is geweest. Zie Beveiligingsbasislijnen voor meer informatie.

De instelling voor apparaatconfiguratie voor identiteitsbeveiliging met de naam Beveiligingssleutels
gebruiken voor aanmelden is niet meer aanwezig als subinstelling van Windows Hello voor Bedrijven
configureren. Het is nu een instelling op het hoogste niveau die altijd beschikbaar is, ook als u het gebruik van
Windows Hello voor Bedrijven niet inschakelt. Zie Identity Protection voor meer informatie.

De in Intune ingebouwde rol School Administrator bevat nu machtigingen voor maken, lezen, bijwerken en
verwijderen (CRUD-machtigingen) voor beheerde apps. Deze update betekent dat als u in Intune for Education
bent toegewezen als groepsbeheerder, u voortaan het iOS MDM-pushcertificaat, iOS MDM-servertokens en
iOS VPP-tokens kunt maken, weergeven, bijwerken en verwijderen, in combinatie met alle bestaande
machtigingen die u hebt. Als u een van deze acties wilt uitvoeren, gaat u naar Tenantinstellingen > iOS-
apparaatbeheer.

Toepassingen kunnen met app-identiteiten Intune Graph API-leesbewerkingen aanroepen, zonder dat er
gebruikersreferenties nodig zijn. Zie Working with Intune in Microsoft Graph (Werken met intune in Microsoft
Graph) voor meer informatie over het openen van de Microsoft Graph API voor Intune.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/security-baseline-settings-windows
https://docs.microsoft.com/intune-education/group-admin-delegate#group-admin-permissions
https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/intune-graph-overview?view=graph-rest-1.0


Week van 17 juni 2019
AppbeheerAppbeheer
Nieuwe functies in Microsoft Intune-appNieuwe functies in Microsoft Intune-app

Week van 10 juni 2019
AppbeheerAppbeheer
Er zijn nieuwe voorbeeld-apps met Intune SDK-integratie beschikbaar op GitHubEr zijn nieuwe voorbeeld-apps met Intune SDK-integratie beschikbaar op GitHub

Week van 27 mei 2019
AppbeheerAppbeheer
Rapportage voor mogelijk schadelijke apps op Android-apparatenRapportage voor mogelijk schadelijke apps op Android-apparaten

Week van 20 mei 2019
AppbeheerAppbeheer
Windows-bedrijfsportal-appWindows-bedrijfsportal-app

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
De kenmerknaam OrderID voor Autopilot-apparaten is gewijzigd in GroepstagDe kenmerknaam OrderID voor Autopilot-apparaten is gewijzigd in Groepstag

U kunt voortaan bereiktags toepassen op Microsoft Store voor Bedrijven-apps. Zie Use role-based access
control and scope tags for distributed IT (Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken
voor gedistribueerde IT) voor meer informatie over bereiktags.

We hebben nieuwe functies toegevoegd aan de Microsoft Intune-app (preview) voor Android. Gebruikers op
volledig beheerde Android-apparaten kunnen nu:

De apparaten weergeven en beheren die zij hebben ingeschreven via de Intune-bedrijfsportal of de
Microsoft Intune-app.
Contact opnemen met hun organisatie voor ondersteuning.
Feedback naar Microsoft sturen.
Algemene voorwaarden bekijken als deze zijn ingesteld door hun organisatie.

Met het GitHub-account msintuneappsdk zijn nieuwe voorbeeldtoepassingen toegevoegd voor iOS (Swift),
Android, Xamarin.iOS, Xamarin Forms en Xamarin.Android. Deze apps zijn bedoeld als aanvulling op onze
bestaande documentatie en demonstraties van hoe u de Intune APP SDK kunt integreren in uw eigen mobiele
apps. Als u als app-ontwikkelaar aanvullende begeleiding bij de Intune SDK nodig hebt, raadpleegt u de
volgende gekoppelde voorbeelden:

Chatr: een systeemeigen iOS (Swift)-berichtenapp die gebruikmaakt van de Azure Active Directory
Authentication Library (ADAL) voor verificatie via een broker.
Taskr: een systeemeigen Android-app voor takenlijsten die gebruikmaakt van ADAL voor verificatie via een
broker.
Taskr: een Xamarin.Android-app voor takenlijsten die gebruikmaakt van ADAL voor verificatie via een broker.
Deze opslagplaats bevat ook de Xamarin.Forms-app.
Voorbeeld-app voor Xamarin.iOS: een barebones Xamarin.iOS-voorbeeld-app.

Intune biedt nu aanvullende rapportagegegevens over mogelijk schadelijke apps op Android-apparaten.

De Windows-bedrijfsportal-app heeft nu een nieuwe pagina met het label Apparaten. Op de pagina
Apparaten staan de eindgebruikers van alle ingeschreven apparaten. Gebruikers zien deze wijziging in de
bedrijfsportal als ze versie 10.3.4291.0 of hoger gebruiken. Voor informatie over het configureren van de
bedrijfsportal-app, ziet u How to configure the Microsoft Intune Company Portal app (De app Microsoft Intune-
bedrijfsportal configureren).

https://github.com/msintuneappsdk/Chatr-Sample-Intune-iOS-App
https://github.com/msintuneappsdk/Taskr-Sample-Intune-Android-App
https://github.com/msintuneappsdk/Taskr-Sample-Intune-Xamarin-Android-Apps
https://github.com/msintuneappsdk/sample-intune-xamarin-ios


Week van 13 mei 2019
AppbeheerAppbeheer
Intune-beleid werkt de verificatiemethode en installatie van de Bedrijfsportal-app bijIntune-beleid werkt de verificatiemethode en installatie van de Bedrijfsportal-app bij

Configureren hoe eindgebruikers een LOB-app (Line-Of-Business) bijwerken met behulp van een beveiligingsbeleid voor appsConfigureren hoe eindgebruikers een LOB-app (Line-Of-Business) bijwerken met behulp van een beveiligingsbeleid voor apps

Intune-beheerextensie voor PowerShell-scriptsIntune-beheerextensie voor PowerShell-scripts

Voor een meer intuïtieve benadering is de kenmerknaam OrderID voor Autopilot-apparaten gewijzigd in
Groepstag. Als u CSV's gebruikt voor het uploaden van Autopilot-apparaatgegevens, moet u Groepstag als
kolomkop gebruiken en niet OrderID.

Intune biedt geen ondersteuning meer voor de Bedrijfsportal wanneer deze handmatig door eindgebruikers uit
de appstore wordt geïnstalleerd op apparaten die al met behulp van Configuratieassistent zijn ingeschreven via
een van de Apple-registratiemethoden voor bedrijfsapparaten. Deze wijziging is alleen relevant wanneer u
tijdens de inschrijving verifieert met Apple Setup Assistant. Deze wijziging is eveneens alleen van invloed op
iOS-apparaten die zijn ingeschreven via:

Apple Configurator

Apple Business Manager

Apple School Manager

Apple Device Enrollment Program (DEP)

Als gebruikers de Bedrijfsportal-app installeren uit de App Store en vervolgens apparaten via de app proberen
te registreren, treedt er een foutmelding op. Er wordt van uitgegaan dat deze apparaten de Bedrijfsportal alleen
gebruiken wanneer het automatisch door Intune tijdens de registratie is gepusht. Inschrijvingsprofielen in
Intune in de Azure-portal worden bijgewerkt zodat u kunt opgeven hoe apparaten zich verifiëren en hoe zij de
Bedrijfsportal-app ontvangen. Als u wilt dat uw DEP-apparaatgebruikers de Bedrijfsportal hebben, moet u uw
voorkeuren in een inschrijvingsprofiel opgeven.

Bovendien wordt het scherm Uw apparaat identificeren in de Bedrijfsportal-app van iOS binnenkort niet
meer gebruikt. Beheerders die voorwaardelijke toegang willen inschakelen of bedrijfs-apps willen
implementeren moeten daarom het DEP-inschrijvingsprofiel bijwerken. Deze vereiste geldt alleen als de DEP-
inschrijving wordt geverifieerd met Configuratieassistent. In dat geval moet u de Bedrijfsportal naar het
apparaat pushen. Hiervoor kiest u Intune > Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijfprogramma > kies een token > Profielen > kies een profiel > Eigenschappen > stel Bedrijfsportal
installeren in op Ja.

Als u de Bedrijfsportal wilt installeren op DEP-apparaten die al zijn ingeschreven, gaat u naar Intune > Client-
apps en pusht u de app als beheerde app met app-configuratiebeleid.

U kunt nu configureren waar uw eindgebruikers een bijgewerkte versie van een LOB-app (Line-Of-Business)
kunnen downloaden. Eindgebruikers zien deze functie in het dialoogvenster minimale app-versie van de
functie voor voorwaardelijk starten, waarin eindgebruikers wordt gevraagd om bij te werken naar een minimale
versie van de LOB-app. U moet deze informatie opgeven als onderdeel van uw het beveiligingsbeleid voor uw
LOB-app (APP). Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android. Voor iOS vereist deze functie dat de app is
geïntegreerd (of verpakt met behulp van het wrapping-programma) met de Intune SDK voor iOS versie 10.0.7
of hoger. Voor Android vereist deze functie de meest recente versie van de Bedrijfsportal. Als u wilt configureren
hoe een eindgebruiker een LOB-app kan bijwerken, moet er configuratiebeleid voor een beheerde app worden
verzonden naar de app met de sleutel com.microsoft.intune.myappstore . De verzonden waarde bepaalt uit welke
store de eindgebruiker de app kan downloaden. Als de app wordt geïmplementeerd via de Bedrijfsportal-app,
moet de waarde CompanyPortal  zijn. Voor iedere andere store moet u een volledige URL opgeven.

U kunt configureren dat PowerShell-scripts worden uitgevoerd met de beheerdersbevoegdheden van de
gebruiker op het apparaat. Zie PowerShell-scripts op Windows 10-apparaten gebruiken in Intune en Win32 app



Beheer van Android Enterprise-appsBeheer van Android Enterprise-apps

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Bijgewerkte PFX-certificaatconnector voor Microsoft IntuneBijgewerkte PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune

Intune-beveiligingstaken voor Defender ATP (in openbare preview)Intune-beveiligingstaken voor Defender ATP (in openbare preview)

Controleren of er zich een TPM-chipset in een nalevingsbeleid voor Windows 10-apparaten bevindtControleren of er zich een TPM-chipset in een nalevingsbeleid voor Windows 10-apparaten bevindt

Voorkomen dat gebruikers hun persoonlijke hotspot wijzigen en logboekregistratie van Siri-server op iOS-apparaten uitschakelenVoorkomen dat gebruikers hun persoonlijke hotspot wijzigen en logboekregistratie van Siri-server op iOS-apparaten uitschakelen

Nieuwe instellingen voor apparaatbeperkingen voor Klaslokaal-app op macOS-apparatenNieuwe instellingen voor apparaatbeperkingen voor Klaslokaal-app op macOS-apparaten

management (Beheer van Win32-apps) voor meer informatie.

Om het eenvoudiger te maken voor IT-beheerders om Android Enterprise-beheer te configureren en gebruiken,
voegt Intune automatisch vier veelgebruikte Android Enterprise apps toe aan de beheerconsole van Intune. Het
betreft de volgende vier Android Enterprise-apps:

Microsoft Intune : wordt gebruikt voor scenario's met volledig beheer door Android Enterprise.
Microsoft Authenticator : om u aan te melden bij uw accounts als u verificatie in twee stappen gebruikt.
Intune-bedrijfsportal : wordt gebruikt voor beleidsregels voor app-beveiliging (APP) en
werkprofielscenario's van Android Enterprise.
Managed Home Screen: wordt gebruikt voor toegewezen/kiosk-scenario's van Android Enterprise.

Eerder moesten IT-beheerders deze apps als onderdeel van de installatie handmatig zoeken en goedkeuren in
de beheerde Google Play Store. Met deze wijziging worden deze eerdere handmatige stappen weggenomen om
het gemakkelijker en sneller te maken voor klanten om Android Enterprise-beheer te gebruiken.

Deze vier apps worden automatisch toegevoegd aan de lijst met Intune-apps van beheerders op het moment
dat ze hun Intune-tenant voor het eerst verbinden met de beheerde Google Play Store. Zie Uw Intune-account
verbinden met uw Beheerde Google Play-account voor meer informatie. Beheerders die hun tenant al hebben
verbonden of die al gebruikmaken van Android Enterprise hoeven niets te doen. Zeven dagen na het voltooien
van de implementatie van de service-update van mei 2019 zijn deze vier apps automatisch beschikbaar.

We hebben een update uitgebracht voor de PFX Certificate Connector voor Microsoft Intune die een oplossing
biedt voor een probleem waarbij bestaande PFX-certificaten steeds opnieuw worden verwerkt. Hierdoor stopt
de connector met het verwerken van nieuwe aanvragen.

In de openbare preview-versie kunt u Intune gebruiken voor het beheren van beveiligingstaken voor Microsoft
Defender Advanced Threat Protection (ATP). Door deze integratie met ATP wordt er een op risico's gebaseerde
aanpak voor het detecteren, classificeren en oplossen van beveiligingsproblemen en onjuiste configuraties van
eindpunten toegevoegd, terwijl er ook minder tijd zit tussen het detecteren en oplossen van
beveiligingsproblemen.

Veel apparaten met Windows 10 en hoger hebben TPM-chipsets (Trusted Platform Module). Deze update bevat
een nieuwe nalevingsinstelling die de versie van de TPM-chip in het apparaat controleert.

Deze instelling wordt beschreven in Instellingen voor nalevingsbeleid voor apparaten met Windows 10 en later.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

U maakt een profiel met apparaatbeperkingen op het iOS-apparaat (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > iOS voor platform > Apparaatbeperkingen voor profieltype). Deze update bevat nieuwe
instellingen die u kunt configureren:

Ingebouwde apps: logboekregistratie op de server voor Siri-opdrachten
Draadloos: wijzing van persoonlijke hotspot door gebruiker (alleen onder supervisie)

Als u deze instellingen wilt zien, gaat u naar ingebouwde app-instellingen voor iOS en draadloze instellingen
voor iOS.

Van toepassing op: iOS 12.2 en nieuwer

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.intune
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.launcher.enterprise
https://play.google.com/store/apps


De naam van het iOS-wachtwoord voor toegang tot App Store-instellingen is gewijzigdDe naam van het iOS-wachtwoord voor toegang tot App Store-instellingen is gewijzigd

Microsoft Defender Advanced Threat Protection-basislijn (preview)Microsoft Defender Advanced Threat Protection-basislijn (preview)

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Pagina Status van inschrijving is nu algemeen beschikbaarPagina Status van inschrijving is nu algemeen beschikbaar

Update van Intune-gebruikersinterface - Autopilot-inschrijvingsprofiel makenUpdate van Intune-gebruikersinterface - Autopilot-inschrijvingsprofiel maken

Autopilot opnieuw instellen voor alle Windows-apparaten inschakelenAutopilot opnieuw instellen voor alle Windows-apparaten inschakelen

Exacte IME-indeling niet vereist bij het zoeken naar alle apparatenExacte IME-indeling niet vereist bij het zoeken naar alle apparaten

Verwijderen van apparaat in de Apple-portal wordt doorgevoerd in de Intune-portalVerwijderen van apparaat in de Apple-portal wordt doorgevoerd in de Intune-portal

Op de pagina Status van inschrijving worden nu Win32-apps bijgehoudenOp de pagina Status van inschrijving worden nu Win32-apps bijgehouden

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Apparaten in bulk opnieuw instellen en wissen met behulp van de Graph APIApparaten in bulk opnieuw instellen en wissen met behulp van de Graph API

U kunt apparaatconfiguratieprofiel voor macOS-apparaten maken (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > macOS voor platform > Apparaatbeperkingen voor profieltype). Deze update bevat
nieuwe instellingen voor de Classroom-app, de optie om schermopnamen te blokkeren en de optie om de
iCloud-fotobibliotheek uit te schakelen.

Als u de huidige instellingen wilt zien, gaat u naar macOS-apparaatinstellingen voor het toestaan of beperken
van functies met Intune.

Is van toepassing op: macOS

De naam van de instelling Wachtwoord voor toegang tot de App Store is gewijzigd in iTunes Store-
wachtwoord vereisen voor alle aankopen (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS
voor platform > Apparaatbeperkingen voor profieltype > App Store, documenten bekijken, gamen).

Als u de beschikbare instellingen wilt zien, gaat u naar App Store, documenten bekijken, gamen.

Van toepassing op: iOS

We hebben een preview van een basislijn voor beveiliging toegevoegd voor Microsoft Defender Advanced
Threat Protection-instellingen. Deze basislijn is beschikbaar als uw omgeving voldoet aan de vereisten voor het
gebruik van Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

De pagina Status van inschrijving is nu uit preview en algemeen beschikbaar. Raadpleeg Een pagina voor de
status van de inschrijving instellen voor meer informatie.

De gebruikersinterface voor het maken van een Autopilot-inschrijvingsprofiel is bijgewerkt om deze in lijn te
brengen met de stijlen van de Azure-gebruikersinterface. Zie Een Autopilot-inschrijvingsprofiel maken voor
meer informatie. Binnenkort worden ook andere Intune-scenario's bijgewerkt naar deze nieuwe stijl voor de
gebruikersinterface.

Autopilot opnieuw instellen werkt nu voor alle Windows-apparaten, ook als deze niet zijn geconfigureerd voor
het gebruik van de pagina Status van inschrijving. Als er tijdens de eerste apparaatregistratie geen pagina voor
de status van inschrijving is geconfigureerd voor het apparaat, wordt op het apparaat direct het bureaublad
weergegeven na het aanmelden. Het duurt maximaal acht uur totdat de synchronisatie is voltooid en het
apparaat als compatibel wordt weergegeven in Intune. Zie Reset devices with remote Windows Autopilot Reset
(Apparaten op afstand opnieuw instellen met Autopilot opnieuw instellen van Windows) voor meer informatie.

U hoeft geen spaties op te nemen in IMEI-nummers wanneer u zoekt met Alle apparaten.

Als een apparaat wordt verwijderd uit de portal van het Device Enrollment Program van Apple of van Apple
Business Manager, wordt het apparaat bij de volgende synchronisatie automatisch verwijderd uit Intune.

Dit is alleen van toepassing op apparaten met Windows 10 versie 1903 en hoger. Raadpleeg Een pagina voor de
status van de inschrijving instellen voor meer informatie.

U kunt nu in één bulkbewerking tot wel 100 apparaten opnieuw instellen en wissen met behulp van de Graph
API.

https://docs.microsoft.com/intune/enrollment-autopilot#create-an-autopilot-deployment-profile
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot-reset-remote


Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Het rapport Versleuteling is uit openbare previewHet rapport Versleuteling is uit openbare preview

Outlook-handtekening en biometrische instellingen voor iOS- en Android-apparatenOutlook-handtekening en biometrische instellingen voor iOS- en Android-apparaten

Week van 6 mei 2019
ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Ondersteuning voor netwerktoegangsbeheer (NAC) voor F5 Access voor iOS-apparatenOndersteuning voor netwerktoegangsbeheer (NAC) voor F5 Access voor iOS-apparaten

Bijgewerkte PFX-certificaatconnector voor Microsoft IntuneBijgewerkte PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune

Week van 22 april 2019
Met behulp van Conformiteitsmanager een evaluatie voor Microsoft Intune makenMet behulp van Conformiteitsmanager een evaluatie voor Microsoft Intune maken

Het rapport voor BitLocker- en apparaatversleuteling is nu algemeen beschikbaar en maakt geen deel meer uit
van de openbare preview.

U kunt nu opgeven of de standaardhandtekening moet worden ingeschakeld in Outlook voor iOS- en Android-
apparaten. Bovendien kunt u eventueel toestaan dat gebruikers de biometrische instelling wijzigen in Outlook
voor iOS.

F5 heeft een update voor BIG-IP 13 uitgebracht waardoor de NAC-functionaliteit is toegestaan voor F5-
toegang op iOS in Intune. Om deze functie te gebruiken, moet u ook het volgende doen:

Werk BIG-IP bij naar 13.1.1.5, vernieuwen. BIG-IP 14 wordt niet ondersteund.
Integreer BIG-IP met Intune voor NAC. Stappen in Overzicht: APM configureren voor
apparaatpostuurcontroles met eindpuntbeheersystemen.
Schakel de instelling Netwerktoegangsbeheer (NAC) inschakelen in het VPN-profiel in Intune in.

Ga naar VPN-instellingen configureren op iOS-apparaten om de beschikbare instelling te zien.

Van toepassing op: iOS

We hebben een update uitgebracht voor de PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune, waardoor de
polling-interval wordt verlaagd van 5 minuten naar 30 seconden.

Conformiteitsmanager (hiermee opent u een andere Microsoft-website) is een hulpprogramma voor op
werkstromen gebaseerde risicoanalyses in Microsoft Service Trust Portal. Hiermee kunt u activiteiten van uw
organisatie op het gebied van naleving van regelgeving met betrekking tot Microsoft-services bijhouden,
toewijzen en verifiëren. U kunt uw eigen nalevingsevaluatie maken met Office 365, Azure, Dynamics,
Professional-Services en Intune. Intune heeft twee evaluaties beschikbaar - FFIEC en AVG.

Met Conformiteitsmanager kunt u uw inspanningen richten door besturingselementen in te delen:
besturingselementen die worden beheerd door Microsoft en besturingselementen die worden beheerd door uw
organisatie. U kunt de evaluaties uitvoeren en deze vervolgens exporteren en afdrukken.

FFIEC-compliance (FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council) (hiermee opent u een andere
Microsoft-website) is een verzameling standaarden voor internetbankieren die is uitgegeven door FFIEC. Het is
de meest aangevraagde evaluatie voor financiële instellingen die gebruikmaken van Intune. Deze biedt een
interpretatie van de wijze waarop u met behulp van Intune kunt voldoen aan de FFIEC-richtlijnen voor
cyberbeveiliging met betrekking tot workloads in de openbare cloud. De FFIEC-evaluatie van Intune is de
tweede FFIEC-evaluatie in Conformiteitsmanager.

In het volgende voorbeeld ziet u de indeling van FFIEC-besturingselementen. Microsoft gaat over 64-
besturingselementen. U bent verantwoordelijk voor de resterende 12 besturingselementen.

https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/apm-client-configuration-7-1-6/6.html
https://servicetrust.microsoft.com/ComplianceManager
https://www.microsoft.com/trustcenter/compliance/FFIEC


Week van 15 april 2019
AppbeheerAppbeheer
OpenSSL-versleuteling voor app-beveiligingsbeleid voor AndroidOpenSSL-versleuteling voor app-beveiligingsbeleid voor Android

Win32-app-afhankelijkheden inschakelenWin32-app-afhankelijkheden inschakelen

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hiermee opent u een andere Microsoft-website) is een
wet van de Europese Unie (EU) waarmee de rechten van personen en hun gegevens worden beschermd. De
AVG is de meest aangevraagde evaluatie om te voldoen aan privacy-regelgeving.

In het volgende voorbeeld ziet u de indeling van AVG-besturingselementen. Microsoft gaat over 49-
besturingselementen. U bent verantwoordelijk voor de resterende 66 besturingselementen.

Intune app-beveiligingsbeleid (APP) op Android-apparaten maakt nu gebruik van een OpenSSL-
versleutelingsbibliotheek die compatibel is met FIPS 140-2. Zie de sectie over versleuteling van instellingen van
app-beveiligingsbeleid voor Android in Microsoft Intune voor meer informatie.

Als beheerder kunt u vereisen dat andere apps worden geïnstalleerd als afhankelijkheden voordat uw Win32-
app wordt geïnstalleerd. Op het apparaat moet(e) met name de afhankelijke app(s) worden geïnstalleerd
voordat de Win32-app wordt geïnstalleerd. Selecteer in Intune, Client-apps > Apps > Toevoegen om de
blade App toevoegen weer te geven. Selecteer Windows-app (Win32) als App-type. Nadat u de app hebt
toegevoegd, kunt u Afhankelijkheden selecteren om de afhankelijke apps toe te voegen die moeten worden
geïnstalleerd voordat de Win32-app kan worden geïnstalleerd. Zie Intune Standalone - Win32-app-beheer voor

https://www.microsoft.com/trustcenter/privacy/gdpr/gdpr-overview


Installatie-informatie voor de app-versie voor Microsoft Store voor Bedrijven-appsInstallatie-informatie voor de app-versie voor Microsoft Store voor Bedrijven-apps

Toevoegingen aan de vereisteregels voor Win32-appsToevoegingen aan de vereisteregels voor Win32-apps

Uw Win32-apps configureren voor een installatie op bij Intune ingeschreven apparaten die met Azure AD zijn gekoppeldUw Win32-apps configureren voor een installatie op bij Intune ingeschreven apparaten die met Azure AD zijn gekoppeld

Overzicht van apparaat geeft de primaire gebruiker weerOverzicht van apparaat geeft de primaire gebruiker weer

Aanvullende rapportage van beheerde Google Play-apps voor apparaten met Android Enterprise-werkprofielAanvullende rapportage van beheerde Google Play-apps voor apparaten met Android Enterprise-werkprofiel

iOS-toetsenborden van derdeniOS-toetsenborden van derden

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Aanmeldingsinstellingen configureren en opties voor opnieuw opstarten beheren op macOS-apparatenAanmeldingsinstellingen configureren en opties voor opnieuw opstarten beheren op macOS-apparaten

Wi-Fi configureren op aan de apparaateigenaar toegewezen Android Enterprise-apparaten die worden uitgevoerd in de kioskmodusWi-Fi configureren op aan de apparaateigenaar toegewezen Android Enterprise-apparaten die worden uitgevoerd in de kioskmodus
voor meerdere appsvoor meerdere apps

meer informatie.

App-installatierapporten bevatten informatie over de app-versie voor Microsoft Store voor bedrijven-apps.
Selecteer in Intune Client-apps > Apps. Selecteer een Microsoft Store voor bedrijven-app en selecteer
vervolgens Installatiestatus apparaat onder de sectie Monitor.

U kunt vereisteregels maken op basis van PowerShell-scripts, registerwaarden en informatie over het
bestandssysteem. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen. Selecteer vervolgens
Windows-app (Win32) als App-type in de blade App toevoegen. Selecteer Vereisten > Toevoegen om
aanvullende vereisteregels te configureren. Selecteer vervolgens een Bestandstype, Register of Script als
Vereistetype. Zie Win32 app-beheer voor meer informatie.

U kunt uw Win32-apps toewijzen voor een installatie op bij Intune ingeschreven apparaten die met Azure AD
zijn gekoppeld. Zie Win32-app-beheer voor meer informatie over Win32-apps in Intune.

In de overzichtspagina van het apparaat ziet u de primaire gebruiker, ook wel de UDA-gebruiker genoemd
(UDA: User Device Affinity, gebruikersaffiniteit apparaat). Als u de primaire gebruiker van een apparaat wilt zien,
kiest u Intune > Apparaten > Alle apparaten > Een apparaat kiezen. De primaire gebruiker wordt bovenaan
de pagina Overzicht weergegeven.

Voor beheerde Google Play-apps die op apparaten met Android Enterprise-werkprofiel zijn geïmplementeerd,
kunt u het specifieke versienummer van de op een apparaat geïnstalleerde app weergeven. Dit geldt alleen voor
vereiste apps.

De ondersteuning voor het Intune-app-beveiligingsbeleid (APP) voor de instelling Toetsenborden van derden
voor iOS wordt beëindigd vanwege een iOS-platformwijziging. U zult deze instelling niet meer kunnen
configureren op de Intune-beheerconsole en deze wordt niet meer afgedwongen op de client in de Intune App
SDK.

U kunt op macOS-apparaten een apparaatconfiguratieprofiel maken (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > macOS kiezen als platform > Apparaatfuncties als profieltype). Deze update bevat nieuwe
aanmeldingsvensterinstellingen, zoals het weergeven van een aangepaste banner, het kiezen hoe gebruikers zich
aanmelden, het weergeven of verbergen van de energie-instellingen enzovoort.

Zie Instellingen van macOS-apparaatfuncties voor het bekijken van deze instellingen.

U kunt de instellingen voor Android Enterprise-apparaateigenaar inschakelen wanneer deze als toegewezen
apparaat in kioskmodus voor meerdere apps wordt uitgevoerd. In deze update kunt u gebruikers in staat stellen
om Wi-Fi-netwerken te configureren en ermee verbinding te maken (Intune > Apparaatconfiguratie >
Profielen > Profiel maken > Android Enterprise als platform > Alleen apparaateigenaar,
Apparaatbeperkingen als profieltype > Toegewezen apparaten > Kioskmodus: Voor meerdere apps >
Wi-Fi-configuratie).

Ga naar Met Android Enterprise-apparaatinstellingen functies toestaan of beperken als u alle configureerbare
instellingen wilt bekijken.

Van toepassing op: aan Android Enterprise toegewezen apparaten die worden uitgevoerd in de kioskmodus
voor meerdere apps



Bluetooth en koppelen configureren op aan apparaateigenaar toegewezen Android Enterprise-apparaten die worden uitgevoerd inBluetooth en koppelen configureren op aan apparaateigenaar toegewezen Android Enterprise-apparaten die worden uitgevoerd in
de kioskmodus voor meerdere appsde kioskmodus voor meerdere apps

OEMConfig-apparaatconfiguratieprofielen in Microsoft Intune maken en gebruikenOEMConfig-apparaatconfiguratieprofielen in Microsoft Intune maken en gebruiken

Windows Update-meldingenWindows Update-meldingen

Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Android Enterprise-apparaateigenaarNieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Android Enterprise-apparaateigenaar

Controleren of er zich een TPM-chipset in een nalevingsbeleid voor Windows 10-apparaten bevindtControleren of er zich een TPM-chipset in een nalevingsbeleid voor Windows 10-apparaten bevindt

Bijgewerkte wijzigingen aan de gebruikersinterface voor de Microsoft Edge-browser op Windows 10 en hogerBijgewerkte wijzigingen aan de gebruikersinterface voor de Microsoft Edge-browser op Windows 10 en hoger

U kunt de instellingen voor Android Enterprise-apparaateigenaar inschakelen wanneer deze als toegewezen
apparaat in kioskmodus voor meerdere apps wordt uitgevoerd. In deze update kunt u gebruikers toestaan om
Bluetooth in te schakelen en via Bluetooth apparaten te koppelen (Intune > Apparaatconfiguratie >
Profielen > Profiel maken > Android Enterprise als platform > Alleen apparaateigenaar,
Apparaatbeperkingen als profieltype > Toegewezen apparaten > Kioskmodus: Voor meerdere apps >
Bluetooth-configuratie).

Ga naar Met Android Enterprise-apparaatinstellingen functies toestaan of beperken als u alle configureerbare
instellingen wilt bekijken.

Van toepassing op: aan Android Enterprise toegewezen apparaten die worden uitgevoerd in de kioskmodus
voor meerdere apps

In deze update biedt Intune ondersteuning voor het configureren van Android Enterprise-apparaten met
OEMConfig. U kunt specifiek een apparaatconfiguratieprofiel maken, en instellingen toepassen op Android
Enterprise-apparaten met behulp van OEMConfig (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken >
Android Enterprise als platform).

Ondersteuning voor OEM's is momenteel per OEM. Als de gewenste OEMConfig app niet beschikbaar is in de
lijst met OEMConfig-apps, neemt u contact op met IntuneOEMConfig@microsoft.com .

Ga naar Android-bedrijfsapparaten met OEMConfig gebruiken en beheren in Microsoft Intune voor meer
informatie over deze functie.

Van toepassing op: Android Enterprise

We hebben twee instellingen voor de gebruikerservaring toegevoegd aan de Windows Update-ringconfiguraties
die u vanuit de Intune-console kunt beheren. U kunt nu het volgende doen:

Gebruikers weigeren of toestaan om te scannen op Windows-updates.
Het meldingsniveau van Windows Update dat gebruikers zien, beheren.

Op Android Enterprise-apparaten kunt u een profiel voor apparaatbeperking maken om functies toe te staan of
te beperken en regels voor wachtwoorden in te stellen (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken
> Kies Android Enterprise als platform > Alleen apparaateigenaar > Apparaatbeperkingen als
profieltype).

Deze update bevat nieuwe wachtwoordinstellingen, verleent volledige toegang tot apps in de Google Play Store
voor volledig beheerde apparaten enzovoort. Ga naar Met Android Enterprise-apparaatinstellingen functies
toestaan of beperken voor de huidige lijst met instellingen.

Van toepassing op: Volledig beheerde Android Enterprise-apparaten

Deze functie is vertraagd en wordt later uitgebracht.

Wanneer u een apparaatconfiguratieprofiel maakt, kunt u Microsoft Edge-functies op Windows 10 en hoger
toestaan of beperken (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 en hoger als
platform > Apparaatbeperkingen als profieltype > Microsoft Edge-browser). In deze update worden de
instellingen voor Microsoft Edge meer beschrijvend en gemakkelijker te begrijpen.

Als u deze functies wilt bekijken, gaat u naar Apparaatbeperkingsinstellingen voor de Microsoft Edge-browser.

https://docs.microsoft.com/intune/android-oem-configuration-overview


Uitgebreide ondersteuning voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten (preview)Uitgebreide ondersteuning voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten (preview)

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Profiel configureren om bepaalde vensters over te slaan tijdens het doorlopen van de configuratieassistentProfiel configureren om bepaalde vensters over te slaan tijdens het doorlopen van de configuratieassistent

Bulksgewijs apparaten benoemen bij het inschrijven van zakelijke iOS-apparatenBulksgewijs apparaten benoemen bij het inschrijven van zakelijke iOS-apparaten

Bijgewerkt standaard time-outbericht op de pagina InschrijvingsstatusBijgewerkt standaard time-outbericht op de pagina Inschrijvingsstatus

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Wij hebben onze ondersteuning, die nog steeds in openbare preview is, uitgebreid voor volledig beheerde
Android Enterprise-apparaten (voor het eerst aangekondigd in januari 2019 en het volgende erin opgenomen:

Op volledig beheerde en toegewezen apparaten kunt u nalevingsbeleid maken met inbegrip van regels
voor wachtwoorden en vereisten voor besturingssystemen (Apparaatcompatibiliteit > Beleid >
Beleid maken > Android Enterprise als platform > Apparaateigenaar als profieltype).

Op toegewezen apparaten kan het apparaat mogelijk worden weergegeven als niet-compatibel.
Voorwaardelijke toegang is niet beschikbaar op toegewezen apparaten. Zorg ervoor dat u alle taken of
acties uitvoert om de toegewezen apparaten compatibel te maken met uw toegewezen beleid.

Voorwaardelijke toegang: beleid voor voorwaardelijke toegang dat van toepassing is op Android, is ook
van toepassing op volledig beheerde Android Enterprise-apparaten. Gebruikers kunnen nu hun volledig
beheerd apparaat registreren bij Azure Active Directory met behulp van de Microsoft Intune-app.
Bekijk vervolgens eventuele nalevingsproblemen voor toegang tot resources van de organisatie en los
deze op.

Nieuwe eindgebruiker-app (Microsoft Intune-app): er is een nieuwe eindgebruiker-app voor volledig
beheerde Android-apparaten met de naam Microsoft Intune. Deze nieuwe app is licht en modern en
biedt een functionaliteit die vergelijkbaar is met de bedrijfsportal-app, maar dan voor volledig beheerde
apparaten. Zie Microsoft Intune-app in Google Play voor meer informatie.

Ga naar Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Bedrijfseigendom, volledig beheerde
gebruikersapparaten om volledige beheerde Android-apparaten in te stellen. Ondersteuning voor volledig
beheerde Android-apparaten blijft in preview en bepaalde Intune-functies werken mogelijk niet volledig.

Zie onze blog Microsoft Intune - Preview 2 voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten voor meer
informatie over deze preview.

Wanneer u een macOS-registratieprofiel maakt, kunt u binnenkort instellen dat de configuratieassistent de
volgende schermen overslaat:

Uiterlijk
Weergavekleur
iCloudStorage Als u een nieuw profiel maakt of een profiel bewerkt, moeten de geselecteerde skip-schermen
worden gesynchroniseerd met de Apple MDM-server. Gebruikers kunnen de opdracht tot een handmatige
synchronisatie van de apparaten geven, zodat er geen vertraging in het ophalen van de profielwijzigingen is.
Raadpleeg MacOS-apparaten automatisch inschrijven met het Device Enrollment Program of Apple School
Manager voor meer informatie.

Wanneer u een van de zakelijke inschrijvingsmethoden van Apple (DEP/ABM/ASM) gebruikt, kunt u de
naamindeling van een apparaat zo instellen dat binnenkomende iOS-apparaten automatisch worden benoemd.
U kunt een indeling opgeven waarin het apparaattype en serienummer in uw sjabloon wordt opgenomen. Als u
dit wilt doen, kiest u Intune > Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > Een token selecteren >Profiel maken > Naamgevingsindeling voor
apparaten. U kunt bestaande profielen bewerken, maar alleen bij zojuist gesynchroniseerde apparaten wordt
de naam toegepast.

We hebben het standaard time-outbericht bijgewerkt dat gebruikers zien wanneer de pagina Status van
inschrijving (ESP) de time-outwaarde overschrijdt die is opgegeven in het ESP-profiel. Het nieuwe

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.intune
https://aka.ms/preview2_AE_fullymanaged


ApparaatbeheerApparaatbeheer
Niet-compatibele apparaten buiten gebruik stellenNiet-compatibele apparaten buiten gebruik stellen

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Wijzigingen in Intune Data Warehouse V1.0 worden doorgevoerd in de bètaversieWijzigingen in Intune Data Warehouse V1.0 worden doorgevoerd in de bètaversie

Status beveiligingsbasislijnen controleren (openbare preview)Status beveiligingsbasislijnen controleren (openbare preview)

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
Bereiktags voor Apple VPP-tokensBereiktags voor Apple VPP-tokens

Week van 1 april 2019
ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Bijgewerkte certificaatconnectorsBijgewerkte certificaatconnectors

AppbeheerAppbeheer
Update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOSUpdate van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS

Wijzigingen in de bedrijfsportal-App-registratie voor gebruikers van iOS-12-apparatenWijzigingen in de bedrijfsportal-App-registratie voor gebruikers van iOS-12-apparaten

Week van 25 maart 2019

standaardbericht is wat gebruikers zien en waarin duidelijk wordt gemaakt welke volgende acties ze kunnen
ondernemen met hun ESP-implementatie.

Deze functie is vertraagd en wordt in een toekomstige release geïntroduceerd.

Toen V1.0 voor het eerst werd uitgebracht in 1808, verschilde deze op belangrijke punten van de bètaversie-API.
In 1903 zullen deze wijzigingen in de bètaversie-API worden doorgevoerd. Als u belangrijke rapporten hebt die
gebruikmaken van de bètaversie-API, wordt u ten zeerste aangeraden deze rapporten over te zetten naar V1.0
om wijzigingen te voorkomen die fouten veroorzaken. Zie Wijzigingenlogboek voor Intune Data Warehouse-
API voor meer informatie.

We hebben een weergave per categorie toegevoegd aan de controle van beveiligingsbasislijnen.
(Beveiligingsbasislijnen blijven in preview). De weergave per categorie geeft elke categorie weer van de basislijn,
samen met het percentage apparaten dat in elke statusgroep voor die categorie kan worden onderverdeeld. U
kunt nu zien hoeveel apparaten niet overeenkomen met de afzonderlijke categorieën, onjuist zijn geconfigureerd
of niet van toepassing zijn.

U kunt nu bereiktags toevoegen aan Apple VPP-tokens. Alleen gebruikers aan wie dezelfde bereiktag is
toegewezen, hebben toegang tot het Apple VPP-token met die tag. VPP-apps en e-Books die zijn gekocht met
dit token nemen de bereiktags ervan over. Zie RBAC en bereiktags gebruiken voor meer informatie over
bereiktags.

We hebben updates uitgebracht voor zowel de Intune-certificaatconnector als de PFX-certificaatconnector voor
Microsoft Intune. Met de nieuwe releases worden verschillende bekende problemen opgelost.

De startpagina van de bedrijfsportal-app voor iOS-apparaten is opnieuw ontworpen. Door deze wijziging kan
de startpagina beter patronen volgen van de iOS-gebruikersinterface en ook een verbeterde zichtbaarheid
bieden voor apps en e-Books.

De schermen en stappen in de bedrijfsportal-app voor iOS-inschrijving zijn bijgewerkt, zodat deze
overeenkomen met de wijzigingen in de MDM-inschrijving die zijn uitgebracht in Apple iOS 12.2. In de
bijgewerkte werkstroom wordt gebruikers het volgende gevraagd:

Safari te openen op de bedrijfsportalwebsite en het beheerprofiel te downloaden voordat zij terugkeren naar
de bedrijfsportal-app.
De app instellingen te openen voor het installeren van het beheerprofiel op hun apparaat.
Terug te gaan naar de bedrijfsportal-app om de inschrijving te voltooien.

Zie iOS-apparaat inschrijven bij Intune voor de bijgewerkte stappen en schermen voor de inschrijving.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-ios


Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen

Ondersteuning voor de Power BI-compatibiliteit-app vanuit de blade Datawarehouse in Microsoft IntuneOndersteuning voor de Power BI-compatibiliteit-app vanuit de blade Datawarehouse in Microsoft Intune

Week van 18 maart 2019
AppbeheerAppbeheer
Microsoft Visio en Microsoft Project implementerenMicrosoft Visio en Microsoft Project implementeren

Wijziging van de productnaam Microsoft Visio Pro voor Office 365Wijziging van de productnaam Microsoft Visio Pro voor Office 365

Instelling van Intune app-beveiligingsbeleid (APP) voor maximum aantal tekensInstelling van Intune app-beveiligingsbeleid (APP) voor maximum aantal tekens

ODT-XML (ODT: Office Deployment Tool) voor de implementatie van Office ProPlusODT-XML (ODT: Office Deployment Tool) voor de implementatie van Office ProPlus

App-pictogrammen worden nu weergegeven met een automatisch gegenereerde achtergrondApp-pictogrammen worden nu weergegeven met een automatisch gegenereerde achtergrond

Beschikbare apps installeren met behulp van de bedrijfsportal-app na de Windows-bulkinschrijvingBeschikbare apps installeren met behulp van de bedrijfsportal-app na de Windows-bulkinschrijving

De Microsoft Teams-app kan worden geselecteerd als onderdeel van het Office-app-pakketDe Microsoft Teams-app kan worden geselecteerd als onderdeel van het Office-app-pakket

Voorheen werd via de koppeling Power BI-bestand downloaden in de blade Intune-datawarehouse een
Intune-datawarehouserapport (pbix-bestand) gedownload. Dit rapport is vervangen door de Power BI-
compatibiliteit-app. De Power BI-compatibiliteit-app hoeft niet speciaal te worden geladen of ingesteld. U kunt
deze rechtstreeks in de online Power BI-portal openen en ermee gegevens speciaal voor uw Intune-tenant
weergeven op basis van uw referenties. Selecteer in Intune de koppeling Intune-datawarehouse instellen aan
de rechterkant van de Intune-blade. Klik vervolgens op Power BI-app ophalen. Zie Verbinding maken met het
datawarehouse met Power BI voor meer informatie.

U kunt nu Microsoft Visio Pro voor Office 365 en Microsoft Project Online-desktopclient implementeren als
onafhankelijke apps voor Windows 10-apparaten met behulp van Microsoft Intune, mits u licenties hebt voor
deze apps. Selecteer vanuit Intune Client-apps > Apps > Toevoegen om de blade App toevoegen weer te
geven. Selecteer in de blade App toevoegen Windows 10 als App-type. Selecteer daarna App-pakket
configureren om de te installeren apps te selecteren. Zie Office 365-apps toewijzen aan Windows 10-
apparaten met Microsoft Intune voor meer informatie over Office 365-apps voor Windows 10-apparaten.

Microsoft Visio Pro voor Office 365 heet nu Microsoft Visio Online-abonnement 2. Zie Visio Online-
abonnement 2 voor meer informatie over Microsoft Visio. Zie Office 365-apps toewijzen aan Windows 10-
apparaten met Microsoft Intune voor meer informatie over Office 365-apps voor Windows 10-apparaten.

Intune-beheerders kunnen een uitzondering opgeven voor de Intune-app-beveiligingsbeleidsinstelling
Knippen, kopiëren en plakken met andere apps beperken. Als beheerder kunt u het aantal tekens opgeven
dat mag worden geknipt of gekopieerd uit een beheerde app. Met deze instelling kunt u het opgegeven aantal
tekens voor elke app delen, ongeacht de instelling Knippen, kopiëren en plakken met andere apps beperken.
Houd er rekening mee dat de versie van de Intune-bedrijfsportal-app voor Android versie 5.0.4364.0 of hoger
moet zijn. Zie iOS-gegevensbeveiliging, Android-gegevensbeveiliging en Logboeken voor client-app-
beveiliging controleren voor meer informatie.

U kunt voorzien in een ODT-XML bij het maken van een Office Professional Plus-exemplaar in de Intune-
beheerconsole. Dit biedt meer aanpassingsmogelijkheden, indien de bestaande Intune gebruikersinterfaceopties
niet voldoen aan uw behoeften. Zie Office 365-apps toewijzen aan Windows 10-apparaten met Microsoft Intune
en Configuratieopties voor de Office Deployment Tool voor meer informatie.

In de Windows-bedrijfsportal-app-worden app-pictogrammen nu weergegeven met een automatisch
gegenereerde achtergrond op basis van de overheersende kleur van het pictogram (mits deze detecteerbaar is).
Indien van toepassing wordt de grijze rand die voorheen zichtbaar was op app-tegels, vervangen door deze
achtergrond. Gebruikers zullen deze wijziging zien in bedrijfsportal-app-versies die hoger zijn dan 10.3.3451.0.

Windows-apparaten die zijn geregistreerd bij Intune via Windows-bulkinschrijving (inrichtingspakketten)
kunnen de bedrijfsportal-app gebruiken voor het installeren van beschikbare apps. Zie De Windows 10-
bedrijfsportal handmatig toevoegen en De Microsoft Intune-bedrijfsportal-app configureren voor meer
informatie over de bedrijfsportal-app.

De Microsoft Teams-app kan worden opgenomen of uitgesloten als onderdeel van de installatie van het Office

https://products.office.com/visio/visio-online-plan-2
https://docs.microsoft.com/intune/apps-add-office365
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool


ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Een app automatisch starten wanneer meerdere apps in de kioskmodus worden uitgevoerd op Windows 10-apparaten en hogerEen app automatisch starten wanneer meerdere apps in de kioskmodus worden uitgevoerd op Windows 10-apparaten en hoger

Operationele logboeken geven ook details weer over niet-compatibele apparatenOperationele logboeken geven ook details weer over niet-compatibele apparaten

Logboeken sturen naar Azure Monitor in meer Intune-workloadsLogboeken sturen naar Azure Monitor in meer Intune-workloads

Mobility-extensies maken en gebruiken op Android Zebra-apparaten in IntuneMobility-extensies maken en gebruiken op Android Zebra-apparaten in Intune

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Versleutelingsrapport voor Windows 10-apparaten (in openbare preview)Versleutelingsrapport voor Windows 10-apparaten (in openbare preview)

Toegang krijgen tot BitLocker-herstelsleutels vanuit de Intune-portal (in openbare preview)Toegang krijgen tot BitLocker-herstelsleutels vanuit de Intune-portal (in openbare preview)

Microsoft Edge-ondersteuning voor Intune-scenario's op iOS- en Android-apparatenMicrosoft Edge-ondersteuning voor Intune-scenario's op iOS- en Android-apparaten

Pro Plus-app-pakket. Deze functie werkt voor Office Professional Plus-buildnummer 16.0.11328.20116+. De
gebruiker moet zich afmelden en vervolgens weer aanmelden op het apparaat om de installatie te voltooien.
Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen. Selecteer een van de app-typen van de Office
365-Suite en selecteer vervolgens App-pakket configureren.

U kunt op Windows 10-apparaten en hoger een apparaat in de kioskmodus uitvoeren en veel apps uitvoeren. In
deze update is een instelling AutoLaunch aanwezig (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken >
Windows 10 en hoger als platform > Kiosk als profieltype > Kiosk voor meerdere apps). Gebruik deze
instelling om een app automatisch te starten wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij het apparaat.

Zie Instellingen van Windows 10-apparaten en hoger die als kiosk moet worden uitgevoerd in Intune voor een
lijst en een beschrijving van alle kioskinstellingen.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Wanneer u Intune-logboeken naar Azure Monitor-functies stuurt, kunt u tevens de operationele logboeken
sturen. In deze update bieden de operationele logboeken ook informatie over niet-compatibele apparaten.

Raadpleeg Logboekgegevens verzenden naar opslag, Event Hubs of Log Analytics in Intune voor meer
informatie over deze functie.

In Intune kunt u auditlogboeken en operationele logboeken sturen naar Event Hubs,opslag en Log Analytics in
Azure Monitor (Intune > Bewaking > Diagnose-instellingen). In deze update kunt u deze logboeken
routeren in meer Intune-workloads, met inbegrip van naleving, configuraties en client-apps enzovoort.

Zie logboekgegevens verzenden naar Event Hubs, opslag en Log Analytics voor meer informatie over routering
van logboeken naar Azure Monitor.

In deze update biedt Intune ondersteuning voor het configureren van Android Zebra-apparaten. U kunt
specifiek een apparaatconfiguratieprofiel maken en instellingen toepassen op Android Zebra-apparaten met
behulp van MX-profielen (MX: Mobility-extensies) die worden gegenereerd door StageNow
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Android als platform > MX-profiel (alleen Zebra)
als profieltype).

Zie Zebra-apparaten gebruiken en beheren met Mobility-extensies in Intune voor meer informatie over deze
functie.

Van toepassing op: Android

U kunt met het nieuwe versleutelingsrapport (preview) details weergeven over de versleutelingsstatus van uw
Windows 10-apparaten. Beschikbare details bestaan onder meer uit een TPM-versie van apparaten, de
versleutelingsgereedheid en -status, foutrapportage en meer.

U kunt nu Intune gebruiken om details weer te geven over BitLocker-sleutelidentificatie en BitLocker-
herstelsleutels vanuit Azure Active Directory.

Microsoft Edge biedt ondersteuning voor dezelfde beheerscenario's als de Intune Managed Browser, met een
verbeterde ervaring voor eindgebruikers. Microsoft Edge-functies voor bedrijven die zijn ingeschakeld door het
Intune-beleid zijn onder meer dubbele identiteit, integratie van app-beveiligingsbeleid, integratie van Azure-



Exchange Online-/Intune-connector bieden geen ondersteuning meer voor apparaten voor alleen EASExchange Online-/Intune-connector bieden geen ondersteuning meer voor apparaten voor alleen EAS

De pagina Alle apparaten doorzoeken voor een exact apparaat met behulp van [naam]De pagina Alle apparaten doorzoeken voor een exact apparaat met behulp van [naam]

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Ondersteuning voor extra connectors op de pagina TenantstatusOndersteuning voor extra connectors op de pagina Tenantstatus

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
Alleen-lezentoegang voor Intune verlenen aan bepaalde Azure Active Directory-rollenAlleen-lezentoegang voor Intune verlenen aan bepaalde Azure Active Directory-rollen

Bereiktags voor inrichtingsprofielen voor iOS-appsBereiktags voor inrichtingsprofielen voor iOS-apps

Bereiktags voor app-configuratiebeleidBereiktags voor app-configuratiebeleid

Microsoft Edge-ondersteuning voor Intune-scenario's op iOS- en Android-apparatenMicrosoft Edge-ondersteuning voor Intune-scenario's op iOS- en Android-apparaten

toepassingsproxy's, beheerde favorieten en snelkoppelingen voor de startpagina. Zie de ondersteuning voor
Microsoft Edge voor meer informatie.

De Intune-console ondersteunt niet langer de weergave en het beheer van apparaten voor alleen EAS die met
Exchange Online zijn verbonden met de Intune-connector. U hebt in plaats daarvan de volgende opties:

Apparaten registreren in Mobile Device Management (MDM)
Beleid voor Intune-app-beveiliging gebruiken om uw apparaten te beheren
Exchange-besturingselementen gebruiken zoals wordt beschreven in Clients en mobiel in Exchange Online

U kunt nu zoeken naar een exacte apparaatnaam. Ga naar Intune > Apparaten > Alle apparaten > plaats in
het zoekvak de naam van het apparaat tussen {} om naar een exacte overeenkomst te zoeken. Bijvoorbeeld
{Device12345} .

De pagina Tenantstatus geeft nu de statusinformatie weer voor extra connectors, inclusief Windows Defender
Advanced Threat Protection (ATP) en andere Mobile Threat Defense-connectors.

Alleen-lezentoegang voor Intune is verleend aan de volgende Azure AD-rollen. Machtigingen met Azure AD-
rollen hebben voorrang boven machtigingen die zijn verleend via de op rollen gebaseerd toegangsbeheer
(RBAC) in Intune.

Alleen-lezentoegang tot Intune-controlegegevens:

Beheerder voor naleving
Beheerder voor nalevingsgegevens

Alleen-lezentoegang tot alle Intune-gegevens:

Beveiligingsbeheerder
Beveiligingsoperator
Beveiligingslezer

Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer voor meer informatie.

U kunt een bereiktag toevoegen aan een inrichtingsprofiel voor iOS-apps, zodat alleen personen met rollen die
ook aan die bereiktag zijn toegewezen toegang hebben tot de app. Zie RBAC en bereiktags gebruiken voor meer
informatie.

U kunt een bereiktag toevoegen aan app-configuratiebeleid, zodat alleen personen met rollen die ook zijn
toegewezen aan de bereiktag, toegang hebben tot het app-configuratiebeleid. Het app-configuratiebeleid kan
alleen doel zijn voor of worden gekoppeld aan apps waaraan dezelfde bereiktag is toegewezen. Zie RBAC en
bereiktags gebruiken voor meer informatie.

Microsoft Edge biedt ondersteuning voor dezelfde beheerscenario's als de Intune Managed Browser met de
toevoeging van verbeteringen in de eindgebruikerervaring. Microsoft Edge-functies voor bedrijven die zijn
ingeschakeld door het Intune-beleid zijn onder meer dubbele identiteit, integratie van app-beveiligingsbeleid,
integratie van Azure-toepassingsproxy's, beheerde favorieten en snelkoppelingen voor de startpagina. Zie de
ondersteuning voor Microsoft Edge voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/clients-and-mobile-in-exchange-online


Week van 25 februari 2019
ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Intune PowerShell-moduleIntune PowerShell-module

Verbeterde ondersteuning voor Delivery OptimizationVerbeterde ondersteuning voor Delivery Optimization

Week van 18 februari 2019
AppbeheerAppbeheer
Intune gaat gebruikmaken van Google Play Protect-API’s op Android-apparatenIntune gaat gebruikmaken van Google Play Protect-API’s op Android-apparaten

Informatie over Win32-apps, beschikbaar in de blade ProbleemoplossingInformatie over Win32-apps, beschikbaar in de blade Probleemoplossing

Informatie over de appstatus voor iOS-appsInformatie over de appstatus voor iOS-apps

Het scherm Nieuwe app-categorieën in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Het scherm Nieuwe app-categorieën in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

De Intune PowerShell-module die ondersteuning biedt voor de Intune-API via Microsoft Graph, is nu
beschikbaar in de Microsoft PowerShell Gallery.

Informatie over het gebruik van deze module
Voorbeelden van scenario's waarbij deze module wordt gebruikt

We hebben de ondersteuning in Intune uitgebreid voor het configureren van Delivery Optimization. U kunt nu
een uitgebreide lijst configureren met Delivery Optimization-instellingen en deze rechtstreeks vanuit de Intune-
console toepassen op uw apparaten.

Sommige IT-beheerders hebben te maken met een BYOD-landschap waar eindgebruikers mogelijk rooting of
jailbreaking van hun mobiele telefoon veroorzaken. Dit gedrag leidt, in sommige gevallen onbewust, tot
omzeiling van vele Intune-beleidsregels die zijn ingesteld om gegevens van de organisatie op de apparaten van
eindgebruikers te beveiligen. Intune biedt daarom root- en jailbreakdetectie voor zowel geregistreerde als niet-
geregistreerde apparaten. Met deze release zal Intune Google Play Protect-API’s aan onze bestaande
rootdetectiecontroles toevoegen voor niet-geregistreerde apparaten. Hoewel Google niet alle
rootdetectiecontroles die plaatsvinden deelt, verwachten we wel dat met deze API’s gebruikers worden
gedetecteerd die hun apparaten om wat voor reden dan ook hebben geroot, variërend van apparaataanpassing
tot de mogelijkheid nieuwere besturingssysteemupdates te krijgen op oudere apparaten. Toegang van deze
gebruikers tot bedrijfsgegevens kan vervolgens worden geblokkeerd, of hun zakelijke accounts kunnen worden
gewist uit via beleid ingeschakelde apps. Als extra waarde heeft de IT-beheerder nu verschillende
rapportupdates op de blade Intune-app-beveiliging. Het rapport Gemarkeerde gebruikers toont welke
gebruikers via de SafetyNet API-scan van Google Play Protect zijn gedetecteerd. Het rapport Mogelijk
schadelijke apps toont aan welke apps zijn gedetecteerd via de scan die met de Verify Apps-API van Google is
uitgevoerd. Deze functie is beschikbaar voor Android.

U kunt nu logboekbestanden over fouten bij een Win32-app-installatie verzamelen via de blade
Probleemoplossing in de Intune-app. Zie Problemen met de installatie oplossen en Problemen met Win32-
apps oplossen voor meer informatie over problemen oplossen met de installatie van apps.

Er zijn nieuwe meldingen voor installatiefouten van apps beschikbaar met betrekking tot het volgende:

Fout tijdens het installeren van VPP-apps op een gedeelde iPad
Fout tijdens uitschakelen van App Store
Fout tijdens het zoeken van een VPP-licentie voor de app
Fout tijdens het installeren van systeemapps met MDM-provider
Fout tijdens het installeren van apps wanneer apparaat zich in de verloren-modus of kioskmodus bevindt
Fout tijdens het installeren van apps wanneer gebruiker niet bij de App Store is aangemeld

In Intune selecteert u Client-apps > Apps > naam van de app > Apparaatinstallatiestatus. Nieuwe
foutmeldingen zijn beschikbaar in de kolom Statusdetails.

Een nieuw scherm met de naam App-categorieën is toegevoegd om de blader- en selectie-ervaring voor apps

https://www.powershellgallery.com/packages/Microsoft.Graph.Intune/6.1902.1.10
https://github.com/Microsoft/Intune-PowerShell-SDK/blob/master/README.md
https://github.com/Microsoft/Intune-PowerShell-SDK/blob/master/Samples/README.md


Power BI-compatibiliteit-appPower BI-compatibiliteit-app

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
PowerShell-scripts kunnen worden uitgevoerd in een 64-bits host op 64-bits apparatenPowerShell-scripts kunnen worden uitgevoerd in een 64-bits host op 64-bits apparaten

macOS-gebruikers wordt gevraagd hun wachtwoord bij te werkenmacOS-gebruikers wordt gevraagd hun wachtwoord bij te werken

SCEP-certificaten aan een macOS-apparaat zonder gebruikers toewijzenSCEP-certificaten aan een macOS-apparaat zonder gebruikers toewijzen

Update voor gebruikersinterface voor voorwaardelijke toegang tot IntuneUpdate voor gebruikersinterface voor voorwaardelijke toegang tot Intune

te verbeteren in de bedrijfsportal voor Windows 10. Gebruikers zien nu hun apps gesorteerd onder categorieën,
zoals Aanbevolen, Opleiding en Productiviteit. Deze wijziging wordt weergegeven in de bedrijfsportal-app-
versies 10.3.3451.0 en hoger. Zie Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van de app? om het nieuwe scherm
te bekijken. Zie Apps installeren en delen op uw apparaat voor meer informatie over apps in de bedrijfsportal.

Krijg toegang tot uw Intune-datawarehouse in Power BI Online met behulp van de Intune-compatibiliteit-app
(datawarehouse). Met deze Power BI-app kunt u nu vooraf gemaakte rapporten openen en delen zonder iets te
hoeven instellen en zonder uw webbrowser te verlaten. Zie Wijzigingenlogboek - Power BI-compatibiliteit-app
voor meer informatie.

Wanneer u een PowerShell-script aan een apparaatconfiguratieprofiel toevoegt, wordt het script altijd
uitgevoerd in 32 bits, zelfs op 64-bits besturingssystemen. Met deze update kan een beheerder het script
uitvoeren in een 64-bits PowerShell-host op 64-bits apparaten (Apparaatconfiguratie > PowerShell-scripts
> Toevoegen > Configureren > Script uitvoeren in 64-bits PowerShell-host).

Zie PowerShell-scripts in Intune voor meer details over het gebruik van PowerShell.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

In Intune wordt de instelling ChangeAtNextAuth afgedwongen op macOS-apparaten. Deze instelling heeft
gevolgen voor eindgebruikers en apparaten met wachtwoordbeleid voor naleving of wachtwoordprofielen voor
apparaatbeperkingen. Eindgebruikers wordt eenmalig gevraagd hun wachtwoord bij te werken. Dit gebeurt
wanneer een gebruiker voor het eerst een taak uitvoert die moet worden geverifieerd, zoals het aanmelden bij
het apparaat. Gebruikers kunnen ook worden gevraagd hun wachtwoord bij te werken wanneer zij iets doen
waarvoor beheerdersrechten zijn vereist, zoals het aanvragen van sleutelhangertoegang.

Wijzigingen in nieuw of bestaand wachtwoordbeleid door de beheerder zorgt ervoor dat opnieuw aan
eindgebruikers wordt gevraagd om hun wachtwoord bij te werken.

Van toepassing op:
macOS

U kunt met behulp van apparaatkenmerken SCEP-certificaten (SCEP: Simple Certificate Enrollment Protocol)
toewijzen aan macOS-apparaten, inclusief apparaten zonder gebruikersaffiniteit, en het certificaatprofiel met
Wi-Fi -of VPN-profielen koppelen. Dit is een uitbreiding van de bestaande ondersteuning voor het toewijzen
van SCEP-certificaten aan apparaten zonder gebruikersaffiniteit die worden uitgevoerd op Windows, iOS en
Android. In deze update wordt de optie toegevoegd waarmee een certificaattype van Apparaat wordt
geselecteerd wanneer u een SCEP-certificaatprofiel voor macOS configureert.

Van toepassing op:

macOS

We hebben verbeteringen aangebracht in de gebruikersinterface voor voorwaardelijke toegang in de Intune-
console. Deze omvatten:

Vervanging van de Intune-blade Voorwaardelijke toegang door de blade van Azure Active Directory.
Hiermee hebt u toegang tot alle instellingen en configuraties voor voorwaardelijke toegang (die een Azure
AD-technologie blijven) vanuit de Intune-console.
We hebben de naam van de blade On-premises toegang gewijzigd in Toegang tot Exchange en de
configuratie van de Exchange-serviceconnector verplaatst naar deze hernoemde blade. Door deze wijziging

https://docs.microsoft.com/intune/whats-new-app-ui
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/install-apps-cpapp-windows
https://aka.ms/intune/datawarehouseapi/getpowerbiapp


Kiosk Browser- en Microsoft Edge Browser-apps kunnen worden uitgevoerd op Windows 10-apparaten in de kioskmodusKiosk Browser- en Microsoft Edge Browser-apps kunnen worden uitgevoerd op Windows 10-apparaten in de kioskmodus

Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor iOS- en macOS-apparatenNieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor iOS- en macOS-apparaten

Apparaten in de kioskmodus heten voortaan 'toegewezen apparaten' op Android Enterprise-apparatenApparaten in de kioskmodus heten voortaan 'toegewezen apparaten' op Android Enterprise-apparaten

worden de locaties gecombineerd waar u details met betrekking tot Exchange online en on-premises
configureert en bewaakt.

In de kioskmodus kunnen één of meerdere apps op Windows 10-apparaten worden uitgevoerd. Deze update
omvat verschillende wijzigingen in het gebruik van browserapps in de kioskmodus, waaronder :

Voeg de Microsoft Edge Browser of Kiosk Browser toe om deze als apps uit te voeren op het
kioskapparaat (Apparaatconfiguratie > Profielen > Nieuw profiel > Windows 10 en later voor
platform > Kiosk voor profieltype).

Er zijn nieuwe functies en instellingen beschikbaar voor toestaan of beperken (Apparaatconfiguratie >
Profielen > Nieuw profiel > Windows 10 en hoger als platform > Apparaatbeperkingen als
profieltype), waaronder:

Microsoft Edge-browser:

Gebruik van Microsoft Edge-kioskmodus
De browser vernieuwen na niet-actieve tijd

Favorieten en zoeken:

Wijzigingen in de zoekmachine toestaan

Ga voor een lijst met deze instellingen naar:

Instellingen voor apparaten met Windows 10 en hoger om ze als kiosk uit te voeren
Microsoft Edge Browser-apparaatbeperkingen
Apparaatbeperkingen voor favorieten en zoeken

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

U kunt een aantal instellingen en functies beperken op apparaten waarop iOS en macOS worden uitgevoerd
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Nieuw profiel > iOS of macOS voor platform >
Apparaatbeperkingen voor profieltype). Met deze update worden meer functies en instellingen toegevoegd
die u kunt beheren, waaronder het instellen van schermtijd, het wijzigen van eSIM-instellingen en mobiele
abonnementen en meer op iOS-apparaten. Andere functies zijn het vertragen van de zichtbaarheid voor de
gebruiker van software-updates en het blokkeren van cacheopslag van inhoud op macOS-apparaten.

Als u de functies en instellingen wilt zien die u kunt beperken, raadpleegt u:

Beperkingsinstellingen voor iOS-apparaten
Beperkingsinstellingen voor macOS-apparaten

Van toepassing op:

iOS
macOS

Voor de afstemming met Android terminologie wordt kiosk gewijzigd in toegewezen apparaten voor
Android Enterprise-apparaten (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > ** Android Enterprise
als platform > Alleen apparaateigenaar > Apparaatbeperkingen > Toegewezen apparaten).

Als u de beschikbare instellingen wilt zien, gaat u naar Apparaatinstellingen voor het toestaan of beperken van
functies.

Van toepassing op:
Android Enterprise



iOS-instellingen voor de zichtbaarheid van Safari-software-updates en het vertragen van die zichtbaarheid voor gebruikers wordeniOS-instellingen voor de zichtbaarheid van Safari-software-updates en het vertragen van die zichtbaarheid voor gebruikers worden
verplaatst in de Intune-gebruikersinterfaceverplaatst in de Intune-gebruikersinterface

De naam Beperkingen inschakelen bij de apparaatinstellingen wordt gewijzigd in Schermtijd op iOS-apparatenDe naam Beperkingen inschakelen bij de apparaatinstellingen wordt gewijzigd in Schermtijd op iOS-apparaten

ApparaatbeheerApparaatbeheer
De naam van een geregistreerd Windows-apparaat wijzigenDe naam van een geregistreerd Windows-apparaat wijzigen

Bereiktags automatisch toewijzen aan resources die door een beheerder met dat bereik zijn gemaaktBereiktags automatisch toewijzen aan resources die door een beheerder met dat bereik zijn gemaakt

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Mislukte verplaatsing van registratierapporten naar de blade ApparaatregistratieMislukte verplaatsing van registratierapporten naar de blade Apparaatregistratie

De naam van het rapport Bedrijfsportal afbreken is gewijzigd in Onvolledig gebruikersinschrijvingenDe naam van het rapport Bedrijfsportal afbreken is gewijzigd in Onvolledig gebruikersinschrijvingen

Voor iOS-apparaten kunt u Safari-instellingen instellen en software-updates configureren. In deze update
worden deze instellingen naar verschillende delen van de Intune-gebruikersinterface verplaatst:

De Safari-instellingen zijn verplaatst van Safari (Apparaatconfiguratie > Profielen > Nieuw profiel >
iOS als platform > Apparaatbeperkingen als profieltype) naar Ingebouwde apps .
De instelling Zichtbaarheid van software-updates voor gebruikers voor iOS-apparaten onder
toezicht vertragen (Software-updates > Updatebeleid voor iOS) wordt verplaatst naar
Apparaatbeperkingen > Algemeen . Zie Software-updates voor iOS voor meer informatie over de
gevolgen voor bestaand beleid.

Ga voor een lijst met de instellingen naar:

Beperkingen voor iOS-apparaten
Updates van iOS-software

Deze functie is van toepassing op:

iOS

U kunt Beperkingen inschakelen bij de apparaatinstellingen op iOS-apparaten onder toezicht
configureren (Apparaatconfiguratie > Profielen > Nieuw profiel > iOS voor platform >
Apparaatbeperkingen voor profieltype > Algemeen). In deze update wordt de naam van deze instelling
gewijzigd in Schermtijd (alleen onder toezicht) .

Het gedrag blijft hetzelfde. Specifiek:

iOS 11.4.1 en eerder: Blokkeren voorkomt dat eindgebruikers hun eigen beperkingen kunnen instellen bij
de apparaatinstellingen.
iOS 12.0 en hoger: Blokkeren voorkomt dat eindgebruikers hun eigen Schermtijd kunnen instellen bij de
apparaatinstellingen, waaronder inhouds- en privacybeperkingen. Op apparaten die naar iOS 12.0 zijn
geüpgraded is het tabblad Beperkingen niet meer zichtbaar bij de apparaatinstellingen. Deze instellingen
vindt u onder Schermtijd.

Zie Beperkingen voor iOS-apparaten voor een lijst met de instellingen.

Van toepassing op:

iOS

U kunt nu de naam van geregistreerde Windows 10-apparaten (RS4 of later) wijzigen. Kies hiervoor Intune >
Apparaten > Alle apparaten > kies een apparaat > Naam van apparaat wijzigen. Deze functie biedt
momenteel geen ondersteuning voor de naamwijziging van hybride Azure AD Windows-apparaten.

Wanneer een beheerder een resource maakt, worden alle bereiktags die aan de beheerder zijn toegewezen
automatisch toegewezen aan die nieuwe resources.

Het rapport Mislukte registraties is verplaatst naar het gedeelte Bewaking van de blade
Apparaatregistratie. Twee nieuwe kolommen (Registratiemethode en besturingssysteemversie) zijn ook
toegevoegd.



Week van 4 februari 2019
AppbeheerAppbeheer
Donkere modus van Intune macOS-bedrijfsportalDonkere modus van Intune macOS-bedrijfsportal

De week van 21 januari 2019
AppbeheerAppbeheer
Toast-meldingen voor Win32-appsToast-meldingen voor Win32-apps

Update van de gebruikersinterface voor beveiligingsbeleid voor apps in IntuneUpdate van de gebruikersinterface voor beveiligingsbeleid voor apps in Intune

Extra instellingen voor OutlookExtra instellingen voor Outlook

NOTENOTE

Android Enterprise-apps verwijderenAndroid Enterprise-apps verwijderen

De naam van het rapport Bedrijfsportal afbreken is gewijzigd in Onvolledig gebruikersinschrijvingen.

De Intune macOS Bedrijfsportal biedt nu ondersteuning voor de donkere modus voor macOS. Wanneer u de
donkere modus inschakelt op een macOS 10.14+-apparaat, wordt de vormgeving door de Bedrijfsportal
aangepast naar kleuren die overeenkomen met die modus.

U kunt per app-toewijzing onderdrukken dat toast-meldingen voor eindgebruikers worden weergegeven.
Selecteer vanuit Intune de optie Client-apps > Apps > selecteer de app > Toewijzingen > Groepen
opnemen.

We hebben de labels voor instellingen en knoppen voor App-beveiliging van Intune gewijzigd om ze duidelijker
te maken. De wijzigingen zijn onder meer:

Besturingselementen zijn gewijzigd van ja / nee naar primair blokkeren / toestaan en uitschakelen /
inschakelen. De labels zijn ook bijgewerkt.
De instellingen zijn opnieuw ingedeeld, zodat de instellingen en bijbehorende labels naast elkaar in het
besturingselement staan, wat betere navigatie biedt.

De standaardinstellingen en een aantal instellingen blijven dezelfde, maar met deze wijziging kan de gebruiker
de instellingen beter begrijpen, gebruiken en er door navigeren om het geselecteerde app-beveiligingsbeleid toe
te passen. Zie iOS-instellingen en Android-instellingen voor meer informatie.

U kunt nu de volgende aanvullende instellingen voor Outlook voor iOS en Android configureren met Intune:

Instellen dat alleen werk- of schoolaccounts mogen worden gebruikt in Outlook in iOS en Android
Moderne verificatie implementeren voor Office 365 en hybride moderne verificatie voor on-premises
accounts
SAMAccountName  gebruiken in het gebruikersnaamveld in het e-mailprofiel als basisverificatie wordt

geselecteerd
Toestaan dat contactpersonen worden opgeslagen
E-mailtips voor externe ontvangers configureren
Het Postvak IN met prioriteit configureren
Biometrie vereisten voor toegang tot Outlook in iOS
Externe afbeeldingen blokkeren

Als u gebruikmaakt van Intune-app-beveiligingsbeleid voor het beheren van toegang tot bedrijfs-id's, wordt afgeraden
biometrie te vereisen. Zie Bedrijfsreferenties vereisen voor toegang voor iOS-toegangsinstellingen en Android-
toegangsinstellingen.

Zie Configuratie-instellingen voor Microsoft Outlook voor meer informatie.



Type beheerde Google Play-appType beheerde Google Play-app

Standaardpincodetoetsenbord van AndroidStandaardpincodetoetsenbord van Android

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Door Microsoft aanbevolen instellingen gebruiken met beveiligingsbasislijnen (openbare preview)Door Microsoft aanbevolen instellingen gebruiken met beveiligingsbasislijnen (openbare preview)

Niet-beheerders kunnen BitLocker gebruiken op Windows 10-apparaten die zijn gekoppeld aan Azure ADNiet-beheerders kunnen BitLocker gebruiken op Windows 10-apparaten die zijn gekoppeld aan Azure AD

Controleren op Configuration Manager-compatibiliteitControleren op Configuration Manager-compatibiliteit

U kunt beheerde Google Play-apps verwijderen uit Microsoft Intune. Als u een beheerde Google Play-app wilt
verwijderen, opent u Microsoft Intune in de Azure-portal en selecteert u Client-apps > Apps. In de lijst met
apps selecteert u het beletselteken (...) rechts naast de beheerde Google Play-app en vervolgens Verwijderen in
de weergegeven lijst. Wanneer u een beheerde Google Play-app uit de lijst met apps verwijdert, wordt de
goedkeuring voor de beheerde Google Play-app automatisch verwijderd.

Met het type beheerde Google Play-app hebt u toestemming om specifiek beheerde Google Play-apps aan
Intune toe te voegen. Als Intune-beheerder kunt u nu door goedgekeurde beheerde Google Play-apps bladeren
en goedgekeurde beheerde Google Play-apps zoeken, goedkeuren, synchroniseren en toewijzen in Intune. U
hoeft niet langer afzonderlijk naar de beheerde Google Play-console te bladeren en u hoeft niet opnieuw een
verificatie uit te voeren. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen. In de lijst App-type
selecteert u Beheerd Google Play als app-type.

Eindgebruikers die een Intune APP-pincode (App Protection Policy) op hun Android-apparaten hebben
ingesteld met pincodetype Numeriek, zien nu het Android-standaardtoetsenbord in plaats van de gebruikelijke
Android-toetsenbordgebruikersinterface die eerder is ontworpen. Deze wijziging is doorgevoerd voor
consistentie met standaardtoetsenborden op zowel Android als iOS, voor de pincodetypen Numeriek en/of
Wachtwoordcode. Zie Android-toegangsvereisten voor meer informatie over de toegangsinstellingen voor
eindgebruiker op Android, zoals de APP-pincode.

Intune is geïntegreerd met andere services die op beveiliging gericht zijn, inclusief Windows Defender ATP en
Office 365 ATP. Klanten vragen om een gemeenschappelijke strategie en een samenhangende set van end-to-
end beveiligingsworkflows voor alle Microsoft 365-diensten. Ons doel is om strategieën af te stemmen en
oplossingen te ontwikkelen die beveiligingsactiviteiten en gebruikelijke beheerderstaken combineren. In Intune
willen we dit doel bereiken door het publiceren van een set beveiligingsbasislijnen die door Microsoft zijn
aanbevolen (Intune > Beveiligingsbasislijnen). Beheerders kunnen direct op basis van deze basislijnen een
beveiligingsbeleid opstellen en dit vervolgens voor hun gebruikers implementeren. U kunt ook de
aanbevelingen voor procedures aanpassen aan de behoeften van uw organisatie. Intune zorgt ervoor dat
apparaten deze basislijnen blijven naleven, en waarschuwt beheerders wanneer gebruikers of apparaten van de
basislijnen afwijken.

Deze functie is beschikbaar als openbare preview, dus alle profielen die nu worden gemaakt, worden niet
verplaatst naar beveiligingsbasislijnsjablonen die algemeen beschikbaar zijn. U moet deze previewsjablonen niet
voor uw productieomgeving gebruiken.

Zie Een Windows 10-beveiligingsbasislijn maken in Intune voor meer informatie over beveiligingsbasislijnen.

Deze functie is van toepassing op: Windows 10 en hoger

Wanneer u BitLocker-instellingen op Windows 10-apparaten inschakelt (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > Windows 10 en hoger als platform en Endpoint Protection als profieltype > Windows-
versleuteling), voegt u BitLocker-instellingen toe.

Deze update bevat een nieuwe BitLocker-instellingen waarmee standaardgebruikers (niet-beheerders)
versleuteling kunnen inschakelen.

Ga naar Instellingen voor de beveiliging van eindpunten voor Windows 10 om de instellingen te bekijken.

Deze update bevat een nieuwe instelling voor System Center Configuration Manager-compatibiliteit
(Apparaatcompatibiliteit > Beleid > Beleid maken > Windows 10 en hoger > Configuration Manager-

https://play.google.com/work/search?q=microsoft&c=apps


Achtergronden op iOS-apparaten die onder toezicht staan aanpassen met behulp van een apparaatconfiguratieprofielAchtergronden op iOS-apparaten die onder toezicht staan aanpassen met behulp van een apparaatconfiguratieprofiel

Windows 10-kiosk is algemeen beschikbaarWindows 10-kiosk is algemeen beschikbaar

Contactpersonen delen via Bluetooth wordt verwijderd uit Apparaatbeperkingen > Apparaateigenaar voor Android EnterpriseContactpersonen delen via Bluetooth wordt verwijderd uit Apparaatbeperkingen > Apparaateigenaar voor Android Enterprise

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Ondersteuning voor selectief wissen voor WIP Without Enrollment-apparatenOndersteuning voor selectief wissen voor WIP Without Enrollment-apparaten

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Nieuwe operationele logboeken en de mogelijkheid om logboeken te verzenden met Azure Monitor-servicesNieuwe operationele logboeken en de mogelijkheid om logboeken te verzenden met Azure Monitor-services

compatibiliteit). Configuration Manager verzendt signalen naar Intune-naleving. Met deze instelling kunt u
vereisen dat alle Configuration Manager-signalen de waarde 'compatibel' retourneren.

U kunt bijvoorbeeld vereisen dat alle software-updates worden geïnstalleerd op apparaten. Deze vereiste heeft
in Configuration Manager de status 'Geïnstalleerd'. Als programma's op het apparaat een onbekende status
hebben, is het apparaat niet-compatibel in Intune.

In Configuration Manager-compatibiliteit wordt deze instelling beschreven.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Wanneer u een apparaatconfiguratieprofiel voor iOS-apparaten maakt, kunt u sommige functies aanpassen
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS voor platform > Apparaatfuncties voor
profieltype). Deze update bevat nieuwe achtergrondinstellingen waarmee een beheerder een .png-, .jpg- of
.jpeg-afbeelding op het startscherm of het vergrendelingsscherm kan gebruiken. Deze achtergrondinstellingen
zijn alleen van toepassing op apparaten die onder supervisie staan.

Zie Instellingen van apparaatfuncties voor iOS voor een lijst met deze instellingen.

In deze update is de Kiosk-functie in Windows 10 en hoger algemeen beschikbaar. Zie Kiosk-instellingen voor
Windows 10 (en hoger) voor alle instellingen die u kunt toevoegen en configureren.

Wanneer u een apparaatbeperkingsbeleid voor Android Enterprise-apparaten maakt, is de instelling
Contactpersoon delen via Bluetooth beschikbaar. In deze update is de instelling Contactpersoon delen via
Bluetooth verwijderd (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Android Enterprise voor
platform > Apparaatbeperkingen > Apparaateigenaar voor Profieltype > Algemeen).

De instelling Contactpersoon delen via Bluetooth wordt niet ondersteund voor het beheer van Android
Enterprise-apparaateigenaren. Wanneer deze instelling wordt verwijderd, heeft dit dus geen invloed op
apparaten of tenants, zelfs als deze instelling is ingeschakeld en geconfigureerd in uw omgeving.

Ga naar Met Android Enterprise-apparaatinstellingen functies toestaan of beperken voor de huidige lijst met
instellingen.

Van toepassing op: Android Enterprise-apparaateigenaar

Met Windows Information Protection Without Enrollment (WIP-WE) kunnen klanten hun bedrijfsgegevens op
Windows 10-apparaten beveiligen zonder gebruik te maken van volledige MDM-inschrijving. Zodra
documenten met WIP-WE-beleid zijn beveiligd, kunnen de beschermde gegevens selectief worden gewist door
een Intune-beheerder. Door een gebruiker en een apparaat te selecteren en een wisaanvraag te versturen,
worden alle gegevens onbruikbaar die met het WIP-WE-beleid zijn beschermd. Vanuit Intune in de Azure-portal
selecteert u hiervoor Mobiele app > App selectief wissen.

Intune beschikt over ingebouwde logboekregistratie waarmee gebeurtenissen worden bijgehouden als
wijzigingen worden aangebracht. Deze update bevat nieuwe functies voor logboekregistratie, waaronder:

Operationele logboeken (preview), waarin details over gebruikers en apparaten die zich hebben
geregistreerd worden weergegeven, inclusief geslaagde en mislukte pogingen.
Deze auditlogboeken en operationele logboeken kunnen worden verzonden naar Azure Monitor-services,
inclusief Storage Accounts, Event Hubs, en Log Analytics. Met deze services kunt u opslaan, analytics als
Splunk en QRadar gebruiken en visualisaties van uw logboekregistratiegegevens verkrijgen.



  

Meer Setup Assistant-schermen overslaan op een iOS-DEP-apparaatMeer Setup Assistant-schermen overslaan op een iOS-DEP-apparaat

Android Enterprise APP WE-app-implementatieAndroid Enterprise APP WE-app-implementatie

De week van 14 januari 2019
Voorbeeld van volledig beheerde, zakelijke Android-apparatenVoorbeeld van volledig beheerde, zakelijke Android-apparaten

De week van 7 januari 2019
AppbeheerAppbeheer
Pincode voor de Intune-appPincode voor de Intune-app

Rapportvelden voor Intune-apparaatRapportvelden voor Intune-apparaat

In Logboekgegevens verzenden naar Storage, Event Hubs of Log Analytics in Intune vindt u meer informatie
over deze functie.

Naast de schermen die u op dit moment kunt overslaan, kunt u instellen dat iOS DEP-apparaten de volgende
schermen in de Setup-assistent overslaan wanneer een gebruiker het apparaat registreert: Weergavetoon,
Privacy, Android-migratie, Startknop, iMessage en FaceTime, Onboarding, Migratie weergeven, Weergave,
Schermtijd, Software-update, S IM-installatie. Als u wilt kiezen welke schermen moeten worden overgeslagen,
gaat u naar Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor inschrijvingsprogramma > kies
een token > Profielen > kies een profiel > Eigenschappen > Setup Assistant aanpassen > kies Verbergen
voor schermen die u wilt overslaan > OK. Als u een nieuw profiel maakt of een profiel bewerkt, moeten de
geselecteerde skip-schermen worden gesynchroniseerd met de Apple MDM-server. Gebruikers kunnen de
opdracht tot een handmatige synchronisatie van de apparaten geven, zodat er geen vertraging in het ophalen
van de profielwijzigingen is.

Voor Android-apparaten in een niet-geregistreerd APP-WE-implementatiescenario (App Protection Policy
Without Enrollment), gebruikt u de beheerde Google Play Store om store-apps en LOB-apps te implementeren
bij gebruikers. In het bijzonder kunt u eindgebruikers voorzien van een app-catalogus en een installatie waarbij
het niet langer nodig is dat eindgebruikers de beveiligingsstatus van hun apparaten versoepelen door
installaties uit onbekende bronnen toe te staan. Bovendien biedt dit implementatiescenario een verbeterde
eindgebruikerservaring.

Intune ondersteunt nu volledig beheerde Android-apparaten, een scenario waarin apparaten 'zakelijk eigendom'
zijn en nauw worden beheerd door de IT-afdeling en gekoppeld zijn aan afzonderlijke gebruikers. Hierdoor
kunnen beheerders het hele apparaat beheren, een uitgebreide reeks beleidscontroles afdwingen die niet
beschikbaar zijn voor werkprofielen en gebruikers beperken tot de installatie van apps uit de beheerde Google
Play Store. Zie Intune-inschrijving van volledig beheerde Android-apparaten instellen en Uw toegewezen
apparaten of volledig beheerde apparaten inschrijven voor meer informatie. Let op: deze functie wordt
momenteel als preview aangeboden. Sommige Intune-mogelijkheden, zoals certificaten, naleving en
voorwaardelijke toegang, zijn momenteel niet beschikbaar voor volledig beheerde Android-
gebruikersapparaten.

Als IT-beheerder kunt u nu het aantal dagen configureren dat een eindgebruiker kan wachten voordat zijn
pincode voor de Intune-app moet worden gewijzigd. De nieuwe instelling is Pincode opnieuw instellen na
aantal dagen en is beschikbaar in Azure Portal als u Intune > Client-apps > App-beveiligingsbeleid >
Beleid maken > Instellingen > Toegangsvereisten kiest. Deze functie is beschikbaar voor iOS- en Android-
apparaten en biedt ondersteuning voor een positief geheel getal.

Intune biedt aanvullende velden voor apparaatrapporten, waaronder de registratie-id van de app, de Android-
fabrikant, het model, de versie van de beveiligingspatch en het iOS-model. In Intune zijn deze velden
beschikbaar door Client-apps > App-beveiligingsstatus te selecteren en vervolgens App-
beveiligingsrapport: iOS, Android te kiezen. Bovendien helpen deze parameters u de lijst Toestaan te
configureren voor de apparaatfabrikant (Android), evenals de lijst Toestaan voor het apparaatmodel (Android
en iOS) en de versie-instellingen van de minimale Android-beveiligingspatch.



ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Beheersjablonen zijn in openbare preview en verplaatst naar hun eigen configuratieprofielBeheersjablonen zijn in openbare preview en verplaatst naar hun eigen configuratieprofiel

S/MIME gebruiken om meerdere apparaten van een gebruiker te versleutelen en ondertekenenS/MIME gebruiken om meerdere apparaten van een gebruiker te versleutelen en ondertekenen

Nieuwe opties om automatisch verbinding te maken en regels te behouden met DNS-instellingen in Windows 10 en hogerNieuwe opties om automatisch verbinding te maken en regels te behouden met DNS-instellingen in Windows 10 en hoger

Detectie van vertrouwde netwerken gebruiken voor VPN-profielen in Windows 10-apparatenDetectie van vertrouwde netwerken gebruiken voor VPN-profielen in Windows 10-apparaten

Beheersjablonen in Intune (Apparaatconfiguratie > Beheersjablonen) zijn momenteel in openbare preview.
Bij deze update:

Beheersjablonen omvatten circa 300 instellingen die kunnen worden beheerd in Intune. Eerder bestonden
deze instellingen alleen in de editor voor groepsbeleid.
Beheersjablonen zijn beschikbaar in openbare preview.
Beheersjablonen worden verplaatst van Apparaatconfiguratie > Beheersjablonen naar
Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > kies als Platform Windows 10 en hoger > kies
in Profieltype Beheersjablonen.
Rapportage is ingeschakeld

Ga naar Windows 10 templates to configure group policy settings (Windows 10-sjablonen voor het
configureren van instellingen voor groepsbeleid) voor meer informatie over deze functie.

Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Deze update bevat een S/MIME-e-mailversleuteling met een nieuw profiel voor een geïmporteerd certificaat
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > selecteer het platform > profieltype Geïmporteerd
PKCS-certificaat). In Intune kunt u certificaten importeren in PFX-indeling.  Intune kan deze certificaten dan
leveren aan meerdere apparaten die zijn geregistreerd door één gebruiker. Dit omvat ook:

Het systeemeigen iOS-e-mailprofiel ondersteunt het inschakelen van S/MIME-versleuteling met behulp van
geïmporteerde certificaten in de PFX-indeling.
De systeemeigen mail-app op Windows Phone 10-apparaten gebruikt automatisch het S/MIME-certificaat.
De persoonlijke certificaten kunnen worden afgeleverd op meerdere platformen. Maar niet alle e-mail-apps
ondersteunen S/MIME.
Op andere platformen moet u mogelijk de mail-app handmatig configureren om S/MIME in te schakelen.
E-mail-apps die ondersteuning bieden voor S/MIME-versleuteling, kunnen het ophalen van certificaten voor
S/MIME-e-mailversleuteling verwerken op een manier die een MDM niet kan ondersteunen, zoals het lezen
van het certificaatarchief van de uitgever. Zie S/MIME overview to sign and encrypt email  (S/MIME voor e-
mailondertekening en -versleuteling) voor meer informatie over deze functie. Ondersteund in: Windows,
Windows Phone 10, macOS, iOS, Android

Op apparaten met Windows 10 en hoger kunt u een VPN-configuratieprofiel maken dat een lijst DNS-servers
bevat om domeinen om te zetten, zoals contoso.com. Deze update bevat nieuwe instellingen voor
naamomzetting: (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > kies Windows 10 en hoger als
platform > kies VPN  als profieltype > DNS-instellingen >Toevoegen):

Automatisch verbinding maken: Als deze optie is ingeschakeld, maakt het apparaat automatisch
verbinding met VPN wanneer een apparaat een domein oproept dat u invoert, bijvoorbeeld contoso.com.
Permanent: Standaard zijn alle NRPT-tabelregels voor Naamomzettingsbeleid (NRPT) actief zolang het
apparaat is verbonden met behulp van dit VPN-profiel. Wanneer deze instelling is ingeschakeld voor een
NRPT-regel, blijft de regel actief op het apparaat, zelfs wanneer de VPN-verbinding wordt verbroken. De
regel blijft totdat het VPN-profiel is verwijderd of totdat de regel handmatig wordt verwijderd, wat mogelijk
is met behulp van PowerShell. In Windows 10 VPN-instellingen worden instellingen beschreven.

Wanneer u gebruikmaakt van detectie van vertrouwde netwerken, kunt u voorkomen dat VPN-profielen
automatisch een VPN-verbinding maken wanneer de gebruiker zich al op een vertrouwd netwerk bevindt. Met
deze update kunt u DNS-achtervoegsels toevoegen om detectie van vertrouwde netwerken in te schakelen op
apparaten met Windows 10 en hoger (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10
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en hoger als platform en VPN  als profieltype). In VPN-instellingen voor Windows 10 worden de huidige VPN-
instellingen vermeld.

U kunt momenteel gedeelde pc-instellingen configureren op Windows 10- en Windows Holographic for
Business-apparaten met een aangepaste OMA-URI-instelling. Met deze update wordt een nieuw profiel
toegevoegd om instellingen voor gedeelde apparaten te configureren (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > Windows 10 en hoger > Gedeeld apparaat met meerdere gebruikers). Ga naar Intune
settings to manage shared devices (Intune-instellingen voor het beheren van gedeelde apparaten) voor meer
informatie over deze functie. Van toepassing op: Windows 10 en hoger, Windows Holographic for Business

Voor uw Windows 10-update-ringen kunt u het volgende configureren:

Gedrag van automatische updates : gebruik de nieuwe optie Standaardinstellingen opnieuw instellen om
de oorspronkelijke instellingen voor automatische updates te herstellen op een Windows 10-computer
waarop de update van oktober 2018 is geïnstalleerd
Blokkeren dat gebruikers Windows-updates kunnen onderbreken: configureer een nieuwe instelling
voor software-updates waarmee u kunt toestaan of blokkeren dat gebruikers de installatie van updates
kunnen onderbreken via de Instellingen op hun computer.

U kunt een e-mailprofiel maken dat verschillende instellingen bevat. Deze update bevat onder andere S/MIME-
instellingen die kunnen worden gebruikt voor de ondertekening en versleuteling van e-mailcommunicatie op
iOS-apparaten (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > kies iOS als platform en E-mail als
profieltype). In Configuratie-instellingen voor iOS-e-mail worden de instellingen vermeld.

U kunt een configuratieprofiel maken waarmee Endpoint Protection-instellingen op Windows 10-apparaten
wordt ingesteld, waaronder BitLocker. Met deze update wordt voor sommige BitLocker-instellingen
ondersteuning toegevoegd voor Windows 10 Professional. Ga naar Instellingen voor de beveiliging van
eindpunten voor Windows 10 om deze beveiligingsinstellingen te bekijken.

Wanneer u een configuratieprofiel voor iOS-apparaten maakt, kunt u de instelling Configuratie voor
gedeelde apparaten toevoegen, zodat er specifieke tekst op het vergrendelingsscherm wordt weergegeven.
Deze update bevat onder andere de volgende wijzigingen:

De instellingen voor Configuratie voor gedeelde apparaten in de Azure-portal worden hernoemd naar
'Vergrendelingsschermbericht (alleen onder supervisie)' (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel
maken > kies iOS als platform > kies Apparaatfuncties als profieltype > Vergrendelingsschermbericht).
Wanneer u vergrendelingsschermberichten toevoegt, kunt u een serienummer, apparaatnaam of een andere
apparaatspecifieke waarde als variabele invoegen in Informatie over de assettag en Voetnoot voor het
vergrendelingsscherm . U kunt bijvoorbeeld Device name: {{devicename}}  of 
Serial number is {{serialnumber}}  invoeren met accolades. De lijst iOS-tokens bevat de beschikbare tokens

die kunnen worden gebruikt. Het gedeelte Instellingen om berichten op het vergrendelingsscherm weer te
geven bevat de huidige instellingen.

In Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS voor platform > Apparaatbeperkingen voor
profieltype > App Store, documentweergave, gaming zijn de volgende instellingen toegevoegd: Beheerde
apps toestaan om contacten naar niet-beheerde contactenaccounts te schrijven Niet-beheerde apps toestaan om
beheerde contactenaccounts te lezen Als u de instellingen wilt weergeven, gaat u naar iOS-
apparaatbeperkingen.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/shared-device-settings-ios
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Deze update omvat verschillende nieuwe functies in Android Enterprise-apparaten wanneer deze worden
uitgevoerd in zakelijk eigendom. Als u deze functies wilt gebruiken, gaat u naar Apparaatconfiguratie >
Profielen > Profiel maken > als Platform kiest u Android Enterprise > in Profieltype kiest u Alleen
zakelijk eigendom > Apparaatbeperkingen.

Nieuwe functies omvatten:

Systeemmeldingen uitschakelen, waaronder binnenkomende oproepen, systeemwaarschuwingen,
systeemfouten en meer.
Suggestie om zelfstudies en tips over te slaan voor apps die voor de eerste keer worden geopend.
Geavanceerde keyguard-instellingen uitschakelen, bijvoorbeeld de camera, meldingen, ontgrendelen met
vingerafdruk en meer.

Ga naar Android Enterprise device restriction settings (Apparaatbeperkingsinstellingen voor Android
Enterprise-apparaten) om de instellingen wilt bekijken.

In deze update kunt u ingeschakelde VPN-verbindingen gebruiken op Android Enterprise-apparaten in zakelijk
eigendom. Altijd ingeschakelde VPN-verbindingen blijven verbonden en maken direct opnieuw verbinding
wanneer gebruikers hun apparaat ontgrendelen, het apparaat opnieuw wordt opgestart of het draadloze
netwerk wordt gewijzigd. U kunt de verbinding ook in de vergrendelingsmodus zetten. Hiermee wordt al het
netwerkverkeer geblokkeerd totdat de VPN-verbinding actief is. U vindt altijd ingeschakelde VPN in
Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Android Enterprise voor platform >
Apparaatbeperkingen voor apparaten in zakelijk eigendom > Connectiviteit. Ga naar Android Enterprise
device restriction settings (Apparaatbeperkingsinstellingen voor Android Enterprise-apparaten) om de
instellingen wilt bekijken.

Deze update omvat een nieuwe instelling om processen via Taakbeheer in Windows 10-apparaten te
beëindigen. Met behulp van een apparaatconfiguratieprofiel (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel
maken > als Platform kiest u Windows 10 > in Profieltype kiest u Apparaatbeperkingen > Algemene
instellingen) kunt u deze instellingen toestaan of blokkeren. Ga naar Apparaatbeperkingsinstellingen voor
Windows 10-apparaten als u de instellingen wilt bekijken. Van toepassing op: Windows 10 en hoger

Er komen meer gedetailleerdere foutberichten beschikbaar wanneer er niet wordt voldaan de
inschrijvingsbeperkingen. Als u deze berichten wilt bekijken, gaat u naar Intune > Probleemoplossing en
bekijkt u het tabel Inschrijvingsfouten. Zie de lijst met mislukte inschrijvingen voor meer informatie.

De nieuwe pagina Tenantstatus biedt één locatie waar u de status en gerelateerde details voor uw tenant kunt
bekijken. Het dashboard is opgedeeld in vier gebieden:

Tenantdetails: bevat uiteenlopende informatie, zoals uw tenantnaam en -locatie, uw MDM-instantie, het
totale aantal ingeschreven apparaten in uw tenant en uw aantal licenties. Dit gedeelte bevat ook de huidige
servicerelease voor uw tenant.
Connectorstatus: bevat informatie over de beschikbare connectors die u hebt geconfigureerd. Daarnaast
kunt u die connectors vermelden die u nog niet hebt ingeschakeld.
Op basis van de huidige status worden de connectors gemarkeerd als In orde, Waarschuwing of Niet in orde.
Selecteer een connector die u gedetailleerd wilt analyseren om details of aanvullende informatie voor de
connector weer te geven.
Intune Service Health: bevat gedetailleerde informatie over actieve incidenten of storingen voor uw tenant.
De informatie in deze sectie wordt rechtstreeks opgehaald uit het Office Message Center.



  

    

Nieuw Help en ondersteuning-ervaring in de bedrijfsportal voor Windows 10Nieuw Help en ondersteuning-ervaring in de bedrijfsportal voor Windows 10

Nieuwe Help en ondersteuning-ervaring voor IntuneNieuwe Help en ondersteuning-ervaring voor Intune

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
Bereiktags voor appsBereiktags voor apps

Mededelingen

Afgenomen ondersteuning voor Android-apparaatbeheerderAfgenomen ondersteuning voor Android-apparaatbeheerder
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Intune-nieuws : bevat actieve berichten voor uw tenant. Berichten omvatten onder andere meldingen
wanneer uw tenant de nieuwste functies van Intune ontvangt. De informatie in deze sectie wordt rechtstreeks
opgehaald uit het Office Message Center.

Gebruikers kunnen de nieuwe pagina Help en ondersteuning van Bedrijfsportal gebruiken om problemen op te
lossen en hulp te vragen voor app- en toegangsproblemen. Via deze pagina kunnen gebruikers details uit
foutenlogboeken en diagnostisch logboeken mailen en kunnen ze de gegevens van de helpdesk van de
organisatie vinden. Daarnaast bevat de pagina een gedeelte met veelgestelde vragen met koppelingen naar de
relevante Intune-documentatie.

De nieuwe Help en ondersteuning-ervaring wordt de komende paar dagen uitgerold naar alle tenants. Deze
nieuwe ervaring is beschikbaar voor Intune en is toegankelijk wanneer de Intune-blades in Azure Portal worden
gebruikt. Met de nieuwe ervaring kunt u uw probleem in uw eigen woorden beschrijven en informatie over
probleemoplossing en op internet gevonden informatie over het oplossen van het probleem ontvangen. Deze
oplossingen worden aangeboden via een op regels gebaseerde machine learning-algoritme, dat wordt
aangestuurd door zoekvragen van gebruikers. Naast informatie die specifiek is voor problemen kunt u
gebruikmaken van de nieuwe werkstroom voor het openen van een ondersteuningsvraag via e-mail of telefoon.
Deze nieuwe ervaring vervangt de vorige Help en ondersteuning-ervaring die bestaat uit een statistische
verzameling vooraf geselecteerde opties die zijn gebaseerd op het gebied van de console waarin u zich bevindt
wanneer u Help en ondersteuning opent. Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen voor meer
informatie.

U kunt bereiktags maken om de toegang voor rollen en apps te beperken. U kunt een bereiktag toevoegen aan
een app, zodat alleen personen met rollen die ook zijn toegewezen aan de bereiktag, toegang tot de app hebben.
Momenteel kunnen er geen bereiktags worden toegewezen aan apps die vanuit de beheerde Google Play Store
aan Intune zijn toegevoegd of aan apps die met behulp van het Apple Volume Purchase Program (VPP) zijn
aangeschaft (er zijn wel plannen voor ondersteuning in de toekomst). Zie Bereiktags gebruiken om beleidsregels
te filteren voor meer informatie.

Deze mededelingen bevatten belangrijke informatie die u kan helpen om voorbereid te zijn op toekomstige
wijzigingen en functies in Intune.

Android-apparaatbeheerder (soms aangeduid met het verouderde Android-beheer, uitgebracht met Android
2.2) is een manier om Android-apparaten te beheren. Er is nu echter verbeterde beheerfunctionaliteit
beschikbaar met Android Enterprise (uitgebracht met Android 5.0). In een poging om apparaatbeheer moderner,
breder en veiliger te maken, vermindert Google ondersteuning voor apparaatbeheerder in nieuwe Android-
versies.

Deze wijzigingen van Google zijn op de volgende manieren van invloed op Intune-gebruikers:

Tot de zomer van 2020 biedt Intune alleen nog maar ondersteuning voor Android-apparaten met Android 10
(ook bekend als Android Q) en hoger die door apparaatbeheerder worden beheerd. Deze datum is wanneer
de volgende primaire versie van Android wordt verwacht.
Apparaten die worden beheerd met apparaatbeheerder en worden uitgevoerd met Android 10 of hoger,
kunnen na de zomer van 2020 niet langer volledig worden beheerd. 
Android-apparaten die worden beheerd met apparaatbeheerder en worden uitgevoerd met oudere versies
dan Android 10, worden niet getroffen en kunnen volledig beheerd blijven worden met apparaatbeheerder.

https://portal.azure.com/
https://docs.microsoft.com/intune/connect-intune-android-enterprise
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Er komt een nieuwe ervaring voor volledig scherm naar IntuneEr komt een nieuwe ervaring voor volledig scherm naar Intune

Voor alle apparaten met Android 10 of hoger heeft Google de toegang voor apparaatbeheerderagents als de
Bedrijfsportal tot apparaat-id's beperkt. Nadat een apparaat wordt bijgewerkt naar Android 10 of hoger, heeft
dit gevolgen voor de volgende Intune-functies:

Netwerktoegangsbeheer voor VPN werkt niet meer.
Als u apparaten identificeert als 'In bedrijfseigendom' met een IMEI of serienummer, wordt het
apparaat niet automatisch gemarkeerd als 'In bedrijfseigendom'.
IMEI en serienummers zijn niet langer zichtbaar voor IT-beheerder in Intune.

NOTENOTE
Dit heeft alleen gevolgen voor apparaten die worden beheerder met apparaatbeheerder en worden
uitgevoerd met Android 10 of hoger en is niet van invloed op apparaten die worden beheerd met Android
Enterprise.

We raden u het volgende aan om te voorkomen dat u in de zomer van 2020 te kampen heeft met beperkte
functionaliteit:

Leg geen nieuwe apparaten vast in apparaatbeheerder.
Als bij een apparaat een update naar Android 10 wordt verwacht, migreert u deze van apparaatbeheerder
naar Android Enterprise-beheer en/of app-beveiligingsbeleid.

Google-richtlijnen voor migratie van apparaatbeheerder naar Android Enterprise
Google-documentatie over het plan om de apparaatbeheerder-API af te schaffen

Er worden regelmatig updates van Intune gepubliceerd voor de Android-versie van de bedrijfsportal-app. In
november 2018 hebben we een update voor de bedrijfsportal gepubliceerd, met onder andere een schakeloptie
voor de back-end om u voor te bereiden op de wijziging van Google waarbij ze hun bestaande
meldingenplatform gaan overzetten naar Firebase Cloud Messaging (FCM) van Google. Als Google hun
bestaande meldingenplatform uit de lucht haalt en overstapt naar FCM, moeten eindgebruikers hun
bedrijfsportal-app hebben bijgewerkt naar ten minste de versie van november 2018 om te kunnen blijven
communiceren met de Google Play Store.

Onze telemetrie geeft aan dat u apparaten hebt met een versie van de bedrijfsportal-app die ouder is dan
5.0.4269.0. Als niet deze versie of hoger van de bedrijfsportal-app is geïnstalleerd, bestaat de kans dat door IT-
personeel gestarte apparaatacties, zoals wissen, wachtwoord opnieuw instellen, beschikbare en vereiste app-
installaties, en certificaatinschrijving, niet werken zoals verwacht. Als uw apparaten via een MDM zijn
geregistreerd bij Intune, kunt u de versies en gebruikers van de bedrijfsportal zien door naar Client-apps –
Gedetecteerde apps te gaan. Selecteer een eerdere versie van de bedrijfsportal-app om te zien welke gebruikers
de apparaten hebben waarop de bedrijfsportal-app niet is bijgewerkt.

Vraag eindgebruikers van Android-apparaten die niet up-to-date zijn om de bedrijfsportal-app bij te werken via
de Google Play Store. Informeer de helpdesk voor het geval een gebruiker niet voor het automatisch bijwerken
van de bedrijfsportal-app heeft gekozen. Volg de koppeling bij Aanvullende informatie voor meer informatie
over het FCM-platform van Google en de aanstaande wijziging.

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/

We brengen bijgewerkte gebruikersinterfaces voor maken en bewerken uit in Intune in de Azure-portal. Deze

http://static.googleusercontent.com/media/android.com/en/enterprise/static/2016/pdfs/enterprise/Android-Enterprise-Migration-Bluebook_2019.pdf
https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/
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nieuwe ervaring vereenvoudigt de bestaande werkstromen door een wizardachtige indeling te gebruiken die op
één blade is samengevoegd. Deze update zorgt ervoor dat er minder blades of werkstromen voor maken en
bewerken zijn waarbij u in verschillende blades ver moet doorklikken. De werkstromen voor maken worden ook
bijgewerkt, want Toewijzingen wordt toegevoegd (behalve app-toewijzing).

De ervaring wordt in de komende maanden uitgebracht voor Intune via portal.azure.com en
devicemanagement.microsoft.com. Deze update voor de gebruikersinterface is niet van invloed op de
functionaliteit van uw bestaande beleid en profielen, maar u ziet een licht aangepaste werkstroom. Wanneer u
bijvoorbeeld nieuw beleid maakt, kunt u toewijzingen instellen als onderdeel van deze stroom, in plaats van dat
te doen nadat u het beleid hebt gemaakt. Bekijk de blogpost bij Aanvullende informatie voor schermopnames
van hoe de nieuwe ervaring er in de console uitziet.

U hoeft geen actie meer te ondernemen, maar u kunt overwegen uw IT-begeleiding bij te werken, indien nodig.
We werken onze documentatie bij wanneer deze ervaring wordt uitgebracht in verschillende blades in Intune in
de Azure-portal.

https://aka.ms/intune_fullscreen

We verwachten dat iOS 13 in september wordt uitgebracht door Apple. Kort na de release van iOS 13 zullen
Intune-inschrijving, de bedrijfsportal en de beheerde browser ondersteuning bieden voor iOS 11 en hoger.

Onder voorwaarde dat de mobiele Office 365-apps worden ondersteund in iOS 11.0 en hoger, heeft dit
mogelijk geen gevolgen voor u omdat u waarschijnlijk het besturingssysteem of de apparaten al hebt
geüpgraded. Als u echter over een van de hieronder vermelde apparaten beschikt of als u een van de hieronder
vermelde apparaten wilt inschrijven, moet u er rekening mee houden dat de onderstaande apparaten alleen iOS
10 en eerdere versies ondersteunen. Deze apparaten moeten worden geüpgraded naar een apparaat dat
ondersteuning biedt voor iOS 11 of hoger:

iPhone 5
iPhone 5c
iPad (4e generatie)

Vanaf juli krijgen apparaten met iOS 10 en de bedrijfsportal die bij MDM zijn ingeschreven een bericht waarin
wordt vermeld dat het besturingssysteem of het apparaat moet worden geüpgraded. Als u Application
Protection Policies (APP) gebruikt, kunt u ook de toegangsinstelling 'Minimumversie van het iOS-
besturingssysteem vereisen (alleen waarschuwing)' instellen.

Controleer uw Intune-rapporten om te zien voor welke apparaten of gebruikers dit gevolgen kan hebben. Ga
naar Apparaten > Alle apparaten en filter op besturingssysteem. U kunt extra kolommen toevoegen, zodat u
eenvoudiger kunt vaststellen wie in uw organisatie apparaten met iOS 10 gebruikt. Verzoek uw eindgebruikers
om vóór september hun apparaten te upgraden naar een ondersteunde besturingssysteemversie.

Vanaf september 2019 biedt Intune ondersteuning voor iOS-apps met Intune App SDK 8.1.1 en hoger. Apps die
zijn gemaakt met SDK-versies lager dan 8.1.1 worden niet meer ondersteund. Deze wijziging wordt van kracht
met de Apple-release van iOS 13, die rond september wordt verwacht en ook is aangekondigd in MC181399.

Met de integratie van de Intune App SDK of App Wrapping kunt u bedrijfsgegevens via gegevensversleuteling
beveiligen tegen niet-goedgekeurde toepassingen en gebruikers. De Intune App SDK voor iOS gebruikt

https://aka.ms/intune_fullscreen
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standaard 256-bits versleutelingssleutels wanneer versleuteling is ingeschakeld door Intune App Protection
Policies (APP). Na deze wijziging kunnen iOS-apps voor SDK-versies lager dan 8.1.1, die gebruikmaken van
128-bits versleutelingssleutels, geen gegevens meer delen met toepassingen die zijn geïntegreerd met SDK
8.1.1 of die gebruikmaken van de 256-bits sleutels. Alle iOS-apps moeten eerst over een SDK-versie 8.1.1 of
hoger beschikken, als u het beveiligd delen van gegevens wilt toestaan.

Controleer uw Microsoft-apps, apps van derden en LOB-apps (Line-Of-Business). Zorg ervoor dat al uw
toepassingen die met Intune APP worden beveiligd, gebruikmaken van SDK-versie 8.1.1 of hoger.

Voor LOB-apps: U moet uw apps die zijn geïntegreerd met SDK-versie 8.1.1 of hoger mogelijk opnieuw
publiceren. U wordt aangeraden de meest recente SDK-versie te gebruiken. Raadpleeg Line-Of-Business-
apps voorbereiden voor app-beveiligingsbeleid om te zien hoe u uw LOB-apps voorbereidt voor app-
beveiligingsbeleid.
Voor Microsoft-apps/apps van derden: Zorg ervoor dat u de meest recente versie van deze apps naar uw
gebruikers implementeert.

U moet zo nodig ook uw documentatie of de richtlijnen voor ontwikkelaars bijwerken, zodat deze wijziging in de
ondersteuning voor de SDK is opgenomen.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-prepare-mobile-application-management

Vanaf de versie van augustus van de Intune-service of 1908 voegen we nieuwe 'Deadline-instellingen' toe die u
kunt configureren in plaats van de instellingen 'Gebruikers toestaan opnieuw te starten (gepland opnieuw
opstarten)'. We zijn van plan de instellingen voor gepland opnieuw opstarten in de gebruikersinterface uit te
schakelen in 1909 of de update van september en om deze aan het eind van oktober volledig uit de console te
verwijderen.

Als u Windows 10-apparaten in uw omgeving beheert:

Met de Intune-update van augustus of update 1908 ziet u nieuwe deadline-instellingen in de console, naast
de oude instellingen voor gepland opnieuw opstarten.
Wanneer zowel deze oude als nieuwe instellingen zijn geconfigureerd, overschrijven de deadline-instellingen
de instellingswaarden voor gepland opnieuw opstarten.
De deadline-instellingen vervangen de optie 'Gebruikers toestaan opnieuw te starten (gepland opnieuw
opstarten)' in update 1910.

Begin de deadline-instellingen in update 1908 te gebruiken door deze te configureren met de gewenste
waarden. Als u dat hebt gedaan, kunt u de instelling voor gepland opnieuw opstarten instellen op 'Niet
geconfigureerd' om u voor te bereiden op de verwijdering van deze instellingen in oktober.

Werk indien nodig uw documentatie en eventuele automatiseringsscripts bij.

We houden u op de hoogte en plaatsen een herinnering in het berichtencentrum voordat we de instellingen
voor gepland opnieuw opstarten verwijderen.

Intune gaat Android 5.x (Lollipop) en hoger vanaf oktober ondersteunen. Werk alle verpakte apps bij met de
nieuwste Intune App SDK en werk uw apparaten bij.

Als u niet van plan bent om de SDK of APP voor Android te gebruiken, is deze wijziging niet van invloed op u.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-prepare-mobile-application-management


Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Als u de Intune App SDK gebruikt, zorg er dan voor dat u deze bijwerkt naar de nieuwste versie en werk ook uw
apparaten bij naar Android 5.x en hoger. Als u geen update uitvoert, ontvangen apps geen updates en gaat de
kwaliteit van de ervaring langzaam achteruit.

Hieronder vindt u een lijst van algemene apparaten die worden geregistreerd bij Intune en die Android-versie
4.x uitvoeren. Als u een van deze apparaten hebt, voer dan de stappen uit om ervoor te zorgen dat dit apparaat
Android-versie 5.0 of hoger ondersteunt, of dat het wordt vervangen door een apparaat dat Android-versie 5.0
of hoger ondersteunt. Deze lijst is niet aangevuld met alle apparaten die mogelijk opnieuw moeten worden
geëvalueerd:

Samsung SM-T561
Samsung SM-T365
Samsung GT-I9195
Samsung SM-G800F
Samsung SM-G357FZ
Motorola XT1080
Samsung GT-I9305
Samsung SM-T231

Verpak je apps met de nieuwste Intune App SDK. U kunt ook de voorwaardelijke startinstelling 'Minimale OS-
versie vereisen (alleen waarschuwen)' instellen om eindgebruikers op persoonlijke apparaten een melding te
sturen om een upgrade uit te voeren.
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Week van 24 juni 2019
Alle geïnstalleerde apps weergeven op de nieuwe webpagina van de bedrijfsportalAlle geïnstalleerde apps weergeven op de nieuwe webpagina van de bedrijfsportal

In de nieuwe weergave kunnen app-gebruikers alle beheerde apps zien die op het apparaat zijnIn de nieuwe weergave kunnen app-gebruikers alle beheerde apps zien die op het apparaat zijn
geïnstalleerdgeïnstalleerd

Week van 17 juni 2019
Nieuwe functies in Microsoft Intune-appNieuwe functies in Microsoft Intune-app

Week van 15 april 2019

Informatie over de meest recente updates voor de Microsoft Intune-apps. We voegen regelmatig elementen
toe aan de Intune-bedrijfsportal-app en de website en brengen verbeteringen aan. Als u een Intune-
beheerder bent of iemand van de ondersteuning, biedt dit artikel de informatie die u nodig hebt om:

Studenten en werknemers te waarschuwen voor wijzigingen in de app en in de inschrijving ervoor.
De documentatie of de helpdeskprocedures van uw organisatie bij te werken.

Zorg ervoor dat, als u een werknemer of student bent, u de schermafbeeldingen en koppelingen naar de
Help-documentatie voor de bedrijfsportal bekijkt. Zie de Help-documentatie voor bedrijfsportalgebruikers
voor meer informatie over het gebruik van de bedrijfsportal-app.

De nieuwe pagina Geïnstalleerde apps van de website van de bedrijfsportal geeft alle beheerde apps (zowel
vereiste als beschikbare) weer die op het apparaat van een gebruiker zijn geïnstalleerd. Naast het type
toewijzing kunnen gebruikers de uitgever van de app, de publicatiedatum en de huidige installatiestatus
weergeven. Als u geen apps voor uw gebruikers verplicht of beschikbaar hebt gesteld, zien zij het bericht dat
er geen bedrijfs-apps zijn geïnstalleerd. Ga naar de website van de bedrijfsportal en klik op Geïnstalleerde
apps om de nieuwe pagina op het web te zien.

De bedrijfsportal voor Windows toont nu alle beheerde apps (zowel vereiste als beschikbare) die op het
apparaat van een gebruiker zijn geïnstalleerd. Gebruikers kunnen ook geprobeerde en in behandeling zijnde
app-installaties weergeven met de huidige status ervan. Als u geen apps voor uw gebruikers verplicht of
beschikbaar hebt gesteld, zien zij het bericht dat er geen bedrijfs-apps zijn geïnstalleerd. Ga naar het
navigatievenster in de bedrijfsportal en selecteer Apps > Geïnstalleerde apps om de nieuwe weergave
weer te geven.

We hebben nieuwe functies toegevoegd aan de Microsoft Intune-app (preview) voor Android. Gebruikers op
volledig beheerde Android-apparaten kunnen nu:

De apparaten weergeven en beheren die zij hebben ingeschreven via de Intune-bedrijfsportal of de
Microsoft Intune-app.
Contact opnemen met hun organisatie voor ondersteuning.
Feedback naar Microsoft sturen.
Algemene voorwaarden bekijken als deze zijn ingesteld door hun organisatie.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/
https://portal.manage.microsoft.com


Nieuwe eindgebruiker-app (Microsoft Intune-app)Nieuwe eindgebruiker-app (Microsoft Intune-app)
Er is een nieuwe eindgebruiker-app voor volledig beheerde Android-apparaten met de naam Microsoft
Intune. Deze nieuwe app is licht en modern en biedt een functionaliteit die vergelijkbaar is met de
bedrijfsportal-app, maar dan voor volledig beheerde, zakelijke apparaten. Zie Microsoft Intune-app in Google
Play voor meer informatie.

Voorbeeldschermopname van het scherm met apparaatgegevens:

Voorbeeldschermopname van het scherm Toegang instellen:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.intune


Voorbeeldschermopname van het app-menu:



Voorbeeldschermopname van het scherm Help:



Week van 1 april 2019
Wijzigingen in de bedrijfsportal-app-inschrijving voor gebruikers van iOS-12-apparatenWijzigingen in de bedrijfsportal-app-inschrijving voor gebruikers van iOS-12-apparaten

Update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOSUpdate van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS

Week van 19 februari 2019
Het scherm Nieuwe app-categorieën in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Het scherm Nieuwe app-categorieën in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

De schermen en stappen in de bedrijfsportal-app voor iOS-inschrijving zijn bijgewerkt, zodat deze
overeenkomen met de wijzigingen in de MDM-inschrijving die zijn uitgebracht in Apple iOS 12.2. In de
bijgewerkte werkstroom wordt gebruikers het volgende gevraagd:

Safari te openen op de bedrijfsportalwebsite en het beheerprofiel te downloaden voordat zij terugkeren
naar de bedrijfsportal-app.
De app instellingen te openen voor het installeren van het beheerprofiel op hun apparaat.
Terug te gaan naar de bedrijfsportal-app om de inschrijving te voltooien.

Zie iOS-apparaat inschrijven bij Intune voor de bijgewerkte stappen en schermen voor de inschrijving.

De startpagina van de bedrijfsportal-app voor iOS-apparaten is opnieuw ontworpen. Dankzij deze wijziging
kunt u patronen van de iOS-gebruikersinterface beter volgen op de startpagina en is de zichtbaarheid van
apps en e-Books verbeterd.

Een nieuw scherm met de naam App-categorieën is toegevoegd om de blader- en selectie-ervaring voor

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-ios


Week van 12 november 2018
Sneltoetsen voor Windows-bedrijfsportalSneltoetsen voor Windows-bedrijfsportal

Week van 22 oktober 2018
Aangepaste merkafbeelding toevoegen voor de bedrijfsportal-appAangepaste merkafbeelding toevoegen voor de bedrijfsportal-app

Week van 27 augustus 2018
Nieuwe update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportalwebsiteNieuwe update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportalwebsite

apps te verbeteren in de bedrijfsportal voor Windows 10. Gebruikers zien nu hun apps gesorteerd onder
categorieën, zoals Aanbevolen, Opleiding en Productiviteit. Deze wijziging wordt weergegeven in de
bedrijfsportal-app-versies 10.3.3451.0 en hoger. Zie Apps installeren en delen op uw apparaat voor meer
informatie over het installeren van apps in de bedrijfsportal.

Eindgebruikers kunnen nu app- en apparaatacties in de Windows-bedrijfsportal activeren met behulp van
sneltoetsen (accelerators).

Als Microsoft Intune-beheerder kunt u een aangepaste merkafbeelding uploaden die als
achtergrondafbeelding wordt weergegeven op de profielpagina van de gebruiker in de bedrijfsportal-app
voor iOS. Voor meer informatie over het configureren van de bedrijfsportal-app, zie Handleiding voor
configuratie van de Microsoft Intune bedrijfsportal-app.

Op basis van feedback van klanten zijn er nieuwe functies toegevoegd aan de website van de bedrijfsportal. U
zult een aanzienlijke verbetering ervaren wat betreft de bestaande functionaliteit en bruikbaarheid van uw
apparaten. Delen van de site, zoals apparaatgegevens, feedback, ondersteuning en apparaatoverzicht, hebben

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/install-apps-cpapp-windows
https://docs.microsoft.com/intune/company-portal-app#windows-company-portal-keyboard-shortcuts


BIJGEWERKT VORIGE

Week van 16 juli 2018
Meer synchronisatiemogelijkheden in de Bedrijfsportal-app voor WindowsMeer synchronisatiemogelijkheden in de Bedrijfsportal-app voor Windows

nu een nieuw, modern, responsief ontwerp. De documentatie voor Intune-bedrijfsportalwebsite is bijgewerkt,
waarbij deze wijzigingen zijn meegenomen.

De updates die u ziet zijn onder andere:

Gestroomlijnde werkstromen voor alle apparaatplatforms
Verbeterde apparaat-id en inschrijvingsstromen
Nuttigere foutberichten
Toegankelijker taal, minder technische jargon
Mogelijkheid om directe koppelingen naar apps te delen
Verbeterde prestaties voor grote app-catalogi
Beter toegankelijk voor alle gebruikers

Met de Bedrijfsportal-app voor Windows kunt u nu een synchronisatie rechtstreeks vanuit de Windows-
taakbalk en het menu Start in werking stellen. Deze functie is vooral nuttig als uw enige taak bestaat uit het
synchroniseren van apparaten en verkrijgen van toegang tot bedrijfsbronnen. Klik voor toegang tot de
nieuwe functie met de rechtermuisknop op het bedrijfsportal-pictogram dat is vastgemaakt aan de taakbalk
of het menu Start. Selecteer in de menu-opties (ook wel een Jump List genoemd) Dit apparaat
synchroniseren. De Bedrijfsportal-app wordt geopend op de pagina Instellingen en de synchronisatie

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-the-intune-company-portal-website


Nieuwe bladerervaringen in de Bedrijfsportal-app voor WindowsNieuwe bladerervaringen in de Bedrijfsportal-app voor Windows

Week van 23 april 2018
Navigatieweergave in de bedrijfsportal voor Windows 10 is bijgewerktNavigatieweergave in de bedrijfsportal voor Windows 10 is bijgewerkt

wordt gestart.

Wanneer u door apps bladert of naar apps zoekt in de bedrijfsportal-app voor Windows, kunt u nu schakelen
tussen de bestaande Tegels-weergave en de nieuwe Details-weergave. Deze nieuwe weergave bevat
informatie over toepassingen, zoals de naam, de uitgever, de publicatiedatum en de installatiestatus.

De pagina Apps bevat de weergave Geïnstalleerd, waarop u meer informatie kunt vinden over app-
installaties die zijn voltooid en die nog worden uitgevoerd.

Schermopname van de Tegels-weergave:

Schermopname van de Details-weergave:

De Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10 is bijgewerkt met de Fluent Design System-
navigatieweergave. Aan de zijkant van de app wordt een statische verticale lijst weergegeven met alle
toplevelpagina's. Klik op een willekeurige koppeling om snel pagina's weer te geven en te schakelen tussen
pagina's. Dit is de eerste van verschillende updates die onderdeel uitmaken van onze voortdurende
inspanningen om een meer adaptieve, intuïtieve en vertrouwde versie van Intune te maken.

https://docs.microsoft.com/windows/uwp/design/basics/navigation-basics


Week van 2 april 2018
Update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOSUpdate van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS

VOOR NA

Gecombineerd met de vorige stap

Verbeteringen in de taal in de bedrijfsportal-app voor WindowsVerbeteringen in de taal in de bedrijfsportal-app voor Windows

Er is een grote update uitgebracht van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS. De update
is voorzien van een volledig nieuw visueel ontwerp met een gemoderniseerd uiterlijk. De functionaliteit van
de app is behouden. De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn echter verhoogd.

U ziet ook:

Ondersteuning voor iPhone X.
De app start sneller en de laadsnelheid is verhoogd, zodat gebruikers tijd besparen.
Aanvullende voortgangsbalken om gebruikers de meest recente statusgegevens te bieden.
Verbeteringen in de manier waarop gebruikers logboeken uploaden, zodat u het eenvoudiger kunt melden
als er iets fout gaat.

In de bedrijfsportal voor Windows 10 is de taal gebruiksvriendelijker en meer specifiek voor uw bedrijf
gemaakt.



VOOR NA

Week van 12 maart 2018
Bedrijfsportal-app voor visuele Android-updatesBedrijfsportal-app voor visuele Android-updates
De bedrijfsportal-app voor Android is bijgewerkt om de richtlijnen voor Ontwerp van materiaal van Android
te volgen.

https://material.io/


VOOR NA



VOOR NA



VOOR NA



VOOR NA

Week van 27 november 2017
Nieuwe stap Apparaatcategorieën in de begeleide instelling voor de bedrijfsportal-app voor Windows 10Nieuwe stap Apparaatcategorieën in de begeleide instelling voor de bedrijfsportal-app voor Windows 10

Week van 13 november 2017
Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal voor iOS in versie 2.9.0Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal voor iOS in versie 2.9.0

Als u apparaatgroeptoewijzing hebt ingeschakeld, begeleidt de bedrijfsportal-app voor Windows 10 uw
gebruikers nu bij het selecteren van een apparaatcategorie nadat het apparaat is geregistreerd.

We hebben de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal-app voor iOS verbeterd. De taal is
gebruiksvriendelijker en waar mogelijk hebben we schermen gecombineerd. We hebben de taal ook
specifieker voor uw bedrijf gemaakt door overal in de installatietekst de naam van uw bedrijf te gebruiken.



NOTENOTE

VOOR NA

Gecombineerd met de vorige stap

We gebruiken de bedrijfsnaam die u hebt ingesteld in Azure Portal in Microsoft Intune > Client-apps > Huisstijl
voor bedrijfsportal > Bedrijfsnaam. Als u deze waarde niet hebt ingesteld, gebruiken we de naam van de tenant die
is ingesteld in Azure Active Directory > Eigenschappen > Naam. Als u geen bedrijfsnaam hebt ingesteld in Huisstijl
voor bedrijfsportal en de tenantnaam niet wilt weergegeven, raden wij u aan de bedrijfsnaam in te stellen op het
tabblad Huisstijl voor bedrijfsportal. Als u niet wilt dat deze tekenreeks wordt weergegeven in de koptekst in de
bedrijfsportal, kunt u het selectievakje 'De bedrijfsnaam naast het logo weergeven' uitschakelen.



VOOR NA



VOOR NA



VOOR NA

Week van 6 november 2017
Updates in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Updates in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

VOOR NA

Verbeteringen voor de apps op de bedrijfsportal en website zoekenVerbeteringen voor de apps op de bedrijfsportal en website zoeken

De pagina Instellingen in de bedrijfsportal-app voor Windows 10 is bijgewerkt, zodat de instellingen en de
beoogde gebruikersacties consistenter zijn voor alle instellingen. De pagina komt nu ook beter overeen met
de indeling van andere Windows-apps.



  

Week van 16 oktober 2017
Verbeterde zoekfunctie op de bedrijfsportalwebsiteVerbeterde zoekfunctie op de bedrijfsportalwebsite

Grote pictogrammen in bedrijfsportal voor iOSGrote pictogrammen in bedrijfsportal voor iOS

Week van 2 oktober 2017
Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportalVerbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal

De bedrijfsportal-apps gebruiken nu zoekopdrachten in app-categorieën, namen en beschrijvingen. De
resultaten worden standaard gesorteerd in aflopende volgorde van relevantie. Deze updates zijn ook
beschikbaar in de bedrijfsportalwebsite.

We zijn nog steeds bezig met het aanpassen van de manier waarop relevantie wordt bijgehouden. Laat ons
weten hoe het voor u werkt via de koppeling Feedback onderaan de bedrijfsportalwebsite.

We verbeteren onze app-zoekfuncties, te beginnen met de bedrijfsportalwebsite. Zoekopdrachten worden nu
ook uitgevoerd op app-categorieën naast de velden Naam en Beschrijving. De resultaten worden standaard
gesorteerd in aflopende volgorde van relevantie.

iOS-gebruikers ontvangen deze wijziging ook omdat de bedrijfsportalwebsite ook wordt gebruikt als
onderdeel van de bedrijfsportal-app voor iOS. De bedrijfsportal-apps voor Android en Windows ontvangen
dergelijke updates in de komende maanden.

We zijn nog steeds bezig met het aanpassen van de manier waarop relevantie wordt bijgehouden. Laat ons
weten hoe het voor u werkt via de koppeling Feedback onderaan de bedrijfsportalwebsite.

Deze release bevat een oplossing voor een bekend probleem met de manier waarop de iOS-bedrijfsportal
pictogrammen weergeeft in de app-tegel. Als u app-pictogrammen van minimaal 120x120 pixels uploadt,
worden ze nu op de bedrijfsportalwebsite en in de pagina’s van de iOS-bedrijfsportal-apps weergegeven op
volledige grootte van de app-tegel.

We hebben de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal-app voor Android verbeterd. De
taal is gebruiksvriendelijker en specifiek voor uw bedrijf. Daarnaast hebben we waar mogelijk schermen
gecombineerd.

https://portal.manage.microsoft.com
https://portal.manage.microsoft.com
https://portal.manage.microsoft.com


VOOR NA

Gecombineerd met de vorige stap



VOOR NA

Extra stappen zijn verbeterd op apparaten met een Android-werkprofiel.



VOOR NA

Gecombineerd met de vorige stap



VOOR NA



  

Gecombineerd met de vorige stap

VOOR NA

VOOR NA

Week van 11 september 2017
Gemakkelijker te begrijpen formulering voor de bedrijfsportal-app voor AndroidGemakkelijker te begrijpen formulering voor de bedrijfsportal-app voor Android

We hebben ook het e-mailactiveringsscherm voor voorwaardelijke toegang bijgewerkt.

Het inschrijvingsproces voor de bedrijfsportal-app voor Android is vereenvoudigd met nieuwe tekst om het



VOOR NA

eindgebruikers gemakkelijker te maken om zich in te schrijven. Als u aangepaste inschrijvingsdocumentatie
hebt, is het aan te raden om die bij te werken met de nieuwe schermen. Hieronder staan
voorbeeldafbeeldingen:



VOOR NA



VOOR NA

Augustus 2017
iOS 11 Mail-app zal OAuth ondersteuneniOS 11 Mail-app zal OAuth ondersteunen
Voorwaardelijke toegang met Intune ondersteunt veiligere verificatie op iOS-apparaten met OAuth. In de
bedrijfsportal-app voor iOS zal er daarom nu een andere stroom zijn om veiligere verificatie mogelijk te
maken. Wanneer eindgebruikers zich proberen aan te melden bij een nieuw Exchange-account in de Mail-
app, zien ze een prompt in de webweergave. Bij inschrijving in Intune zien gebruikers een prompt waarin hun
wordt gevraagd de ingebouwde Mail-app toegang te geven tot een certificaat. De meeste eindgebruikers zien
geen e-mails in quarantaine meer. Bestaande e-mailaccounts blijven het basisverificatieprotocol gebruiken,
dus die gebruikers blijven e-mails in quarantaine ontvangen. Deze aanmeldingservaring voor eindgebruikers
lijkt op die in Office Mobile-apps.















Intune MAM-dialoogvensters (Mobile Application Management) zullen een moderne interface hebbenIntune MAM-dialoogvensters (Mobile Application Management) zullen een moderne interface hebben
Intune MAM-dialoogvensters (Mobile Application Management) zullen worden bijgewerkt naar een modern
uiterlijk. De dialoogvensters zullen op dezelfde manier werken als de vorige.

Eerdere ervaring



Updates voor de pagina 'Apparaatdetails' in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Updates voor de pagina 'Apparaatdetails' in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

Moderne ervaring

In de bedrijfsportal-app voor Windows 10 wordt de tag Categorie van onder de titel naar een eigenschap op
de pagina Apparaatdetails verplaatst.



Juli 2017
Op de pagina's met gegevens over de apps zal nieuwe informatie worden weergegeven voor Android-Op de pagina's met gegevens over de apps zal nieuwe informatie worden weergegeven voor Android-
apparatenapparaten
In de bedrijfsportal-app voor Android zullen op de pagina met gegevens over de apps nu de app-categorieën
worden weergegeven die de IT-beheerder voor die app heeft gedefinieerd.



Verbeterde aanmeldervaring in de bedrijfsportal-apps voor alle platformenVerbeterde aanmeldervaring in de bedrijfsportal-apps voor alle platformen
Dit is de aankondiging van een wijziging die in de komende maanden wordt geïntroduceerd en waarmee de
aanmeldervaring wordt verbeterd voor apps in de Intune-bedrijfsportal voor Android, iOS en Windows. De
nieuwe gebruikerservaring wordt automatisch toegepast op alle platformen voor de bedrijfsportal-app
wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd in Azure AD. Bovendien kunnen gebruikers nu zich aanmelden
bij de bedrijfsportal vanaf een ander apparaat met een gegenereerde code voor eenmalig gebruik. Dit is
vooral nuttig in gevallen wanneer gebruikers zich moeten aanmelden zonder referenties.

Hieronder ziet u de vorige aanmeldingservaring, de nieuwe aanmeldingservaring met referenties en de
nieuwe aanmeldingservaring vanaf een ander apparaat.

Vorige aanmeldingservaring



Nieuwe aanmeldingservaring





Nieuwe aanmeldingservaring bij aanmelding vanaf een ander apparaat



Tik op de koppeling Aanmelding vanaf een ander apparaat.

Start een browser en ga naar https://aka.ms/devicelogin.

https://aka.ms/devicelogin


Voer de code die werd weergegeven in de bedrijfsportal-app. Wanneer u Doorgaan selecteert, kunt u zich
verifiëren op alle manieren die worden ondersteund door uw bedrijf, zoals een smartcard.



Juni 2017
De bedrijfsportal-app voor Android heeft een nieuwe eindgebruikerservaring voor app-beveiligingsbeleidDe bedrijfsportal-app voor Android heeft een nieuwe eindgebruikerservaring voor app-beveiligingsbeleid

De bedrijfsportal-app begint met aanmelden.

Op basis van feedback van klanten hebben we de Intune-bedrijfsportal-app voor Android aangepast en de



knop Toegang verkrijgen tot bedrijfsinhoud toegevoegd. De reden hiervoor is dat eindgebruikers dan
niet onnodig het registratieproces moeten doorlopen wanneer ze alleen toegang nodig hebben tot apps die
ondersteuning bieden voor app-beveiligingsbeleid, een functie van Intune Mobile Application Management.

De gebruiker hoeft alleen maar op de knop Toegang verkrijgen tot bedrijfsinhoud te tikken in plaats van
het apparaat eerst te registreren.

De gebruiker wordt omgeleid naar de website met de bedrijfsportal om de app te autoriseren voor gebruik
op hun apparaat, waarvoor hun referenties worden geverifieerd door de bedrijfsportal-app.

Het apparaat kan nog steeds onder volledig beheer worden geplaatst door op het actiemenu te tikken.



Verbeterde synchronisatie van apps met Windows 10-makersupdateVerbeterde synchronisatie van apps met Windows 10-makersupdate
De bedrijfsportal-app voor Windows 10 voert nu automatisch een synchronisatie uit voor app-
installatieaanvragen voor apparaten met Windows 10-makersupdate (versie 1703). Hierdoor is de kans
aanzienlijk kleiner dat app-installaties worden gestopt tijdens de status Synchronisatie in behandeling.
Daarnaast kunnen gebruikers handmatig een synchronisatie uitvoeren vanuit de app.



Nieuwe begeleide ervaring voor Windows 10-bedrijfsportalNieuwe begeleide ervaring voor Windows 10-bedrijfsportal <!---1058938---> <!---1058938--->
De bedrijfsportal-app voor Windows 10 bevat een begeleiding voor Intune voor apparaten die nog niet zijn
geïdentificeerd of geregistreerd. Deze nieuwe ervaring biedt stapsgewijze instructies die gebruikers begeleidt
bij de registratie bij Azure Active Directory (vereist voor de voorwaardelijke toegangsfuncties) en MDM-
registratie (vereist voor apparaatbeheerfuncties). De stapsgewijze instructies zijn toegankelijk via de
startpagina van de bedrijfsportal. Als gebruikers de registratie en inschrijving niet voltooien, kunnen ze de
app gewoon blijven gebruiken, maar is de functionaliteit beperkt.

Deze update is alleen zichtbaar op apparaten met Windows 10 Jubileumupdate (build 1607) of hoger.







Nieuwe menu-actie voor het eenvoudig verwijderen van de bedrijfsportalNieuwe menu-actie voor het eenvoudig verwijderen van de bedrijfsportal
Op basis van feedback van gebruikers is aan de bedrijfsportal-app voor Android een nieuwe menu-actie
toegevoegd om het verwijderen van de bedrijfsportal van uw apparaat te starten. Met deze actie verwijdert u
het apparaat uit Intune-beheer, zodat de app door de gebruiker van het apparaat kan worden verwijderd.



Verbeteringen in de app-tegels in de bedrijfsportal-app voor iOSVerbeteringen in de app-tegels in de bedrijfsportal-app voor iOS
Het ontwerp van de app-tegels op de startpagina is bijgewerkt in overeenstemming met de huisstijlkleur die
u voor de bedrijfsportal instelt.

Voor

Na



Account objectkiezer nu beschikbaar voor de bedrijfsportal-app voor iOSAccount objectkiezer nu beschikbaar voor de bedrijfsportal-app voor iOS

April 2017
Nieuwe pictogrammen voor de Managed Browser en bedrijfsportalNieuwe pictogrammen voor de Managed Browser en bedrijfsportal

Als gebruikers op hun iOS-apparaat hun werk- of schoolaccount hebben gebruikt om zich aan te melden bij
andere Microsoft-apps, zien zij mogelijk de nieuwe accountkiezer wanneer zij zich voor het eerst bij de
bedrijfsportal aanmelden.

Zowel de Android- als iOS-versie van de Managed Browser heeft een nieuw pictogram. Het nieuwe
pictogram bevat het bijgewerkte Intune-logo om het consistenter te maken met de andere apps in Enterprise
Mobility + Security (EM+S).



Voortgangsindicator voor aanmelden in Android-bedrijfsportalVoortgangsindicator voor aanmelden in Android-bedrijfsportal

Verbeterde app-installatiestatus voor de Windows 10-bedrijfsportal-appVerbeterde app-installatiestatus voor de Windows 10-bedrijfsportal-app

De pictogrammen voor de Android-, iOS- en Windows-versies van de app in de bedrijfsportal worden ook
vernieuwd voor meer consistentie met de andere apps in EM+S. Deze pictogrammen worden in de periode
van april tot eind mei geleidelijk in gebruik genomen op de verschillende platforms.

De Android-bedrijfsportal-app is bijgewerkt met een voortgangsindicator voor het aanmelden wanneer de
gebruiker de app opent of hervat. De indicator geeft de verschillende statussen weer, beginnend bij
‘Verbinden...’, gevolgd door ‘Aanmelden...’ en ‘Beveiligingseisen controleren...’, voordat de gebruiker de app
kan gebruiken.

De Windows 10-bedrijfsportal-app heeft op de app-detailpagina nu een voortgangsbalk voor installatie. Dit
wordt ondersteund voor moderne apps op apparaten met Windows 10 Jubileumupdate en hoger.

Voor 

Na 



Februari 2017
Nieuwe gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor AndroidNieuwe gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor Android
Vanaf maart volgt de bedrijfsportal-app voor Android richtlijnen voor het ontwerpen van materiaal voor een
moderne vormgeving. Deze verbeterde gebruikerservaring omvat het volgende:

Kleuren: tabbladkoppen kunnen worden gekleurd volgens uw aangepaste kleurenpalet.

Interface: de knoppen Aanbevolen apps en Alle apps op het tabblad Apps zijn bijgewerkt. De knop
Zoeken is nu een zwevende actieknop.

https://material.io/guidelines/material-design/introduction.html


Januari 2017
De bedrijfsportalwebsite moderniserenDe bedrijfsportalwebsite moderniseren

Binnenkort beschikbaar in de gebruikersinterface

Navigatie: Alle apps biedt een tabbladweergave van de opties Aanbevolen, Alle en Categorieën om de
navigatie te vereenvoudigen. Contact opnemen met IT is gestroomlijnd voor een betere leesbaarheid.

Te beginnen in februari ondersteunt de bedrijfsportalwebsite apps die zijn gericht op gebruikers die geen
beheerde apparaten hebben. De website wordt in overeenstemming gebracht met andere Microsoft-
producten en -services met een nieuw contrasterend kleurenschema, dynamische illustraties en een
'hamburgermenu',  dat contactgegevens van de helpdesk bevat, alsmede informatie over bestaande
beheerde apparaten. De landingspagina wordt opnieuw ingedeeld om de nadruk te leggen op apps die
beschikbaar zijn voor gebruikers, met carrousels voor uitgelichte en recent bijgewerkte apps.

Dit zijn de plannen voor manieren waarop we de gebruikerservaring gaan verbeteren door onze
gebruikersinterface bij te werken.



NOTENOTE

Zie tevens

De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden en het aangekondigde product kan verschillen van de weergegeven
versies.

Microsoft Intune-blog
Roadmap voor cloudplatform
Wat is er nieuw in Intune?

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=273882
https://www.microsoft.com/cloud-platform/roadmap
https://docs.microsoft.com/intune/whats-new


In ontwikkeling voor Microsoft Intune - augustus 2019
17-8-2019 • 23 minutes to read

NOTENOTE

Appbeheer
Inhoud van app-meldingen voor organisatie accounts configurerenInhoud van app-meldingen voor organisatie accounts configureren

Beschikbare rapportage over Google Play-apps voor Android-werkprofielenBeschikbare rapportage over Google Play-apps voor Android-werkprofielen

Apparaatconfiguratie
Ondersteuning voor IKEv2 VPN-profielen voor iOSOndersteuning voor IKEv2 VPN-profielen voor iOS

Als ondersteuning bij uw gereedheid en planning worden op deze pagina updates voor en functies van de Intune-
gebruikersinterface vermeld die in ontwikkeling zijn, maar nog niet zijn uitgebracht. Daarnaast:

Als we verwachten dat u actie moet ondernemen vóór een wijziging, publiceren we een aanvullend bericht in
het Office-berichtencentrum.
Als er een functie wordt uitgebracht in productie, ofwel als preview ofwel als algemeen beschikbare functie,
wordt de functiebeschrijving verplaatst van deze pagina naar de pagina Nieuwe functies.
Deze pagina en de pagina Nieuwe functies worden regelmatig bijgewerkt. Controleer op andere updates.
Raadpleeg de M365-roadmap voor strategische producten en tijdlijnen.

Deze items representeren de huidige verwachtingen van Microsoft over Intune-mogelijkheden in een toekomstige release.
Datums en afzonderlijke functies kunnen worden gewijzigd. Niet alle items in ontwikkeling hebben een functieomschrijving
op deze pagina.

RSS feed: ontvang een melding wanneer deze pagina wordt bijgewerkt door de volgende URL in uw feedlezer te
kopiëren en plakken: 
https://docs.microsoft.com/api/search/rss?search=%22in+development+-+microsoft+intune%22&locale=en-us

Met intune app-beveiligings beleid (APP) op Android-en iOS-apparaten kunt u inhoud voor app-meldingen
beheren voor organisatie accounts. Deze functie vereist ondersteuning van toepassingen en is mogelijk niet
beschikbaar voor alle toepassingen die zijn ingeschakeld voor apps. Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor
meer informatie over APP.

U kunt voor beschikbare app-installaties op apparaten met Android-werkprofielen de status van de app-installatie
en de geïnstalleerde versie van beheerde Google Play-apps bekijken. Zie How to monitor app protection policies
(App-beveiligingsbeleid controleren), Manage Android work profile devices with Intune (Apparaten met Android-
werkprofielen beheren met Intune) en Managed Google Play app type (Type beheerde Google Play-app) voor
meer informatie.

U kunt met het IKEv2-protocol VPN-profielen voor de systeemeigen VPN-client van iOS maken. IKEv2 is een
nieuw verbindingstype in Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > iOS voor platform > VPN
voor profieltype > Instellingen.

Met deze VPN-profielen wordt de systeemeigen VPN-client geconfigureerd. Er worden dus geen VPN-client-apps
geïnstalleerd of naar beheerde apparaten gepusht. Deze functie vereist dat apparaten zijn ingeschreven bij Intune
(MDM-inschrijving).

https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap?rtc=2&filters=EMS


Apparaatinschrijving
Voor iOS-apparaten past u het scherm voor inschrijvings proces van de Bedrijfsportal aanVoor iOS-apparaten past u het scherm voor inschrijvings proces van de Bedrijfsportal aan

Beveiliging
Beveiligings basislijnen importeren en exporterenBeveiligings basislijnen importeren en exporteren

Mededelingen

Afgenomen ondersteuning voor Android-apparaatbeheerderAfgenomen ondersteuning voor Android-apparaatbeheerder

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Als u wilt zien welke VPN-instellingen u momenteel kunt configureren, gaat u naar Configure VPN settings on
iOS devices in Microsoft Intune (VPN-instellingen configureren op iOS-apparaten in Microsoft Intune).

Van toepassing op: iOS

Met prijs verlaging kunt u het privacy-scherm van de Bedrijfsportal aanpassen dat eind gebruikers te zien krijgen
tijdens de iOS-registratie. U kunt met name de lijst met dingen aanpassen die uw organisatie niet kan zien of op
het apparaat kan doen.

We voegen de mogelijkheid toe om beveiligings basislijnen te exporteren en te importeren.  Met deze functie kunt
u uw aanpassingen door nemen en delen tussen de intune-omgevingen.

Deze mededelingen bevatten belangrijke informatie die u kan helpen om voorbereid te zijn op toekomstige
wijzigingen en functies in Intune.

Android-apparaatbeheerder (soms aangeduid met het verouderde Android-beheer, uitgebracht met Android 2.2)
is een manier om Android-apparaten te beheren. Er is nu echter verbeterde beheerfunctionaliteit beschikbaar met
Android Enterprise (uitgebracht met Android 5.0). In een poging om apparaatbeheer moderner, breder en veiliger
te maken, vermindert Google ondersteuning voor apparaatbeheerder in nieuwe Android-versies.

Deze wijzigingen van Google zijn op de volgende manieren van invloed op Intune-gebruikers:

Tot de zomer van 2020 biedt Intune alleen nog maar ondersteuning voor Android-apparaten met Android 10
(ook bekend als Android Q) en hoger die door apparaatbeheerder worden beheerd. Deze datum is wanneer de
volgende primaire versie van Android wordt verwacht.
Apparaten die worden beheerd met apparaatbeheerder en worden uitgevoerd met Android 10 of hoger,
kunnen na de zomer van 2020 niet langer volledig worden beheerd. 
Android-apparaten die worden beheerd met apparaatbeheerder en worden uitgevoerd met oudere versies dan
Android 10, worden niet getroffen en kunnen volledig beheerd blijven worden met apparaatbeheerder.
Voor alle apparaten met Android 10 of hoger heeft Google de toegang voor apparaatbeheerderagents als de
Bedrijfsportal tot apparaat-id's beperkt. Nadat een apparaat wordt bijgewerkt naar Android 10 of hoger, heeft
dit gevolgen voor de volgende Intune-functies:

Netwerktoegangsbeheer voor VPN werkt niet meer.
Als u apparaten identificeert als 'In bedrijfseigendom' met een IMEI of serienummer, wordt het apparaat
niet automatisch gemarkeerd als 'In bedrijfseigendom'.
IMEI en serienummers zijn niet langer zichtbaar voor IT-beheerder in Intune.

NOTENOTE
Dit heeft alleen gevolgen voor apparaten die worden beheerder met apparaatbeheerder en worden
uitgevoerd met Android 10 of hoger en is niet van invloed op apparaten die worden beheerd met Android
Enterprise.

https://docs.microsoft.com/intune/connect-intune-android-enterprise


Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Aanvullende informatieAanvullende informatie

Android-bedrijfsportal-app bijwerken naar de nieuwste versieAndroid-bedrijfsportal-app bijwerken naar de nieuwste versie

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Aanvullende informatieAanvullende informatie

Er komt een nieuwe ervaring voor volledig scherm naar IntuneEr komt een nieuwe ervaring voor volledig scherm naar Intune

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

We raden u het volgende aan om te voorkomen dat u in de zomer van 2020 te kampen heeft met beperkte
functionaliteit:

Leg geen nieuwe apparaten vast in apparaatbeheerder.
Als bij een apparaat een update naar Android 10 wordt verwacht, migreert u deze van apparaatbeheerder naar
Android Enterprise-beheer en/of app-beveiligingsbeleid.

Google-richtlijnen voor migratie van apparaatbeheerder naar Android Enterprise
Google-documentatie over het plan om de apparaatbeheerder-API af te schaffen

Er worden regelmatig updates van Intune gepubliceerd voor de Android-versie van de bedrijfsportal-app. In
november 2018 hebben we een update voor de bedrijfsportal gepubliceerd, met onder andere een schakeloptie
voor de back-end om u voor te bereiden op de wijziging van Google waarbij ze hun bestaande meldingenplatform
gaan overzetten naar Firebase Cloud Messaging (FCM) van Google. Als Google hun bestaande
meldingenplatform uit de lucht haalt en overstapt naar FCM, moeten eindgebruikers hun bedrijfsportal-app
hebben bijgewerkt naar ten minste de versie van november 2018 om te kunnen blijven communiceren met de
Google Play Store.

Onze telemetrie geeft aan dat u apparaten hebt met een versie van de bedrijfsportal-app die ouder is dan
5.0.4269.0. Als niet deze versie of hoger van de bedrijfsportal-app is geïnstalleerd, bestaat de kans dat door IT-
personeel gestarte apparaatacties, zoals wissen, wachtwoord opnieuw instellen, beschikbare en vereiste app-
installaties, en certificaatinschrijving, niet werken zoals verwacht. Als uw apparaten via een MDM zijn
geregistreerd bij Intune, kunt u de versies en gebruikers van de bedrijfsportal zien door naar Client-apps –
Gedetecteerde apps te gaan. Selecteer een eerdere versie van de bedrijfsportal-app om te zien welke gebruikers de
apparaten hebben waarop de bedrijfsportal-app niet is bijgewerkt.

Vraag eindgebruikers van Android-apparaten die niet up-to-date zijn om de bedrijfsportal-app bij te werken via de
Google Play Store. Informeer de helpdesk voor het geval een gebruiker niet voor het automatisch bijwerken van
de bedrijfsportal-app heeft gekozen. Volg de koppeling bij Aanvullende informatie voor meer informatie over het
FCM-platform van Google en de aanstaande wijziging.

https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/

We brengen bijgewerkte gebruikersinterfaces voor maken en bewerken uit in Intune in de Azure-portal. Deze
nieuwe ervaring vereenvoudigt de bestaande werkstromen door een wizardachtige indeling te gebruiken die op
één blade is samengevoegd. Deze update zorgt ervoor dat er minder blades of werkstromen voor maken en
bewerken zijn waarbij u in verschillende blades ver moet doorklikken. De werkstromen voor maken worden ook
bijgewerkt, want Toewijzingen wordt toegevoegd (behalve app-toewijzing).

De ervaring wordt in de komende maanden uitgebracht voor Intune via portal.azure.com en
devicemanagement.microsoft.com. Deze update voor de gebruikersinterface is niet van invloed op de
functionaliteit van uw bestaande beleid en profielen, maar u ziet een licht aangepaste werkstroom. Wanneer u
bijvoorbeeld nieuw beleid maakt, kunt u toewijzingen instellen als onderdeel van deze stroom, in plaats van dat te
doen nadat u het beleid hebt gemaakt. Bekijk de blogpost bij Aanvullende informatie voor schermopnames van
hoe de nieuwe ervaring er in de console uitziet.

U hoeft geen actie meer te ondernemen, maar u kunt overwegen uw IT-begeleiding bij te werken, indien nodig.

http://static.googleusercontent.com/media/android.com/en/enterprise/static/2016/pdfs/enterprise/Android-Enterprise-Migration-Bluebook_2019.pdf
https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/


Aanvullende informatieAanvullende informatie

Geplande wijziging: Intune zal vanaf september iOS 11 en hoger ondersteunenGeplande wijziging: Intune zal vanaf september iOS 11 en hoger ondersteunen

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Geplande wijziging: Ondersteuning voor versie 8.1.1 en hoger van de Intune App SDK voor iOSGeplande wijziging: Ondersteuning voor versie 8.1.1 en hoger van de Intune App SDK voor iOS

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

We werken onze documentatie bij wanneer deze ervaring wordt uitgebracht in verschillende blades in Intune in de
Azure-portal.

https://aka.ms/intune_fullscreen

We verwachten dat iOS 13 in september wordt uitgebracht door Apple. Kort na de release van iOS 13 zullen
Intune-inschrijving, de bedrijfsportal en de beheerde browser ondersteuning bieden voor iOS 11 en hoger.

Onder voorwaarde dat de mobiele Office 365-apps worden ondersteund in iOS 11.0 en hoger, heeft dit mogelijk
geen gevolgen voor u omdat u waarschijnlijk het besturingssysteem of de apparaten al hebt geüpgraded. Als u
echter over een van de hieronder vermelde apparaten beschikt of als u een van de hieronder vermelde apparaten
wilt inschrijven, moet u er rekening mee houden dat de onderstaande apparaten alleen iOS 10 en eerdere versies
ondersteunen. Deze apparaten moeten worden geüpgraded naar een apparaat dat ondersteuning biedt voor iOS
11 of hoger :

iPhone 5
iPhone 5c
iPad (4e generatie)

Vanaf juli krijgen apparaten met iOS 10 en de bedrijfsportal die bij MDM zijn ingeschreven een bericht waarin
wordt vermeld dat het besturingssysteem of het apparaat moet worden geüpgraded. Als u Application Protection
Policies (APP) gebruikt, kunt u ook de toegangsinstelling 'Minimumversie van het iOS-besturingssysteem
vereisen (alleen waarschuwing)' instellen.

Controleer uw Intune-rapporten om te zien voor welke apparaten of gebruikers dit gevolgen kan hebben. Ga naar
Apparaten > Alle apparaten en filter op besturingssysteem. U kunt extra kolommen toevoegen, zodat u
eenvoudiger kunt vaststellen wie in uw organisatie apparaten met iOS 10 gebruikt. Verzoek uw eindgebruikers om
vóór september hun apparaten te upgraden naar een ondersteunde besturingssysteemversie.

Vanaf september 2019 biedt Intune ondersteuning voor iOS-apps met Intune App SDK 8.1.1 en hoger. Apps die
zijn gemaakt met SDK-versies lager dan 8.1.1 worden niet meer ondersteund. Deze wijziging wordt van kracht
met de Apple-release van iOS 13, die rond september wordt verwacht en ook is aangekondigd in MC181399.

Met de integratie van de Intune App SDK of App Wrapping kunt u bedrijfsgegevens via gegevensversleuteling
beveiligen tegen niet-goedgekeurde toepassingen en gebruikers. De Intune App SDK voor iOS gebruikt standaard
256-bits versleutelingssleutels wanneer versleuteling is ingeschakeld door Intune App Protection Policies (APP).
Na deze wijziging kunnen iOS-apps voor SDK-versies lager dan 8.1.1, die gebruikmaken van 128-bits
versleutelingssleutels, geen gegevens meer delen met toepassingen die zijn geïntegreerd met SDK 8.1.1 of die
gebruikmaken van de 256-bits sleutels. Alle iOS-apps moeten eerst over een SDK-versie 8.1.1 of hoger
beschikken, als u het beveiligd delen van gegevens wilt toestaan.

Controleer uw Microsoft-apps, apps van derden en LOB-apps (Line-Of-Business). Zorg ervoor dat al uw
toepassingen die met Intune APP worden beveiligd, gebruikmaken van SDK-versie 8.1.1 of hoger.

Voor LOB-apps: U moet uw apps die zijn geïntegreerd met SDK-versie 8.1.1 of hoger mogelijk opnieuw
publiceren. U wordt aangeraden de meest recente SDK-versie te gebruiken. Raadpleeg Line-Of-Business-apps
voorbereiden voor app-beveiligingsbeleid om te zien hoe u uw LOB-apps voorbereidt voor app-
beveiligingsbeleid.
Voor Microsoft-apps/apps van derden: Zorg ervoor dat u de meest recente versie van deze apps naar uw

https://aka.ms/intune_fullscreen


Aanvullende informatieAanvullende informatie

Geplande wijziging: Nieuwe instellingen voor Windows-updates in IntuneGeplande wijziging: Nieuwe instellingen voor Windows-updates in Intune

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat kan ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Geplande wijziging: Intune App SDK en app-beveiligingsbeleid voor Android ondersteunen vanaf oktoberGeplande wijziging: Intune App SDK en app-beveiligingsbeleid voor Android ondersteunen vanaf oktober
Android 5.0 en hogerAndroid 5.0 en hoger

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

gebruikers implementeert.

U moet zo nodig ook uw documentatie of de richtlijnen voor ontwikkelaars bijwerken, zodat deze wijziging in de
ondersteuning voor de SDK is opgenomen.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-prepare-mobile-application-management

Vanaf de versie van augustus van de Intune-service of 1908 voegen we nieuwe 'Deadline-instellingen' toe die u
kunt configureren in plaats van de instellingen 'Gebruikers toestaan opnieuw te starten (gepland opnieuw
opstarten)'. We zijn van plan de instellingen voor gepland opnieuw opstarten in de gebruikersinterface uit te
schakelen in 1909 of de update van september en om deze aan het eind van oktober volledig uit de console te
verwijderen.

Als u Windows 10-apparaten in uw omgeving beheert:

Met de Intune-update van augustus of update 1908 ziet u nieuwe deadline-instellingen in de console, naast de
oude instellingen voor gepland opnieuw opstarten.
Wanneer zowel deze oude als nieuwe instellingen zijn geconfigureerd, overschrijven de deadline-instellingen
de instellingswaarden voor gepland opnieuw opstarten.
De deadline-instellingen vervangen de optie 'Gebruikers toestaan opnieuw te starten (gepland opnieuw
opstarten)' in update 1910.

Begin de deadline-instellingen in update 1908 te gebruiken door deze te configureren met de gewenste waarden.
Als u dat hebt gedaan, kunt u de instelling voor gepland opnieuw opstarten instellen op 'Niet geconfigureerd' om
u voor te bereiden op de verwijdering van deze instellingen in oktober.

Werk indien nodig uw documentatie en eventuele automatiseringsscripts bij.

We houden u op de hoogte en plaatsen een herinnering in het berichtencentrum voordat we de instellingen voor
gepland opnieuw opstarten verwijderen.

Intune gaat Android 5.x (Lollipop) en hoger vanaf oktober ondersteunen. Werk alle verpakte apps bij met de
nieuwste Intune App SDK en werk uw apparaten bij.

Als u niet van plan bent om de SDK of APP voor Android te gebruiken, is deze wijziging niet van invloed op u. Als
u de Intune App SDK gebruikt, zorg er dan voor dat u deze bijwerkt naar de nieuwste versie en werk ook uw
apparaten bij naar Android 5.x en hoger. Als u geen update uitvoert, ontvangen apps geen updates en gaat de
kwaliteit van de ervaring langzaam achteruit.

Hieronder vindt u een lijst van algemene apparaten die worden geregistreerd bij Intune en die Android-versie 4.x
uitvoeren. Als u een van deze apparaten hebt, voer dan de stappen uit om ervoor te zorgen dat dit apparaat
Android-versie 5.0 of hoger ondersteunt, of dat het wordt vervangen door een apparaat dat Android-versie 5.0 of
hoger ondersteunt. Deze lijst is niet aangevuld met alle apparaten die mogelijk opnieuw moeten worden
geëvalueerd:

Samsung SM-T561
Samsung SM-T365
Samsung GT-I9195
Samsung SM-G800F
Samsung SM-G357FZ

https://docs.microsoft.com/intune/apps-prepare-mobile-application-management


Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Zie tevens

Motorola XT1080
Samsung GT-I9305
Samsung SM-T231

Verpak je apps met de nieuwste Intune App SDK. U kunt ook de voorwaardelijke startinstelling 'Minimale OS-
versie vereisen (alleen waarschuwen)' instellen om eindgebruikers op persoonlijke apparaten een melding te
sturen om een upgrade uit te voeren.

Zie Wat is er nieuw in Microsoft Intune? voor meer informatie over recente ontwikkelingen.



  

Quickstart: Microsoft Intune gratis proberen
17-7-2019 • 9 minutes to read

Vereisten

Registreren voor een gratis proefversie van Microsoft Intune

IMPORTANTIMPORTANT

Met Microsoft Intune kun u de bedrijfsgegevens van uw werknemers beschermen door middel van het
beheer van apparaten en apps. In deze snelstartgids maakt u een gratis abonnement om Intune in een
testomgeving te proberen.

Intune biedt Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) via een
veilige, op de cloud gebaseerde service die wordt beheerd met behulp van Microsoft Azure Portal. Met
behulp van Intune kunt u ervoor zorgen dat de bedrijfsresources van uw werknemers (gegevens, apparaten
en apps) op de juiste manier worden geconfigureerd, geopend en bijgewerkt, zodat u aan het
nalevingsbeleid en de vereisten van uw bedrijf voldoet.

Bekijk de volgende vereisten voordat u Microsoft Intune instelt:

Ondersteunde besturingssystemen en browsers
Netwerkconfiguratievereisten en bandbreedte

U mag Intune 30 dagen gratis proberen. Als u al een werk- of schoolaccount hebt meld u dan aan met dat
account en voeg Intune toe aan uw abonnement. Anders kunt u zich registreren voor een nieuw account
om Intune te gebruiken voor uw organisatie.

U kunt een bestaand werk- of schoolaccount niet combineren nadat u zich hebt aangemeld voor een nieuw account.

1. Ga naar de pagina Microsoft Intune Trial en vul het formulier in.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2019088


Als de landinstellingen voor de meeste IT-activiteiten en van de meeste gebruikers afwijken van die
van u, kunt u de desbetreffende landinstellingen selecteren onder Land of regio. Azure gebruikt uw
regionale informatie om u de juiste services te bieden. Deze instelling kan later niet worden
gewijzigd.

2. Maak een account met behulp van uw bedrijfsnaam gevolgd door .onmicrosoft.com.

Als uw organisatie een eigen aangepast domein heeft dat u wilt gebruiken zonder
.onmicrosoft.com, kunt u dit wijzigen in het Microsoft 365-beheercentrum dat later in dit artikel
wordt beschreven.

3. Bekijk uw nieuwe accountinformatie aan het einde van het aanmeldingsproces.



Aanmelden bij Azure Portal
1. Open een nieuw browservenster en voer https://portal.azure.com in de adresbalk in.

2. Gebruik de referenties die in de bovenstaande stappen hebt gekregen om u aan te melden.

3. Als u Microsoft Intune in de Azure-portal wilt weergeven, selecteert u Alle services in de zijbalk
links op de pagina.

4. Zoek in het filtervak naar Microsoft Intune en selecteer dit.

5. Selecteer het sterretje om Intune onder aan uw lijst met favoriete services toe te voegen en het

https://portal.azure.com


TIPTIP

De MDM-instantie instellen op Intune

Intune-dashboard te openen.

Wanneer u zich aanmeldt voor een proefversie, ontvangt u tevens een e-mailbericht met gegevens over uw
account op het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens het aanmeldingsproces. In deze e-mail wordt
bevestigd dat uw proefversie actief is.

Als u werkt met Azure Portal verkrijgt u mogelijk betere resultaten met een browser in de reguliere modus in plaats
van de privémodus.

Wanneer u zich hebt aangemeld bij Azure Portal en u Intune hebt geselecteerd, ziet u mogelijk een oranje
banner die aangeeft dat u de MDM-instantie nog niet hebt ingesteld. Met de instantie voor het beheer van
mobiele apparaten (MDM) wordt bepaald hoe u uw apparaten beheert. De MDM-instantie moet worden
ingesteld voordat gebruikers apparaten voor beheer kunnen inschrijven.

Volg deze stappen om de MDM-instantie op Intune in te stellen.

NOTENOTE

1. Open een nieuw browservenster en voer https://portal.azure.com in de adresbalk in.

2. Kies Alle services > Microsoft Intune.

3. Selecteer de banner waarin staat dat u apparaatbeheer nog niet hebt ingeschakeld. Als u de banner
niet direct ziet, selecteert u Apparaatinschrijving. De blade MDM-instantie kiezen wordt
weergegeven als u apparaatbeheer nog niet hebt ingeschakeld.

Als u de MDM-instantie hebt ingesteld, wordt de waarde van de MDM-instantie weergegeven op de blade
Apparaatinschrijving. De oranje banner wordt alleen weergegeven als u de MDM-instantie nog niet hebt
ingesteld.

https://portal.azure.com


Uw aangepaste domeinnaam configureren (optioneel)

IMPORTANTIMPORTANT

4. Als de MDM-instantie niet is ingesteld, stelt u onder MDM-instantie kiezen uw MDM-instantie in
op Intune MDM-instantie.

Zie De instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen voor meer informatie over de MDM-
instantie.

Zoals hierboven is gemeld, kunt u de domeinnaam wijzigen in het Microsoft 365-beheercentrum als uw
organisatie een eigen aangepast domein heeft dat u wilt gebruiken zonder .onmicrosoft.com. U kunt de
aangepaste domeinnaam toevoegen, verifiëren en configureren met behulp van de volgende stappen.

U kunt het gedeelte onmicrosoft.com van de initiële domeinnaam niet wijzigen of verwijderen. U kunt aangepaste
domeinnamen wel toevoegen, verifiëren of verwijderen met Intune om uw bedrijfsidentiteit helder te houden. Zie Een
aangepaste domeinnaam configureren voor meer informatie.

1. Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum en meld u aan met uw beheerdersaccount.

2. Kies in het navigatievenster Configuratie > Domeinen > Domein toevoegen.

3. Typ uw aangepaste domeinnaam. Selecteer vervolgens Volgende.

https://admin.microsoft.com


4. Bevestig dat u de eigenaar van het domein bent dat u in de vorige stap hebt opgegeven.

Wanneer u de optie Code verzenden via e-mail selecteert, wordt er een e-mail naar de
geregistreerde contactpersoon van uw domein gestuurd. Nadat u de e-mail hebt ontvangen, kopieert
u de code en voert u deze in bij het veld Typ hier uw verificatiecode. Als de verificatiecodes
overeenkomen, wordt het domein toegevoegd aan uw tenant. Het e-mailadres dat wordt
weergegeven, ziet er mogelijk niet bekend uit. Sommige registratieservices verbergen het echte e-
mailadres. Het e-mailadres kan bovendien anders zijn dan is opgegeven tijdens de registratie van het
domein.



Ervaringen van beheerders

Volgende stappen

NOTENOTE
Voor meer informatie over de verificatie van TXT records raadpleegt u DNS-records maken bij DNS-
hostingproviders voor Office 365.

Er zijn twee portals die u kunt gebruiken:

Het Intune-dashboard in Azure (portal.azure.com) is de locatie waar u de mogelijkheden van Intune kunt
bekijken. Doorgaans voert u uw werkzaamheden uit in het Intune-dashboard.
Het Microsoft 365-beheercentrum (admin.microsoft.com) is de locatie waar u gebruikers kunt
toevoegen en beheren als u Azure Active Directory hiervoor niet gebruikt. U kunt ook andere aspecten
van uw account beheren, zoals facturering en ondersteuning.

In deze snelstartgids maakt u een gratis abonnement om Intune in een testomgeving te proberen.
Raadpleeg Intune instellen voor meer informatie over het instellen van Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een gebruiker maken en vervolgens een licentie aan deze gebruiker toewijzen

https://support.office.com/article/Create-DNS-records-at-any-DNS-hosting-provider-for-Office-365-7B7B075D-79F9-4E37-8A9E-FB60C1D95166
https://portal.azure.com
https://admin.microsoft.com


Quickstart: Een gebruiker maken in Intune en er een
licentie aan toewijzen
25-4-2019 • 4 minutes to read

Aanmelden bij Intune

Een gebruiker maken

In deze quickstart maakt u een gebruiker en daarna wijst u er een Intune-licentie aan toe. Als u Intune gebruikt,
moet elke persoon die u toegang wilt bieden tot de bedrijfsgegevens, beschikken over een eigen
gebruikersaccount. Intune-beheerders kunnen gebruikers later configureren om de toegang te beheren.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Gebruikers moeten beschikken over een gebruikersaccount om zich te kunnen inschrijven voor Intune-
apparaatbeheer. Ga als volgt te werk om een nieuwe gebruiker te maken:

NOTENOTE

1. Kies in Intune Gebruikers > Alle gebruikers > Nieuwe gebruiker. 

2. Voer in het vak Naam een naam in, bijvoorbeeld Dewey Kellum.

3. Voer in het vak Gebruikersnaam een gebruikers-id in, bijvoorbeeld Dewey@contoso.onmicrosoft.com.

Als u de klantdomeinnaam nog niet hebt geconfigureerd, gebruikt u de geverifieerde domeinnaam die u hebt
gebruikt voor het maken van het Intune-abonnement (of de gratis proefversie).

https://aka.ms/intuneportal


Een licentie toewijzen aan de gebruiker

Resources opschonen

Volgende stappen

4. Kies Wachtwoord weergeven en noteer het automatisch gegenereerde wachtwoord zodat u zich kunt
aanmelden bij een testapparaat.

5. Kies Maken.

Nadat u een gebruiker hebt gemaakt, moet u het Microsoft 365-beheercentrum gebruiken om een Intune-
licentie aan die gebruiker toe te wijzen. Als u geen licentie aan de gebruiker toewijst, kan de gebruiker zijn
apparaat niet registreren in Intune.

Ga als volgt te werk om een Intune-licentie aan een gebruiker toe te wijzen:

NOTENOTE

1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u aan te
melden bij Intune.

2. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers > en selecteer de gebruiker die u zojuist hebt gemaakt.

3. Selecteer naast Productlicenties de optie Bewerken.

4. Bij Locatie kiest u een locatie voor de gebruiker.

5. Klik op Aan naast de Intune-licentie (of een andere licentie waarin Intune is inbegrepen). De weergegeven
productnaam** wordt gebruikt als het serviceabonnement in Azure Management

Via deze instelling wordt nu een van uw licenties gebruikt voor deze gebruiker. Als u een evaluatieomgeving
gebruikt, wijst u deze licentie later toe aan een echte gebruiker in een productieomgeving.

6. Kies Opslaan > Sluiten.

Voor de nieuwe actieve Intune-gebruiker wordt nu weergegeven dat deze een Intune-licentie gebruikt.

Als u deze gebruiker niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen door te navigeren naar het Microsoft 365-
beheercentrum. Hier kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers > kies de gebruiker in de lijst > Gebruiker
verwijderen > Gebruiker verwijderen > Wijzigingen bevestigen > Sluiten.

In deze quickstart hebt u een gebruiker gemaakt en een Intune-licentie aan deze gebruiker toegewezen. Zie
Gebruikers toevoegen en beheerdersmachtigingen aan Intune toekennen voor meer informatie over het
toevoegen van gebruikers aan Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een groep maken om gebruikers te beheren

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/licensing-service-plan-reference
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854


Quickstart: Een groep maken om gebruikers te
beheren
31-7-2019 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Een groep maken

In deze snelstart gebruikt u Intune om een groep te maken op basis van een bestaande gebruiker. Groepen
worden gebruikt om uw gebruikers te beheren en de toegang van uw medewerkers tot uw zakelijke resources te
regelen. Deze resources kunnen deel uitmaken van het intranet van uw bedrijf, of het kunnen externe resources
zijn, zoals SharePoint-sites, SaaS-apps of web-apps.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Intune biedt vooraf gemaakte de groepen Alle gebruikers en Alle apparaten in de console met handige, ingebouwde
optimalisaties.

Als u de stappen in deze snelstart wilt uitvoeren, moet u eerst een gebruiker maken.

Meld u bij de Intune-portal aan als globale beheerder of Intune-servicebeheerder . Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

U maakt een groep die later in deze snelstartreeks wordt gebruikt. Ga als volgt te werk om een groep te maken:

1. Wanneer u het deelvenster Microsoft Intune hebt geopend, selecteert u Groepen > Nieuwe groep.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Groepstype de optie Beveiliging.

3. Geef in het veld Groepsnaam de naam van de nieuwe groep (bijvoorbeeld Contoso Testers) op.

4. Voeg een Beschrijving aan de groep toe.

5. Stel Type lidmaatschap in op Toegewezen.

6. Klik op Leden en selecteer uit de lijst een of meer leden voor de groep.

https://aka.ms/intuneportal


Volgende stappen

7. Klik op Selecteren > maken.

Als u de groep hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst Alle groepen.

In deze snelstart hebt u Intune gebruikt om een groep te maken op basis van een bestaande gebruiker. Zie
Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren voor meer informatie over het toevoegen van
groepen aan Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Automatische inschrijving voor Windows 10-apparaten instellen



Quickstart: Automatische inschrijving voor Windows
10-apparaten instellen
25-4-2019 • 3 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Automatische inschrijving voor Windows 10 instellen

In deze snelstartgids stelt u Microsoft Intune zo in dat apparaten automatisch worden ingeschreven wanneer
bepaalde gebruikers zich aanmelden bij Windows 10-apparaten.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Microsoft Intune-abonnement - Registreren voor een gratis proefaccount.
Als u de stappen in deze snelstart wilt uitvoeren, moet u eerst een gebruiker maken en een groep maken.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Voor dit voorbeeld gebruikt u MDM-inschrijving, zodat zowel bedrijfsapparaten als Bring Your Own-apparaten
automatisch kunnen worden ingeschreven. U gaat zich registreren voor een gratis Azure Active Directory
Premium-abonnement.

1. Kies in Azure Azure Active Directory > Mobiliteit (MDM en MAM).

2. Selecteer Een gratis Premium-proefversie krijgen om deze functie te gebruiken. Wanneer u deze
optie selecteert, is automatische inschrijving mogelijk met de gratis proefversie van Azure Active Directory
Premium.

https://aka.ms/intuneportal


Kies de gratis proefversie van Enterprise Mobility + Security E5. Bovendien moet u ervoor kiezen om
de gratis proefversie te activeren.

3. Selecteer Microsoft Intune.



4. Selecteer Sommige in het gebruikersbereik van MDM om automatische inschrijving voor MDM te
gebruiken om bedrijfsgegevens op Windows-apparaten van uw werknemers te beheren. De automatische
inschrijving voor MDM wordt geconfigureerd voor aan AAD toegevoegde apparaten en Bring-Your-Own-
Device-scenario's.

5. Kies Groepen selecteren > Contoso-testers > Selecteren als toegewezen groep.



Resources opschonen

Volgende stappen

6. Selecteer Sommige in het gebruikersbereik van MAM om gegevens op apparaten van uw werknemers
te beheren.

7. Kies Groepen selecteren > Contoso-testers > Selecteren als toegewezen groep.

8. Gebruik voor de rest van de configuratiewaarden de standaardwaarden.

9. Kies Opslaan.

Bekijk Inschrijving voor Windows-apparaten instellen als u de automatische inschrijving bij Intune opnieuw wilt
configureren.

In deze snelstartgids hebt u geleerd om de automatische inschrijving voor Windows 10-apparaten in te stellen.
Zie Wat is apparaatinschrijving? voor meer informatie over apparaatinschrijving.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Uw Windows 10-apparaat inschrijven



Quickstart: Uw Windows 10-apparaat registreren
2-8-2019 • 5 minutes to read

TIPTIP

Vereisten

Uw Windows 10 Desktop-versie bevestigen

In deze snelstartgids neemt u eerst de rol van de Intune-gebruiker op zich en schrijft u uw Windows 10-apparaat
in bij Microsoft Intune. Vervolgens gaat u terug naar Intune om het ingeschreven apparaat te bevestigen.

Door uw apparaten in te schrijven bij Microsoft Intune, krijgen uw Windows 10-apparaten toegang tot beveiligde
gegevens van uw organisatie, inclusief e-mail, bestanden en andere bronnen. Dit geldt voor zowel Windows 10
Desktop- als Windows 10 Mobile-apparaten. Door uw apparaten in te schrijven, is deze toegang zowel voor u als
voor uw organisatie beveiligd en staan uw werkgegevens los van uw persoonlijke gegevens.

Ontdek wat er gebeurt wanneer u uw apparaat inschrijft in Intune en wat betekent dat voor de informatie op het apparaat.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Microsoft Intune-abonnement - Registreren voor een gratis proefaccount
Als u wilt deze snelstartgids hebt voltooid, moet u de stappen uitvoeren om automatische inschrijving in
Intune in te stellen.

Voordat u uw Windows 10 Desktop inschrijft, moet u controleren welke versie van Windows u hebt geïnstalleerd.

1. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-pictogram Start en selecteer Instellingen om de opties
voor Windows-instellingen weer te geven.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/what-happens-if-you-install-the-company-portal-app-and-enroll-your-device-in-intune-windows
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/what-info-can-your-company-see-when-you-enroll-your-device-in-intune


2. Selecteer Systeem > Info.



Windows 10 Desktop inschrijven

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Typ de zin 'Info over uw pc' in de zoekbalk en selecteer vervolgens Info over uw pc.

3. In het venster Instellingen ziet u een lijst met Windows-specificaties voor uw pc. Zoek in deze lijst naar
de versie.

4. Controleer of de Windows 10-versie 1607 of hoger is.

De stappen die in deze snelstartgids worden weergegeven zijn voor Windows 10-versie 1607 of hoger. Als uw
versie 1511 of lager is, gaat u verder met deze stappen.

1. Ga terug naar Windows-instellingen en selecteer Accounts.

2. Selecteer Werk- of schoolaccount openen > Verbinden.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-windows-10-device


NOTENOTE

3. Meld u aan bij Intune met uw werk- of schoolaccount en selecteer Volgende. Als u de quickstart Een
gebruiker maken en een licentie toewijzen hebt gevolgd, kunt u zich aanmelden met het gebruikersaccount
dat u hebt gemaakt.

Als u een '.onmicrosoft.com' hebt ingesteld, bevat het gebruikersaccount .onmicrosoft.com als onderdeel van het
accountadres.



De inschrijving van uw apparaat controleren in Intune

Resources opschonen

U ziet een bericht waarin staat dat bij uw bedrijf of school uw apparaat wordt geregistreerd.

4. Wanneer u het scherm U bent klaar ziet, selecteert u Gereed. U bent klaar.

5. U ziet nu het toegevoegde account als onderdeel van de instellingen voor Werk- of schoolaccount
openen op uw Windows-bureaublad.

Als u de voorgaande stappen hebt uitgevoerd, maar nog steeds geen toegang hebt tot uw werk- of
schoolaccount en -bestanden, volgt u de stappen in Probleemoplossingsstappen als u Werk of school
openen ziet.

1. Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service.

2. Selecteer Apparaten > Alle apparaten om de ingeschreven apparaten weer te geven in Intune.

3. Controleer of er een extra apparaat is ingeschreven in Intune.

Als u uw Windows-apparaat wilt uitschrijven, raadpleegt u Uw Windows-apparaat uit beheer verwijderen.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/troubleshoot-your-windows-10-device-windows#troubleshooting-steps-to-follow-if-you-see-access-work-or-school
https://aka.ms/intuneportal
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-windows


Volgende stappen
In deze snelstartgids hebt u ontdekt hoe u Windows 10-apparaten in Intune kunt inschrijven. U kunt meer lezen
over andere manieren om apparaten voor alle platformen in te schrijven. Zie Werk gedaan krijgen met beheerde
apparaten voor meer informatie over het gebruik van apparaten met Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een vereiste wachtwoordlengte instellen voor Android-apparaten

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/use-managed-devices-to-get-work-done


Quickstart: Een beleid voor
wachtwoordcompatibiliteit maken voor Android-
apparaten
3-7-2019 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Aanmelden bij Intune

Een nalevingsbeleid voor apparaten maken

In deze snelstart gaat u Microsoft Intune gebruiken om de gebruikers van Android onder uw werknemers te
verplichten een wachtwoord van een voorgeschreven lengte in te voeren om toegang te krijgen tot informatie op
hun Android-apparaten.

Een Intune-beleid voor apparaatcompatibiliteit bepaalt de regels en instellingen waaraan apparaten moeten
voldoen om als compatibel te worden beschouwd. U kunt compatibiliteitsbeleid met voorwaardelijke toegang
gebruiken om toegang tot bedrijfsresources toe te staan of te blokkeren. U kunt ook apparaatrapporten krijgen en
maatregelen nemen voor niet-naleving.

Naast wachtwoordinstellingen moet u ook overwegen andere systeembeveiligingsinstellingen te gebruiken om uw
medewerkers te beveiligen. Zie Systeembeveiligingsinstellingen voor meer informatie.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service.

Voor deze snelstartgids gaat u Intune gebruiken om de gebruikers van Android onder uw werknemers te
verplichten een wachtwoord van een voorgeschreven lengte in te voeren om toegang te krijgen tot informatie op
hun Android-apparaten.

1. In Intune selecteert u Apparaatconformiteit > Beleid > Beleid maken.

2. Voeg Android-naleving toe als naam. Voeg ook een beschrijving toe.

3. Selecteer voor Platform de optie Android.

4. Selecteer Instellingen > Systeembeveiliging om de Android-blade Systeembeveiliging weer te geven.

5. Klik op Vereisen naast Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten.

6. Selecteer Ten minste numeriek naast Vereist wachtwoordtype.

7. Voer 6 in naast Minimale wachtwoordlengte.
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Resources opschonen

Volgende stappen

8. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK > OK > Maken om het beleid te maken.

Als het beleid is gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst van compatibiliteitsbeleid voor apparaten.

Als u het beleid niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen. Hiervoor selecteert u het compatibiliteitsbeleid en
klikt u op Verwijderen.

In deze snelstart hebt u Intune gebruikt om een nalevingsbeleid te maken voor de Android-apparaten van uw
werknemers om een wachtwoord van ten minste zes tekens lang te vereisen. Zie Aan de slag met
compatibiliteitsbeleid voor apparaten in Intune voor meer informatie over het maken van compatibiliteitsbeleid
voor apparaten.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Meldingen verzenden naar niet-compatibele apparaten



Quickstart: Meldingen verzenden naar niet-
compatibele apparaten
31-7-2019 • 8 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Een sjabloon voor een meldingsbericht maken

In deze snelstartgids gebruikt u Microsoft Intune om een e-mailmelding te verzenden naar degenen van uw
personeel met niet-compatibele apparaten.

Wanneer Intune een apparaat detecteert dat niet compatibel is, markeert Intune standaard het apparaat
onmiddellijk als niet-compatibel. Voorwaardelijke toegang van Azure Active Directory (AAD) blokkeert
vervolgens het apparaat. Wanneer een apparaat niet compatibel is, kunt u via Intune acties voor niet-
compatibiliteit toevoegen die u de flexibiliteit geven om te bepalen wat u moet doen. U kunt bijvoorbeeld
gebruikers een respijtperiode geven om compatibel te zijn voordat niet-compatibele apparaten worden
geblokkeerd.

Een van de acties die u kunt uitvoeren wanneer apparaten niet compatibel zijn, is dat u e-mail verzendt naar die
eindgebruikers. U kunt ook een e-mailmelding aanpassen voordat u deze naar de eindgebruikers verzendt. U kunt
met name aanpassingen doorvoeren voor de ontvangers, het onderwerp en de berichttekst, inclusief het
bedrijfslogo, en contactgegevens. Tevens geeft Intune meer informatie over het apparaat dat niet compatibel is in
de e-mailmelding.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Wanneer u nalevingsbeleid gebruikt om toegang tot bedrijfsbronnen door apparaten te blokkeren, moet
voorwaardelijke toegang voor AAD zijn ingesteld. Als u de snelstartgids Een nalevingsbeleid voor apparaten
maken hebt voltooid, gebruikt u Azure Active Directory. Zie Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory
en Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te gebruiken voor meer informatie over
AAD.

Meld u aan bij de Intune-portal als globale beheerder of Intune-servicebeheerder. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Maak een sjabloon voor berichtmeldingen om een e-mail naar uw gebruikers te versturen. Wanneer een apparaat
niet conform is, worden de gegevens die u in de sjabloon invoert, weergegeven in de e-mail die naar uw
gebruikers wordt verzonden.

1. Selecteer in Intune Apparaatcompatibiliteit > Meldingen > Melding maken.

2. Voer de volgende informatie in:

Naam: Contoso Admin
Onderwerp: Apparaatnaleving
Bericht: Uw apparaat voldoet momenteel niet aan de compatibiliteitsvereisten van onze organisatie.
E-mailkoptekst - Bedrijfslogo opnemen: Stel in op Ingeschakeld om het logo van uw organisatie
weer te geven.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
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Een beleid voor niet-compatibiliteit toevoegen

NOTENOTE

E-mailvoettekst - Bedrijfsnaam opnemen: Stel in op Ingeschakeld om de naam van uw organisatie
weer te geven.
E-mailvoettekst - Contactgegevens opnemen: Stel in op Ingeschakeld om de contactgegevens van
uw organisatie weer te geven.

3. Nadat u klaar bent met het toevoegen van informatie, kiest u Maken. De sjabloon voor het
meldingsbericht is klaar voor gebruik.

U kunt ook een eerder gemaakte meldingssjabloon bewerken.

Zie Bedrijfsgegevens en privacyverklaring, Ondersteuningsinformatie, en Aanpassing huisstijl bedrijfsidentiteit
voor meer informatie over het instellen van uw bedrijfsnaam, contactgegevens van bedrijf en uw bedrijfslogo.

Wanneer u een nalevingsbeleid voor apparaten maakt, maakt Intune automatisch een actie voor niet-naleving.
Wanneer een apparaat niet voldoet aan uw compatibiliteitsbeleid, wordt het apparaat door Intune als niet-
compatibel gemarkeerd. U kunt aanpassen hoe lang het apparaat wordt gemarkeerd als niet-compatibel. U kunt
ook nog een actie toevoegen wanneer u een compatibiliteitsbeleid maakt of wanneer u een bestaand
compatibiliteitsbeleid bijwerkt.

Via de volgende stappen kunt u een compatibiliteitsbeleid voor Windows 10-apparaten maken.



1. Selecteer in Intune Apparaatcompatibiliteit.

2. Selecteer Beleid > Beleid maken.

3. Voer de volgende informatie in:

Naam: Compatibiliteit met Windows 10
Beschrijving: Nalevingsbeleid van Windows 10
Platform: Windows 10 en hoger

4. Selecteer Instellingen > Systeembeveiliging om de instellingen met betrekking tot de
apparaatbeveiliging weer te geven.

5. Stel Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten in op Vereisen. Met deze
beleidsinstelling geeft u aan of gebruikers een wachtwoord moeten invoeren om toegang te krijgen tot
informatie op hun mobiele apparaat.

6. Stel Minimale wachtwoordlengte in op 6. Met deze instelling bepaalt u het minimale aantal cijfers of
tekens waaruit het wachtwoord moet bestaan.

7. Selecteer OK > OK > Maken om uw compliancebeleid te maken.



Wijs het beleid toe

Volgende stappen

8. Selecteer Eigenschappen > Actie voor niet-compatibiliteit > Toevoegen.

9. Controleer in de vervolgkeuzelijst Actie of E-mailbericht verzenden naar eindgebruikers is
geselecteerd.

10. Selecteer Berichtsjabloon > Contoso-beheerder > Selecteren om de berichtsjabloon te selcteren die u
eerder in dit onderwerp hebt gemaakt.

11. Selecteer TOEVOEGEN  > OK > Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

U kunt het compatibiliteitsbeleid toewijzen aan een specifieke groep gebruikers of aan alle gebruikers. Wanneer
Intune detecteert dat een apparaat niet compatibel is, wordt de gebruiker geïnformeerd dat ze hun apparaat
moeten bijwerken om te laten voldoen aan het compatibiliteitsbeleid. Via de volgende stappen kunt u het beleid
toewijzen.

NOTENOTE

1. Selecteer het Windows 10-compatibiliteitsbeleid dat u eerder hebt gemaakt.

2. Selecteer Toewijzingen.

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toewijzen aan de optie Alle gebruikers. Hiermee worden alle
gebruikers geselecteerd. Elke gebruiker die een apparaat heeft met Windows 10 en hoger dat niet voldoet
aan dit compatibiliteitsbeleid wordt op de hoogte gesteld.

U kunt groepen opnemen en uitsluiten bij het toewijzen van compatibiliteitsbeleid.

4. Klik op Opslaan.

Als het beleid is gemaakt en opgeslagen, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatcompatibiliteit - Beleid. U
ziet in de lijst dat Toegewezen is ingesteld op Ja.

In deze snelstartgids hebt u Intune gebruikt om een compatibiliteitsbeleid te maken en toe te wijzen voor de
Windows 10-apparaten van uw werknemers om een wachtwoord van ten minste zes tekens lang te vereisen. Zie
Een compatibiliteitsbeleid voor Windows-apparaten in Intune toevoegen voor meer informatie over het maken
van compatibiliteitsbeleid voor Windows-apparaten.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een client-app toevoegen en toewijzen



  

Quickstart: Een client-app toevoegen en toewijzen
31-7-2019 • 6 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

De client-app toevoegen aan Intune

In deze snelstartgids gaat u met behulp van Microsoft Intune een client-app toevoegen en toewijzen aan de
werknemers van uw bedrijf. Een van de prioriteiten van een beheerder is om ervoor te zorgen dat eindgebruikers
toegang hebben tot de apps die ze nodig hebben voor hun werk.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Als u deze snelstartgids wilt uitvoeren, moet u een gebruiker maken, een groep maken en een apparaat
inschrijven.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

U kunt een app opnemen zodat u met Intune aspecten van de app kunt beheren.

Gebruik de volgende stappen om een app aan Intune toe te voegen:

1. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen.

2. Selecteer Windows 10 in de sectie Office 365-suite van de vervolgkeuzelijst App-type.

3. Selecteer App-suite configureren om de Office-apps te selecteren die u wilt toewijzen aan de Intune-
gebruiker.

4. Klik op OK om de standaard geselecteerde apps te accepteren.

5. Selecteer Gegevens over app-suite.

6. Voer Microsoft Office 365-app-suite als suitenaam in.

7. Voer de Microsoft Office 365-app-suite als suitebeschrijving in.

8. Klik op Ja naast de optie Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal.

9. Klik op OK.

https://aka.ms/intuneportal
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De app toewijzen aan een groep

NOTENOTE

De app op het ingeschreven apparaat installeren

10. Selecteer Instellingen voor app-suite.

11. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Kanaal bijwerken Maandelijks.

12. Klik op OK > Toevoegen.

Wanneer u een app aan Microsoft Intune hebt toegevoegd, kunt u de app toewijzen aan groepen gebruikers en
apparaten.

Deze quickstart bouwt voort op eerdere quickstarts in deze reeks.  Raadpleeg Vereisten in deze snelstartgids voor meer
informatie.

Gebruik de volgende stappen om een app aan een groep toe te voegen:

1. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps.
2. Selecteer de app die u aan een groep wilt toewijzen.
3. Klik op Toewijzingen > Groep toevoegen om de blade Groep toevoegen weer te geven.
4. Selecteer Beschikbaar voor ingeschreven apparaten in de vervolgkeuzelijst Toewijzingstype.
5. Kies Opgenomen groepen > Op te nemen groepen selecteren > Contoso-testers.
6. Klik op Selecteren > OK > OK > Opslaan om de groep toe te wijzen.

U hebt nu de app aan de groep Contoso Testers toegewezen.

U moet de bedrijfsportal-app installeren en gebruiken voor het installeren van de app Contoso-takenlijst die
beschikbaar is gesteld door Intune. Gebruik de volgende stappen om te controleren of de app beschikbaar is voor
de gebruiker van het ingeschreven apparaat.
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Volgende stappen

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

1. Meld u aan bij uw ingeschreven Windows 10 Desktop-apparaat.

Het apparaat moet bij Intune zijn ingeschreven. U moet zich ook aanmelden bij het apparaat met een account at is
opgenomen in de groep die u aan de app hebt toegewezen.

2. Open vanuit het menu Start Microsoft Store. Zoek vervolgens de app Bedrijfsportal en installeer deze.

3. Start de app Bedrijfsportal.

4. Klik op de app die u met behulp van Intune hebt toegevoegd. In deze snelstartgis hebt u de app Suite
Microsoft Office 365-apps toegevoegd.

Als u geen apps aan de Intune-gebruiker hebt kunnen toewijzen, ziet u het volgende bericht: Uw IT-beheerder heeft
geen apps beschikbaar gemaakt voor u.

5. Klik op Installeren.

Als uw bedrijf vereist dat u de bedrijfsportal-app aan uw werknemers toewijst, kunt u de Windows 10-
bedrijfsportal-app handmatig rechtstreeks toewijzen vanuit Intune. Zie De Windows 10-bedrijfsportal-app
handmatig toevoegen met Microsoft Intune voor meer informatie.

In deze snelstartgids hebt u apps aan Intune toegevoegd, de apps aan een groep toegewezen en de apps op het
ingeschreven Windows 10 Desktop-apparaat geïnstalleerd. Zie Wat is Microsoft Intune-appbeheer? voor meer
informatie over het beheren van apps in Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een beveiligingsbeleid voor apps maken en toewijzen



Quickstart: Beveiligingsbeleid voor apps maken en
toewijzen
31-7-2019 • 4 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Beveiligingsbeleid voor apps maken

Beveiligingsbeleid voor apps toewijzenBeveiligingsbeleid voor apps toewijzen

In deze snelstartgids gaat u met Intune app-beveiligingsbeleid maken en aan een client-app op een apparaat van
een eindgebruiker toewijzen. Intune maakt gebruik van app-beveiligingsbeleid om te controleren dat uw apps aan
de beveiligingsvereisten voor de gegevens van uw organisatie voldoen.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Als u deze snelstartgids wilt uitvoeren, moet u een gebruiker maken, een groep maken, een apparaat
inschrijven en een app toevoegen en toewijzen.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of Intune-servicebeheerder . Als u een Intune-proefabonnement hebt
gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Gebruik de volgende stappen om een app-beveiligingsbeleid te maken:

1. Selecteer in Intune Client-apps > App-beveiligingsbeleid > Beleid maken.

2. Voer de volgende gegevens in:

Naam: Inhoudsbeveiliging Windows 10
Beschrijving: Gebruikers die zijn gekoppeld aan dit beleid kunnen niet inhoud van de toegewezen app
knippen/plakken of naar andere niet-beheerde apps op het apparaat kopiëren en omgekeerd.
Platform: Windows 10
Status van de inschrijving: Ingeschreven

3. Selecteer Beveiligde apps om de apps te kiezen die aan dit beleid moeten voldoen.

4. Klik op Apps toevoegen.

5. Selecteer onder Aanbevolen apps Word Mobiel.

6. Klik op OK > OK.

7. Selecteer Vereiste instellingen om de app te configureren.

8. Klik op Onderdrukkingen toestaan om de modus Windows Information Protection in te stellen. Als u
deze optie selecteert, wordt voorkomen dat bedrijfsgegevens uit de beveiligde app worden gehaald.

9. Klik op OK > Maken.

U ziet nu het app-beveiligingsbeleid in Intune.

Nadat u beveiligingsbeleid voor apps in Intune hebt gemaakt, kunt u dit toewijzen aan groepen.
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NOTENOTE

Volgende stappen

Gebruik de volgende stappen om beveiligingsbeleid voor apps toe te wijzen:

1. Selecteer in Intune Intune > Client-apps > App-beveiligingsbeleid.
2. Selecteer het app-beveiligingsbeleid dat u eerder hebt gemaakt. In deze snelstartgids is het beleid

Inhoudsbeveiliging Windows 10.
3. Selecteer Toewijzingen.
4. Selecteer de optie Op te nemen groepen selecteren op het tabblad Opnemen.
5. Selecteer Contoso-testers als de op te nemen groep.
6. Klik op Selecteren > Opslaan.

U hebt nu het beveiligingsbeleid voor apps toegewezen.

App-beveiligingsbeleid kan alleen worden toegepast op groepen met gebruikers, niet op groepen met apparaten.

In deze snelstartgids hebt u beveiligingsbeleid voor apps gemaakt en toegewezen. Gebruikers van de app
waaraan dit beleid is toegewezen, kunnen niet inhoud van de toegewezen app knippen/plakken of naar andere
niet-beheerde apps op het apparaat kopiëren en omgekeerd. Met dit type beveiliging kunnen gegevens van uw
organisatie worden beveiligd. Zie Wat is een app-beveiligingsbeleid? voor meer informatie over app-
beveiligingsbeleid in Intune.

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een aangepaste rol maken en toewijzen
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Vereisten

Aanmelden bij Intune

Een aangepaste rol maken

In deze Intune-snelstart maakt u een aangepaste rol met specifieke machtigingen voor een beveiligingsafdeling. U
wijst de rol vervolgens toe aan een groep operators. Er zijn enkele standaardrollen die u direct kunt gebruiken. Als
u echter aangepaste rollen zoals deze maakt, kunt u de toegang tot alle onderdelen van uw Mobile Device
Management-systeem exact beheren.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Als u de stappen in deze snelstart wilt uitvoeren, moet u eerst een groep maken.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Tijdens het maken van een aangepaste rol kunt u machtigingen instellen voor een groot aantal acties. Voor de rol
Beveiligingsbewerkingen stelt u enkele leesmachtigingen in zodat de operator de configuratie en de beleidsregels
van een apparaat kan bekijken.

1. Kies in Intune Rollen > Alle rollen > Toevoegen. 

2. Bij Aangepaste rol toevoegen voert u in het vak Naam Beveiligingsbewerkingen in.
3. In het vak Beschrijving voert u het volgende in: Met deze rol kan een beveiligingsoperator de

apparaatconfiguratie- en -nalevingsinformatie bewaken.
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De rol toewijzen aan een groep

Resources opschonen

Volgende stappen

4. Kies Configureren > Bedrijfsapparaat-id's > Ja naast Lezen > OK. 

5. Kies Apparaatnalevingsbeleid > Ja naast Lezen > OK.
6. Kies Apparaatconfiguraties > Ja naast Lezen > OK.
7. Kies Organisatie > Ja naast Lezen > OK.
8. Kies OK > Maken.

Voordat de beveiligingsoperator gebruik kan maken van de nieuwe machtigingen moet u de rol toewijzen aan een
groep die de beveiligingsgebruiker bevat.

1. Kies in Intune Rollen > Alle rollen > Beveiligingsbewerkingen.
2. Bij Intune-rollen kiest u Toewijzingen > Toewijzen.
3. In het vak Toewijzingsnaam voert u Sec ops in.
4. Kies Lid (groepen) > Toevoegen.
5. Kies de groep Contoso Testers.
6. Kies Selecteren > OK.
7. Kies Bereik (groepen) > Selecteer groepen om op te nemen > Contoso Testers.
8. Kies Selecteren > OK > OK.

Iedereen in de groep is nu lid van de rol Beveiligingsbewerkingen en kan de volgende informatie van een apparaat
bekijken: bedrijfsapparaat-id's, beleidsregels voor naleving, apparaatconfiguraties en bedrijfsinformatie.

Als u de aangepaste rol niet meer wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen. Kies Rollen > Alle rollen > kies het
beletselteken naast de rol > Verwijderen.

In deze snelstart hebt u een aangepaste rol voor beveiligingsmedewerkers gemaakt en deze toegewezen aan een
groep. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) met Intune voor meer informatie over rollen in Intune

Als u deze reeks snelstartgidsen voor Intune wilt volgen, kunt u doorgaan met de volgende snelstartgids.

Quickstart: Een e-mailprofiel voor een apparaat voor iOS maken



Quickstart: Een e-mailprofiel voor een apparaat voor
iOS maken
3-7-2019 • 5 minutes to read

Aanmelden bij Intune

Een e-mailprofiel voor iOS maken

In deze snelstartgids wordt beschreven hoe u een e-mailprofiel voor apparaten maakt voor iOS-apparaten. In dit
profiel worden de instellingen opgegeven die vereist zijn voor de ingebouwde e-mail-app op het iOS-apparaat
om verbinding maken met de e-mail van het bedrijf. E-mailprofielen voor apparaten zorgen voor uniforme
instellingen bij een verzameling apparaten en ze stellen eindgebruikers in staat om op hun apparaten toegang te
krijgen tot de e-mail van het bedrijf zonder dat ze daarvoor iets hoeven in te stellen. Als u uw e-mail nog verder
wilt beveiligen, kunt u een e-mailprofiel gebruiken om te bepalen of apparaten aan het beleid voldoen en kunt u
vervolgens voorwaardelijke toegang instellen, zodat alleen apparaten die aan het beleid voldoen toegang krijgen
tot de e-mail. Zie E-mailinstellingen configureren in Microsoft Intune voor meer informatie over e-mailprofielen

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

1. Selecteer in Intune de optie Apparaatconfiguratie en vervolgens Profielen.

2. Selecteer Profiel maken.

3. Voer onder Naam een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel. Voor dit voorbeeld voert u iOS
vereist zakelijk e-mailadres in.

4. Voer de volgende profielgegevens in:

Voer voor Beschrijving de tekst Vereisen dat iOS-apparaten het zakelijke e-mailadres
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gebruiken in.

Selecteer voor Platform de optie iOS.

Selecteer voor Profieltype de optie E-mail.

5. Selecteer Instellingen en voer de volgende instellingen in (handhaaf de standaardwaarden voor andere
instellingen):

E-mailserver: voor deze snelstart voert u outlook.office365.com in. Met deze instelling wordt de
Exchange-locatie (URL) opgegeven van de e-mailserver die de iOS-app voor e-mail gebruikt om
verbinding te maken voor de e-mail.

Accountnaam: voer het e-mailadres van het bedrijf in.

Het kenmerk Gebruikersnaam van AAD : deze naam is het kenmerk dat Intune uit Azure Active
Directory (Azure AD) ophaalt. In Intune wordt de gebruikersnaam voor dit profiel dynamisch
gegenereerd met deze naam. Voor deze snelstartgids gaan we ervan uit dat we de user principal
name gebruiken als de gebruikersnaam voor het profiel (bijvoorbeeld user1@contoso.com).

Kenmerk van het e-mailadres van AAD : deze instelling is het e-mailadres van Azure AD dat
wordt gebruikt voor aanmelding bij Exchange. Selecteer voor deze snelstartgids User principal
name.

Verificatiemethode: selecteer voor deze snelstart Gebruikersnaam en wachtwoord. (U kunt ook
Certificaat kiezen als u al een certificaat hebt ingesteld voor Intune.)



Resources opschonen

Volgende stappen

6. Selecteer OK.

7. Selecteer Maken. Het nieuwe profiel wordt weergegeven in de lijst met profielen terwijl het dashboard
wordt weergegeven, zodat u kunt controleren hoe het profiel is toegewezen aan iOS-apparaten en iOS-
gebruikers.

8. Selecteer Toewijzingen.

9. Selecteer het tabblad Opnemen en vervolgens Alle gebruikers en alle apparaten.

10. Selecteer Opslaan.

Als u niet van plan bent om het profiel dat u hebt gemaakt te gebruiken voor aanvullende zelfstudies of testen,
kunt u dit nu verwijderen.

1. Selecteer in Intune de optie Apparaatconfiguratie en vervolgens Profielen.
2. Selecteer het testprofiel dat u hebt gemaakt, iOS vereist zakelijk e-mailadres.
3. Selecteer de beletselteken ( ... ) naast het profiel en selecteer vervolgens Verwijderen.



In deze snelstartgids hebt u een e-mailprofiel voor iOS-apparaten gemaakt. U kunt nu met dit profiel bepalen of
een iOS-apparaat voldoet aan het beleid door een nalevingsbeleid te maken, waarbij alle iOS-apparaten die niet
overeenkomen met het profiel als niet-compatibel worden gemarkeerd. Als u uw e-mail nog verder wilt
beveiligen, kunt u een beleid voor voorwaardelijke toegang maken, zodat niet-compatibele iOS-apparaten geen
toegang krijgen tot de e-mail. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over
beleidsregels voor apparaatnaleving.

Zelfstudie: Exchange Online e-mail beschermen op beheerde apparaten



Zelfstudie: Walkthrough door Microsoft Intune in
Azure Portal
31-7-2019 • 16 minutes to read

Vereisten

Registreren voor een gratis proefversie van Microsoft Intune

IMPORTANTIMPORTANT

Rondleiding door Microsoft Intune

Azure bevat meer dan 100 services die u met tal van cloud-computingscenario's en -mogelijkheden kunnen helpen.
Microsoft Intune is van de vele services die beschikbaar zijn in Azure. Intune helpt u garanderen dat apparaten,
apps en gegevens van uw bedrijf voldoen aan de beveiligingsvereisten van uw bedrijf. U bepaalt zelf welke
vereisten moeten worden gecontroleerd en wat er gebeurt wanneer er niet aan die vereisten wordt voldaan. U
vindt de Microsoft Intune-service in Azure Portal. Door te weten welke functies beschikbaar zijn in Intune, kunt u
verschillende MDM- (Mobile Device Management) en MAM-taken (Mobile Application Management) uitvoeren.

In deze zelfstudie doet u het volgende:

Rondleiding door Microsoft Intune
Azure Portal configureren

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Bekijk de volgende vereisten voordat u Microsoft Intune instelt:

Ondersteunde besturingssystemen en browsers
Netwerkconfiguratievereisten en bandbreedte

U mag Intune 30 dagen gratis proberen. Als u al een werk- of schoolaccount hebt meld u dan aan met dat
account en voeg Intune toe aan uw abonnement. Anders kunt u zich registreren voor een gratis proefversie om
Intune te gebruiken voor uw organisatie.

U kunt een bestaand werk- of schoolaccount niet combineren nadat u zich hebt aangemeld voor een nieuw account.

Volg de onderstaande stappen voor meer informatie over Intune in Azure Portal. Zodra u de rondleiding hebt
voltooid, hebt u meer kennis over een aantal van de belangrijkste onderdelen in Intune.

1. Open een browser en meld u aan bij de Intune-portal. Als u een nieuwe gebruiker van Intune bent, gebruikt
u uw gratis proefabonnement.

https://docs.microsoft.com/learn/modules/welcome-to-azure
https://portal.azure.com
https://aka.ms/intuneportal


Wanneer u Intune of een andere service in Azure opent, wordt de service weergegeven in een deelvenster.
Een aantal workloads die u in Intune kunt gebruiken zijn Apparaten, Client-apps, Gebruikers en
Groepen. Een workload is simpelweg een subgebied van een service. Wanneer u de workload selecteert,
wordt hiermee dit deelvenster in een volledige pagina geopend. Andere deelvensters worden vanaf de
rechterkant van het deelvenster getoond zodra ze worden geopend. Als ze sluiten, ziet u het vorige
deelvenster weer. Een deelvenster wordt ook wel een blade genoemd.

Wanneer u Intune opent, ziet u standaard het deelvenster Overzicht. Dit deelvenster biedt een algemene
visuele momentopname van de toewijzings- en nalevingsstatus van het apparaat, alsmede de
installatiestatus van de app.

2. Vanuit Intune selecteert u Apparaatregistratie om details over de geregistreerde apparaten in uw Intune-
tenant weer te geven. Als u met een nieuwe Intune-tenant begint, hebt u nog geen geregistreerde apparaten.

https://aka.ms/intuneportal


Met Intune kunt u de apparaten en apps beheren waarvan uw werknemers gebruikmaken en kunt u
beheren hoe zij toegang hebben tot uw bedrijfsgegevens. Om gebruik te kunnen maken van de MDM-
service (Mobile Device Management), moeten de apparaten eerst worden geregistreerd bij Intune. Wanneer
een apparaat is geregistreerd, wordt een MDM-certificaat voor het apparaat uitgegeven. Dit certificaat
wordt gebruikt om te communiceren met de Intune-service.

Er zijn verschillende methoden om de apparaten van uw werknemers te registreren in Intune. Elke methode
is afhankelijk van het eigendom van het apparaat (persoonlijk of zakelijk), het apparaattype (iOS, Windows,
Android), en de beheervereisten (opnieuw instellen, affiniteit, vergrendelen). Voordat u Apparaatregistratie
kunt inschakelen, moet u echter uw Intune-infrastructuur instellen. Voor apparaatinschrijving is met name
het instellen van uw MDM-instantie van belang. Zie Intune instellen voor meer informatie over het
gereedmaken van uw Intune-omgeving (tenant). Zodra uw Intune-tenant gereed is, kunt u apparaten
registreren. Zie Wat is apparaatinschrijving? voor meer informatie over apparaatinschrijving.

3. Vanuit Intune selecteert u Apparaatnaleving om details weer te geven over naleving voor apparaten die
door Intune worden beheerd. U ziet details die vergelijkbaar zijn met de volgende afbeelding.

https://aka.ms/intuneportal


Nalevingsvereisten zijn in wezen regels zoals het vereisen van een apparaatpincode of het vereisen van
apparaatversleuteling. Het apparaatnalevingsbeleid bevat de regels en instellingen waaraan een apparaat
moet voldoen om te voldoen aan het beleid. Als u Apparaatnaleving wilt gebruiken, moet u over het
volgende beschikken:

Een Intune- en een Azure AD Premium-abonnement (Azure Active Directory)
Apparaten waarop een ondersteund platform wordt uitgevoerd
Apparaten moeten zijn geregistreerd in Intune
Apparaten die zijn geregistreerd bij ofwel één gebruiker of bij een gebruiker die geen primaire gebruiker
is.

Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid in Intune voor meer informatie.

4. Vanuit Intune selecteert u Apparaatconfiguratie om details weer te geven over apparaatprofielen in
Intune.

https://aka.ms/intuneportal


Intune omvat instellingen en functies die u op verschillende apparaten binnen uw organisatie kunt in- of
uitschakelen. Deze instellingen en functies worden toegevoegd aan 'configuratieprofielen'. U kunt profielen
voor verschillende apparaten en verschillende platforms maken, waaronder iOS, Android en Windows.
Vervolgens kunt u Intune gebruiken om het profiel op apparaten in uw organisatie toe te passen.

Zie Functies-instellingen toepassen op uw apparaten met apparaatprofielen in Microsoft Intune voor meer
informatie over apparaatconfiguratie.

5. Vanuit Intune selecteert u Apparaten om details weer te geven over de geregistreerde apparaten van uw
Intune-tenant. Als u met een nieuwe Intune-lijst begint, hebt u nog geen geregistreerde apparaten.

https://aka.ms/intuneportal


Het deelvenster Apparaten biedt details over de geregistreerde apparaten van uw tenant. U kunt op Alle
apparaten klikken om een lijst met apparaten voor uw Intune-tenant weer te geven.

6. Vanuit Intune selecteert u Client-apps om de installatiestatus van de app weer te geven.

https://aka.ms/intuneportal


U kunt, als IT-beheerder, Microsoft Intune gebruiken om de client-apps te beheren die de werknemers van
uw bedrijf gebruiken. Deze functionaliteit is een aanvulling op het beheren van apparaten en beschermen
van gegevens. Een van de prioriteiten van een beheerder is om ervoor te zorgen dat eindgebruikers toegang
hebben tot de apps die ze nodig hebben voor hun werk. Verder wilt u misschien apps toewijzen en beheren
op apparaten die niet bij Intune zijn geregistreerd. Intune biedt een scala aan mogelijkheden om u te helpen
de benodigde apps op de gekozen apparaten te krijgen. Zie Apps toevoegen aan Microsoft Intune en Apps
toewijzen aan groepen met Microsoft Intune voor meer informatie over het toevoegen en toewijzen van
apps.

7. Vanuit Intune selecteert u Voorwaardelijke toegang om details weer te geven over toegangsbeleid.

Voorwaardelijke toegang verwijst naar de manieren waarop u de apparaten en apps kunt beheren die
toestemming hebben om verbinding te maken met uw e-mail- en bedrijfsgegevens. Zie Wat is
voorwaardelijke toegang? voor meer informatie over apparaat- en appgebaseerde voorwaardelijke toegang
en algemene scenario's voor het gebruiken van voorwaardelijke toegang met Intune.

8. Vanuit Intune selecteert u Gebruikers om details weer te geven over de gebruikers die u in Intune hebt
opgenomen. Deze gebruikers vormen het personeel van uw bedrijf.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


U kunt gebruikers rechtstreeks toevoegen aan Intune of gebruikers synchroniseren via uw on-premises
Active Directory. Zodra gebruikers zijn toegevoegd, kunnen ze apparaten registreren en hebben ze toegang
tot bedrijfsresources. U kunt gebruikers ook extra machtigingen geven voor toegang tot Intune. Zie
Gebruikers toevoegen en beheerdersmachtigingen geven in Intune voor meer informatie.

9. Vanuit Intune selecteert u Groepen om details weer te geven over de Azure AD-groepen (Azure Active
Directory) in Intune. Als Intune-beheerder gebruikt u groepen om apparaten en gebruikers te beheren.

U kunt groepen instellen voor uw organisatiebehoeften. Maak groepen om gebruikers of apparaten in te
delen op geografische locatie, afdeling of hardwarekenmerken. Gebruik groepen voor het beheren van taken
op schaal. U kunt zo bijvoorbeeld beleidsregels instellen voor een groot aantal gebruikers tegelijk of apps
implementeren op een reeks apparaten. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te organiseren
voor meer informatie over groepen.

10. Vanuit Intune selecteert u Help en ondersteuning als u hulp nodig hebt. Als IT-beheerder kunt u de optie
Help en ondersteuning gebruiken om oplossingen te zoeken en te bekijken en om een online-
ondersteuningsticket voor Intune in te dienen.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Als u een ondersteuningsticket wilt maken, moet in Azure Active Directory aan uw account een
beheerdersrol zijn toegewezen. Beheerdersrollen zijn onder andere Intune-beheerder, Algemene
beheerder en Servicebeheerder. Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen voor meer informatie.

11. Vanuit Intune selecteert u Tenantstatus om details weer te geven over uw Intune-tenant.

Details over de tenantstatus zijn onder andere connectorstatus, Status van Intune-service en Intune-nieuws.
Als er zich problemen voordoen met uw tenant of met Intune zelf, vindt u meer informatie in het deelvenster

https://aka.ms/intuneportal


Azure Portal configureren

De zijbalk wijzigenDe zijbalk wijzigen

Tenantstatus. Zie Status van Intune-tenant voor meer informatie.

12. Vanuit Intune selecteert u Problemen oplossen voor een snelkoppeling naar tips voor probleemoplossing.
Hier kunt u ook ondersteuning aanvragen of de status van Intune controleren. Deze informatie is specifiek
voor de door u geselecteerde Intune-gebruiker.

Zie De portal voor probleemoplossing gebruiken om gebruikers in uw bedrijf te helpen voor meer informatie over
probleemoplossing met Intune.

In Azure kunt u de weergave van de portal aanpassen en configureren.

In de zijbalk aan de linkerzijde van de Azure Portal ziet u een lijst van alle beschikbare Azure-services. U kunt de
standaardweergave deze uitgebreide lijst zo wijzigen dat de voor u belangrijkste services continu worden
weergegeven. In de onderstaande informatie wordt Intune als voorbeeld van een service gebruikt die boven aan de
lijst moet worden toegevoegd.

https://aka.ms/intuneportal


Het dashboard wijzigenHet dashboard wijzigen

1. Selecteer Alle services in de zijbalk links op de pagina.
2. Zoek in het filtervak naar Intune.
3. Selecteer het sterretje om Intune onder aan uw lijst met favoriete services toe te voegen.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de Intune-service. Selecteer Intune met de drie verticale stippen rechts van de

servicenaam en verplaats de service.

Standaard wordt het dashboard geopend. Op deze pagina kunt u uw tegels aanpassen, zodat de informatie wordt
weergegeven die het meest relevant voor u is.



Volgende stappen

Selecteer de knop Dashboard bewerken om uw huidige dashboard te wijzigen. Als u uw standaarddashboard
niet wilt wijzigen, kunt u ook een Nieuw dashboard maken. Als u een nieuw dashboard maakt, ziet u een leeg
privédashboard met de Tegelgalerie. Hier kunt u tegels toevoegen of opnieuw rangschikken. U kunt tegels zoeken
op basis van de algemene categorie, het type, door te zoeken en door middel van een resourcegroep of tag.

U kunt ook rechtstreeks tegels aan uw dashboard toevoegen door op een willekeurige knop met het
beletselteken en vervolgens op Vastmaken aan dashboard te klikken.

Deze mogelijkheid is relevanter wanneer u eenmaal meer inhoud, zoals groepen en gebruikers, aan Intune hebt
toegevoegd.

Als u aan de slag wilt gaan in Microsoft Intune, doorloopt u de Intune Quickstarts door eerst een gratis Intune-
account in te stellen.

Quickstart: Microsoft Intune gratis proberen



Zelfstudie: Exchange Online e-mail beschermen op
beheerde apparaten
17-7-2019 • 9 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Nalevingsbeleid voor iOS-apparaten maken

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van het nalevingsbeleid voor apparaten met voorwaardelijke
toegang. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat iOS-apparaten uitsluitend toegang tot Exchange Online e-mail hebben
als ze door Intune worden beheerd en een goedgekeurde e-mailapplicatie gebruiken.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

Een nalevingsbeleid voor iOS-apparaten in Intune maken om de voorwaarden in te stellen waaraan een
apparaat moet voldoen om als conform te worden beschouwd.
Een voorwaardelijk toegangsbeleid in Azure Active Directory (Azure AD) maken dat vereist dat iOS-apparaten
zich inschrijven bij Intune, voldoen aan het Intune-beleid en de goedgekeurde mobiele Outlook-app gebruiken
om toegang te krijgen tot Exchange Online e-mail.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Voor deze zelfstudie hebt u een testtenant nodig met de volgende abonnementen:

Voordat u begint, maakt u een test-apparaatprofiel voor iOS-apparaten aan door de stappen in de
Snelstartgids: Een e-mailprofiel voor een apparaat voor iOS maken te volgen.

Azure Active Directory Premium ( gratis proefversie)
Office 365 Business-abonnement inclusief Exchange ( gratis proefversie)

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Stel in Intune een nalevingsbeleid voor apparaten in om de voorwaarden te bepalen waaraan een apparaat moet
voldoen om als conform te worden beschouwd. In deze zelfstudie maken we een nalevingsbeleid voor iOS-
apparaten. Elk nalevingsbeleid is platformspecifiek, dus u hebt een apart nalevingsbeleid nodig voor elk platform
dat u wilt evalueren.

1. In Intune selecteert u Apparaatconformiteit > Beleid > Beleid maken.

2. Onder Naam voert u Test iOS-nalevingsbeleid in.

3. Onder Beschrijving voert u Test iOS-nalevingsbeleid in.

4. Onder Platform selecteert u iOS.

5. Selecteer Instellingen > E-mail.

a. Naast Vereisen dat mobiele apparaten een beheerd e-mailprofiel hebben selecteert u Vereisen.
b. Selecteer OK.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=A261C142F
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938
https://aka.ms/intuneportal


Voorwaardelijk toegangsbeleid maken

6. Selecteer Apparaatstatus. Naast Opengebroken apparaten selecteert u Blokkeren, en vervolgens
selecteert u OK.

7. Selecteer Systeembeveiliging en voer de Wachtwoordinstellingen in. Voor deze zelfstudie selecteert u
de volgende aanbevolen instellingen:

Voor Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten selecteert u Vereisen.
Voor Eenvoudige wachtwoorden, selecteert u Blokkeren.
Voor Minimale wachtwoordlengte voert u 4 in.
Voor Vereist wachtwoordtype kiest u Alfanumeriek.
Voor Max. aantal minuten na schermvergrendeling voordat wachtwoord is vereist kiest u
Onmiddellijk.
Voor Verlooptijd wachtwoord (dagen) voert u 41 in.
Voor Aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt voert u 5 in.

8. Selecteer OK en vervolgens weer OK.

9. Selecteer Maken.

Nu gaan we een voorwaardelijk toegangsbeleid maken dat vereist dat alle apparaatplatforms zich inschrijven bij
Intune en voldoen aan ons Intune-nalevingsbeleid, voordat ze toegang krijgen tot Exchange Online. Ook maken
we de Outlook-app vereist voor toegang tot de e-mailfunctie. Het voorwaardelijke toegangsbeleid kan in de Azure
AD- of Intune-portal worden geconfigureerd. Omdat we al in de Intune-portal zitten, maken we daarin het beleid.

1. In Intune selecteert u Voorwaardelijke toegang > Beleid > Nieuw beleid.



2. Onder Naam, voert u Testbeleid voor Office 365 e-mail in.

3. Onder Toewijzingen selecteert u Gebruikers en groepen. Op het tabblad Opnemen selecteert u Alle
gebruikers en vervolgens Voltooid.

4. Onder Toewijzingen selecteert u Cloud-apps. Omdat we Office 365 Exchange Online e-mail willen
beschermen, selecteren we deze functie via de volgende stappen:

a. Op het tabblad Opnemen selecteert u Apps selecteren.
b. Kies Selecteren.
c. In de lijst met toepassingen selecteert u Office 365 Exchange Online en vervolgens kiest u

Selecteren.
d. Selecteer Voltooid.

5. Onder Toewijzingen selecteert u Voorwaarden > Apparaatplatforms.

a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Op het tabblad Opnemen selecteert u Elk apparaat en vervolgens Voltooid.
c. Selecteer opnieuw Voltooid.



6. Onder Toewijzingen selecteert u Voorwaarden > Client-apps.

a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Voor deze zelfstudie selecteert u Mobiele apps en bureaubladclients en Moderne verificatieclients

(dit verwijst naar apps zoals Outlook voor iOS en voor Android). Schakel alle andere selectievakjes uit.
c. Selecteer Voltooid en vervolgens opnieuw Voltooid.

7. Onder Toegangscontroles selecteert u Verlenen.

a. In het deelvenster Verlenen selecteert u Toegang verlenen.
b. Selecteer Vereisen dat het apparaat als conform is gemarkeerd.
c. Selecteer Goedgekeurde client-app vereisen.
d. Onder Voor meerdere besturingselementen selecteert u Alle geselecteerde besturingselementen

vereisen. Deze instelling zorgt ervoor dat beide door u geselecteerde vereisten worden afgedwongen
wanneer een apparaat toegang tot de e-mailfunctie probeert te krijgen.

e. Kies Selecteren.



Beleid uitproberen

Resources opschonen

8. Onder Beleid inschakelen selecteert u Aan.

9. Selecteer Maken.

Met het beleid dat u hebt gemaakt, moet elk iOS-apparaat dat probeert om zich bij Office 365 e-mail aan te
melden, zich inschrijven bij Intune en ook de mobiele Outlook-app voor iOS gebruiken. Om dit scenario op een
iOS-apparaat te testen, probeert u zich aan te melden bij Exchange Online met de referenties van een gebruiker in
uw testtenant. U wordt gevraagd om het apparaat in te schrijven en de mobiele Outlook-app te installeren.

1. Als u dit op een iPhone wilt testen, gaat u naar Instellingen > Wachtwoorden & accounts > Account
toevoegen > Exchange.

2. Voer het e-mailadres van een gebruiker in uw testtenant in en klik vervolgens op Volgende.
3. Klik op Aanmelden.
4. Voer het wachtwoord van de testgebruiker in en klik op Aanmelden .
5. Er verschijnt een bericht dat zegt dat uw apparaat beheerd moet zijn om toegang te krijgen tot de resource.

Tegelijk verschijnt een optie voor inschrijving.



Volgende stappen

Als het testbeleid niet langer nodig is, kunt u dit verwijderen.

1. Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service.
2. Selecteer Apparaatnaleving > Beleid.
3. In de lijst Naam beleid selecteert u het contextmenu ( ... ) voor uw testbeleid, en vervolgens selecteert u

Verwijderen. Selecteer OK om te bevestigen.
4. Selecteer Voorwaardelijke toegang > Beleid.
5. In de lijst Naam beleid selecteert u het contextmenu ( ... ) voor uw testbeleid, en vervolgens selecteert u

Verwijderen. Selecteer Ja om te bevestigen.

In deze tutorial hebt u beleid gemaakt dat vereist dat iOS-apparaten zich inschrijven bij Intune en de Outlook-app
gebruiken om toegang te krijgen tot Exchange Online e-mail. Voor meer informatie over het gebruik van Intune
met voorwaardelijke toegang om andere apps en diensten te beschermen (waaronder Exchange ActiveSync-clients
voor Office 365 Exchange Online), zie Voorwaardelijke toegang instellen.

https://aka.ms/intuneportal


Zelfstudie: Exchange Online-e-mail beschermen op
onbeheerde apparaten
17-7-2019 • 13 minutes to read

Vereisten

Aanmelden bij Intune

Beveiligingsbeleid voor de app maken

Meer informatie over het gebruik van app-beveiligingsbeleid met voorwaardelijke toegang om Exchange Online te
beveiligen, zelfs wanneer apparaten niet zijn geregistreerd bij een oplossing voor apparaatbeheer, zoals Intune. In
deze zelfstudie leert u het volgende:

Maak een Intune-beveiligingsbeleid voor de Outlook-app. U gaat nu beperken wat de gebruiker kan doen met
app-gegevens door 'Opslaan als' te blokkeren en de acties knippen, kopiëren en plakken te beperken.
Maak Azure AD-beleid (Active Directory) voor voorwaardelijke toegang, zodat alleen de Outlook-app toegang
heeft tot zakelijke e-mail in Exchange Online. U gaat ook meervoudige verificatie (multi-factor authentication,
MFA) vereisen voor clients met moderne verificatie, zoals Outlook voor iOS en Android.

Voor deze zelfstudie hebt u een testtenant nodig met de volgende abonnementen:
Azure Active Directory Premium ( gratis proefversie)
Intune-abonnement (gratis proefversie)
Office 365 Business-abonnement inclusief Exchange ( gratis proefversie)

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. U gaat in Azure Portal naar
Intune door Alle services > Intune te kiezen.

Voor deze zelfstudie stellen we een Intune-beveiligingsbeleid in voor de Outlook-app om beveiliging toe te passen
op het niveau van de app. We stellen hierbij een pincode verplicht om de app te openen in werkcontext. We
beperken ook gegevensdeling tussen apps en voorkomen dat bedrijfsgegevens worden opgeslagen op een
persoonlijke locatie.

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Client-apps > Appbeveiligingsbeleid > Beleid maken.

2. Configureer de volgende instellingen:

Naam: Voer Beleidstest voor de Outlook-app in.
Beschrijving: Voer Beleidstest voor de Outlook-app in.
Platform: Selecteer iOS.
Toepassen op alle app-typen: Selecteer Nee en schakel vervolgens voor App-typen het selectievakje
in voor Apps op onbeheerde apparaten.

3. Selecteer Apps. Selecteer Outlook in de lijst met apps en kies vervolgens Selecteren.

4. Selecteer Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen.

5. Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie Gegevensbeveiliging. Configureer in het deelvenster
Gegevensbeveiliging onder Gegevensoverdracht de volgende instellingen voor deze zelfstudie:

Selecteer voor Organisatiegegevens naar andere apps verzenden de optie Geen.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=A261C142F
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=510938
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Selecteer voor Gegevens ontvangen van andere apps de optie Geen.
Selecteer voor Kopieën van organisatiegegevens opslaan de optie Blokkeren.
Selecteer voor Knippen, kopiëren en plakken met andere apps beperken de optie Geblokkeerd.
Laat alle andere instellingen op hun standaardwaarden.

Selecteer OK om terug te keren naar het deelvenster Instellingen.

6. Selecteer Toegangsvereisten en configureer vervolgens de volgende instellingen:

Selecteer voor Pincode voor toegang de optie Vereisen.
Selecteer voor Aanmeldingsgegevens voor werk-of schoolaccount voor toegang de optie
Vereisen.
Laat alle andere instellingen op hun standaardwaarden.

Selecteer OK om terug te keren naar het deelvenster Instellingen.

7. Selecteer OK in het deelvenster Instellingen en vervolgens Maken in het deelvenster Beleid maken.

Het app-beveiligingsbeleid voor Outlook is gemaakt. Nu kunt u voorwaardelijke toegang instellen om voor
apparaten te vereisen dat de Outlook-app wordt gebruikt.



Beleid voor voorwaardelijke toegang maken

Een MFA-beleid maken voor clients met moderne verificatieEen MFA-beleid maken voor clients met moderne verificatie

U gaat nu twee beleidsregels voor voorwaardelijke toegang maken, om zo alle apparaatplatforms te bereiken.

Via het eerste beleid wordt vereist dat clients met moderne verificatie de goedgekeurde Outlook-app en
meervoudige verificatie (multi-factor authentication of MFA) gebruiken. Onder clients met moderne
verificatie vallen Outlook voor iOS en Outlook voor Android.

Via het tweede beleid wordt vereist dat Exchange ActiveSync-clients de goedgekeurde Outlook-app
gebruiken. (Op dit moment biedt Exchange ActiveSync geen ondersteuning voor andere voorwaarden dan
het apparaatplatform). U kunt het voorwaardelijke toegangsbeleid instellen in de Azure AD-portal of in de
Intune-portal. Omdat we al in de Intune-portal zitten, maken we daarin het beleid.

1. In Intune selecteert u Voorwaardelijke toegang > Beleid > Nieuw beleid.

2. Bij Naam voert u Testbeleid voor clients met moderne verificatie in.

3. Onder Toewijzingen selecteert u Gebruikers en groepen. Op het tabblad Opnemen selecteert u Alle
gebruikers en vervolgens Voltooid.

4. Onder Toewijzingen selecteert u Cloud-apps of acties. Omdat we Office 365 Exchange Online e-mail
willen beschermen, selecteren we deze functie via de volgende stappen:

a. Op het tabblad Opnemen selecteert u Apps selecteren.
b. Kies Selecteren.
c. In de lijst Toepassingen selecteert u Office 365 Exchange Online en kiest u vervolgens Selecteren.
d. Selecteer Gereed om terug te keren naar het deelvenster Nieuw beleid.

5. Onder Toewijzingen selecteert u Voorwaarden > Apparaatplatforms.



a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Op het tabblad Opnemen selecteert u Elk apparaat.
c. Selecteer Voltooid.

6. Selecteer in het deelvenster Voorwaarden de optie Client-apps.

a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Selecteer Mobiele apps en bureaubladclients en Clients met moderne verificatie.
c. Schakel de andere selectievakjes uit.
d. Selecteer Gereed > Gereed om terug te keren naar het deelvenster Nieuw beleid.

7. Onder Toegangscontroles selecteert u Verlenen.

a. In het deelvenster Verlenen selecteert u Toegang verlenen.
b. Selecteer Meervoudige verificatie vereisen.
c. Selecteer Goedgekeurde client-app vereisen.
d. Onder Voor meerdere besturingselementen selecteert u Alle geselecteerde besturingselementen

vereisen. Deze instelling zorgt ervoor dat beide door u geselecteerde vereisten worden afgedwongen
wanneer een apparaat toegang tot de e-mailfunctie probeert te krijgen.

e. Kies Selecteren.



8. Selecteer onder Beleid inschakelen de optie Aan en selecteer vervolgens Maken.



Een beleid voor Exchange ActiveSync-clients makenEen beleid voor Exchange ActiveSync-clients maken

Het beleid voor voorwaardelijke toegang voor clients met moderne verificatie is gemaakt. U kunt nu een beleid
maken voor Exchange ActiveSync-clients.

1. In Intune selecteert u Voorwaardelijke toegang > Beleid > Nieuw beleid.

2. Bij Naam voert u Testbeleid voor EAS-clients in.

3. Onder Toewijzingen selecteert u Gebruikers en groepen.

4. Op het tabblad Opnemen selecteert u Alle gebruikers en vervolgens Voltooid.

5. Onder Toewijzingen selecteert u Cloud-apps of acties. Selecteer Office 365 Exchange Online-e-mail aan
de hand van de volgende stappen:

a. Op het tabblad Opnemen selecteert u Apps selecteren.
b. Kies Selecteren.
c. In de lijst met toepassingen selecteert u Office 365 Exchange Online en vervolgens kiest u Selecteren

en Gereed.
6. Onder Toewijzingen selecteert u Voorwaarden > Apparaatplatforms.

a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Op het tabblad Opnemen selecteert u Elk apparaat en vervolgens Voltooid.

7. Selecteer in het deelvenster Voorwaarden de optie Client-apps.



a. Onder Configureren selecteert u Ja.
b. Selecteer Mobiele apps en bureaubladclients.
c. Selecteer Exchange ActiveSync-clients en Het beleid toepassen op ondersteunde platformen.
d. Schakel alle andere selectievakjes uit.
e. Selecteer Voltooid en vervolgens opnieuw Voltooid.

8. Onder Toegangscontroles selecteert u Verlenen.

a. In het deelvenster Verlenen selecteert u Toegang verlenen.
b. Selecteer Goedgekeurde client-app vereisen. Schakel alle andere selectievakjes uit.
c. Kies Selecteren.



Beleid uitproberen

9. Onder Beleid inschakelen selecteert u Aan.

10. Selecteer Maken.

Uw app-beveiligingsbeleid en voorwaardelijke toegang zijn nu ingesteld en kunnen worden getest.

Met het beleid dat u hebt gemaakt, moeten apparaten zich inschrijven bij Intune en de mobiele Outlook-app
gebruiken om toegang tot Office 365-e-mail te krijgen. Om dit scenario op een iOS-apparaat te testen, probeert u
zich aan te melden bij Exchange Online met de referenties van een gebruiker in uw testtenant.

1. Als u dit op een iPhone wilt testen, gaat u naar Instellingen > Wachtwoorden & accounts > Account
toevoegen > Exchange.

2. Voer het e-mailadres van een gebruiker in uw testtenant in en klik vervolgens op Volgende.
3. Klik op Aanmelden.
4. Voer het wachtwoord van de testgebruiker in en klik op Aanmelden .
5. Het bericht Er is meer informatie vereist wordt weergegeven. Dit betekent dat u wordt gevraagd om MFA in

te stellen. Stel een extra verificatiemethode in.
6. Er wordt vervolgens een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat u deze bron probeert te openen met

een app die niet is goedgekeurd door uw IT-afdeling. Dit betekent dat de systeemeigen e-mail-app voor u wordt
geblokkeerd. Annuleer de aanmelding.

7. Open de Outlook-app en selecteer Instellingen > Account toevoegen > E-mailaccount toevoegen.
8. Voer het e-mailadres van een gebruiker in uw testtenant in en klik vervolgens op Volgende.



Resources opschonen

Volgende stappen

9. Druk op Aanmelden met Office 365. U wordt gevraagd om extra verificatie en registratie. Nadat u zich hebt
aangemeld, kunt u acties zoals knippen, kopiëren, plakken en 'Opslaan als' testen.

Als het testbeleid niet langer nodig is, kunt u dit verwijderen.

1. Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service.
2. Selecteer Apparaatnaleving > Beleid.
3. In de lijst Naam beleid selecteert u het contextmenu ( ... ) voor uw testbeleid, en vervolgens selecteert u

Verwijderen. Selecteer OK om te bevestigen.
4. Selecteer Voorwaardelijke toegang > Beleid.
5. Selecteer in de lijst Naam beleid het contextmenu ( ... ) voor uw testbeleid en selecteer vervolgens

Verwijderen. Selecteer Ja om te bevestigen.

In deze zelfstudie hebt u app-beveiligingsbeleid gemaakt om te beperken wat de gebruiker kan doen met de
Outlook-app. Ook hebt u beleid voor voorwaardelijke toegang gemaakt om gebruik van de Outlook-app te
vereisen en MFA te vereisen voor clients met moderne verificatie. Zie, voor meer informatie over het gebruik van
Intune met voorwaardelijke toegang om andere apps en diensten te beschermen, Voorwaardelijke toegang
instellen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Zelfstudie: Autopilot gebruiken om Windows-
apparaten in Intune in te schrijven
31-5-2019 • 6 minutes to read

Vereisten

Apparaten toevoegen

Windows Autopilot maakt het makkelijker om apparaten in te schrijven. Met Microsoft Intune en Autopilot geeft u
nieuwe apparaten aan uw eindgebruikers zonder dat u aangepaste installatiekopieën van besturingssystemen hoeft
te bouwen, onderhouden en toe te passen.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

Apparaten toevoegen aan Intune
Een Autopilot-apparaatgroep maken
Een Autopilot-implementatieprofiel maken
Het Autopilot-implementatieprofiel toewijzen aan de apparaatgroep
Windows-apparaten naar gebruikers distribueren

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Zie Overzicht van Windows Autopilot voor een overzicht van voordelen, scenario's en vereisten van Autopilot.

Automatische inschrijving bij Windows instellen
Azure Active Directory Premium-abonnement

De eerste stap bij het instellen van Windows Autopilot bestaat uit het toevoegen van de Windows-apparaten aan
Intune. Alle wat u moet doen, is een CSV-bestand maken en dat importeren in Intune.

1. Maak in een willekeurige teksteditor een lijst met door komma's gescheiden waarden (CSV) die de
Windows-apparaten aanduiden. Gebruik de volgende indeling:

serial-number, windows-product-id, hardware-hash, optional-Group-Tag

De eerste drie items zijn vereist, maar de groepstag (eerder ook wel OrderID genoemd) is optioneel.

2. Sla het CSV-bestand op.

3. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Apparaten >
Importeren.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/windows-10-autopilot
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-get-started-premium
https://aka.ms/intuneportal


Een Autopilot-apparaatgroep maken

4. Onder Windows Autopilot-apparaten toevoegen bladert u naar het CSV-bestand dat u hebt
opgeslagen.

5. Kies Importeren om apparaatgegevens te importeren. Het importeren kan enkele minuten duren.

6. Wanneer het importeren is voltooid, kiest u Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Windows
Autopilot > Apparaten > Synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven dat de synchronisatie
wordt uitgevoerd. Het proces kan enige minuten duren, afhankelijk van hoeveel apparaten u synchroniseert.

7. Vernieuw de weergave om de nieuwe apparaten te zien.

Vervolgens gaat u een apparaatgroep maken en de Autopilot-apparaten die u zojuist hebt geladen, erin plaatsen.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Groepen > Nieuwe groep.
2. Op de blade Groep:

a. Als groepstype kiest u Beveiliging.
b. Als groepsnaam voert u Autopilot-groep in. Als groepsbeschrijving voert u testgroep voor Autopilot-

apparaten in.

https://aka.ms/intuneportal


Een Autopilot-implementatieprofiel maken

Apparaten onder gebruikers distribueren

Resources opschonen

3. In de blade Groep kiest u Leden en voegt u de Autopilot-apparaten toe aan de groep. Autopilot-apparaten die
nog niet zijn ingeschreven, zijn apparaten waarvan de naam overeenkomt met het serienummer van het
apparaat.

4. Kies Maken.

c. Als lidmaatschapstype kiest u Toegewezen.

Nadat u een groep apparaten hebt gemaakt, moet u een implementatieprofiel maken zodat u de Autopilot-
apparaten kunt configureren.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Apparaatprofielen
> Profiel maken.

2. Geef op de pagina Basisinformatie de waarde Autopilot-profiel op voor Naam. Als beschrijving voert u
Testprofiel voor Autopilot-apparaten in.

3. Stel Alle doelapparaten converteren naar Autopilot in op Ja. Deze instelling zorgt ervoor dat alle
apparaten in de lijst worden ingeschreven bij de Autopilot-implementatieservice. Het kan 48 uur duren voordat
de registratie is verwerkt.

4. Selecteer Volgende.
5. Ga op de pagina Out-Of-Box Experience (OOBE) naar Implementatiemodus en kies Op basis van

gebruiker. Apparaten met dit profiel worden gekoppeld aan de gebruiker die het apparaat inschrijft. Er zijn
gebruikersreferenties vereist om het apparaat in te kunnen schrijven.

6. In het vak Toevoegen aan Azure AD als kiest u Toegevoegd aan Azure AD .
7. Configureer de volgende opties en gebruik voor de overige opties de standaardwaarde:

8. Selecteer Volgende.
9. Kies op de pagina Toewijzingen de optie Selecteerde groepen bij Toewijzen aan.

10. Kies Groepen selecteren die moeten worden opgenomen en kies Autopilot-groep.
11. Selecteer Volgende.
12. Kies op de pagina Beoordelen en maken de optie Maken om het profiel te maken.

Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) : Verbergen
Privacyinstellingen: Weergeven
Gebruikersaccounttype: Standaard

U kunt de Windows-apparaten nu naar uw gebruikers distribueren. Wanneer ze zich voor de eerste keer
aanmelden, schrijft het Autopilot-systeem automatisch de apparaten in en configureert het deze.

Als u de Autopilot-apparaten niet meer wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen.

1. Als de apparaten zijn ingeschreven bij Intune, moet u ze eerst verwijderen uit de Azure Active Directory-
portal.

2. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Apparaten.

3. Kies onder Windows Autopilot-apparaten de apparaten die u wilt verwijderen, en kies vervolgens
Verwijderen.

4. Bevestig de verwijdering door Ja te kiezen. Verwijderen kan enkele minuten duren.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Volgende stappen
Er bestaat aanvullende informatie over andere opties die voor Windows Autopilot beschikbaar zijn.

Diepgaand artikel over Autopilot-inschrijving



Zelfstudie: De zakelijke Apple-
apparaatinschrijvingsfuncties in Apple Business
Manager (ABM) gebruiken om iOS-apparaten bij
Intune in te schrijven
10-7-2019 • 14 minutes to read

Vereisten

Een Apple-token voor apparaatinschrijving ophalen

Met behulp van de functies voor apparaatinschrijving in Apple Business Manager kunt u apparaten eenvoudiger
inschrijven. Intune biedt ook ondersteuning voor de oudere DEP-portal (Device Enrollment Program) van Apple,
maar we raden u aan opnieuw te beginnen met Apple Business Manager. Met Microsoft Intune en Apple
Corporate Device Enrollment worden apparaten automatisch veilig ingeschreven wanneer gebruikers het apparaat
voor de eerste keer inschakelen. U kunt apparaten daarom naar vele gebruikers verzenden zonder elk apparaat
afzonderlijk te hoeven instellen.

In deze zelfstudie leert u het volgende:

Een Apple-token voor apparaatinschrijving ophalen
Beheerde apparaten synchroniseren met Intune
Een inschrijvingsprofiel maken
Het inschrijvingsprofiel toewijzen aan apparaten

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Apparaten die zijn gekocht in Apple Business Manager of het Device Enrollment Program van Apple
De instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen
Een Apple MDM-pushcertificaat ophalen

Voordat u iOS-apparaten inschrijft met behulp van de zakelijke inschrijvingsfuncties van Apple, hebt u een bestand
met een apparaatinschrijvingstoken van Apple (.pem-bestand) nodig. Intune kan met deze token informatie
synchroniseren over Apple-apparaten die het eigendom zijn van uw bedrijf. Ook kan Intune hiermee
inschrijvingsprofielen naar Apple uploaden en apparaten toewijzen aan die profielen.

U maakt een apparaatinschrijvingstoken met behulp van ABM of de DEP-portal. U gebruikt de portals ook om
apparaten aan Intune toe te wijzen voor beheer.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens
inschrijvingsprogramma > Toevoegen.

2. Geef Microsoft toestemming om gebruikers- en apparaatgegevens naar Apple te verzenden door Ik ga
akkoord te selecteren.

http://deploy.apple.com
https://business.apple.com
https://aka.ms/intuneportal


3. Kies Uw openbare-sleutelcertificaat downloaden en sla het bestand met de versleutelingssleutel (.pem)
lokaal op. Het .pem-bestand wordt gebruikt om een vertrouwensrelatiecertificaat aan te vragen bij de ABM-
of DEP-portal.

4. Kies Een token voor Apple Device Enrollment Program maken om de Deployment Program-portal
van Apple te openen en meld u aan met uw Apple-id. Deze Apple-id kunt u gebruiken om uw DEP-token te
verlengen.

5. Kies Aan de slag bij Device Enrollment Program in de Deployment Programs-portal van Apple. Uw
proces verloopt mogelijk iets anders dan de volgende stappen in Apple Business Manager.

6. Kies MDM-server toevoegen op de pagina Servers beheren.

7. Voer voor de MDM-servernaam TestMDMServer in en kies vervolgens Volgende. De servernaam is voor
eigen referentie en dient om de MDM-server te identificeren. Het is niet de naam of URL van de Microsoft
Intune-server.

8. Het dialoogvenster Voeg <servernaam> wordt geopend, met de instructie dat u uw openbare sleutel
moet uploaden. Selecteer Bestand kiezen... om het .pem-bestand te uploaden en kies Volgende.

9. Ga naar Implementatieprogramma > Device Enrollment Program > Apparaten beheren.

10. Kies onder Kies apparaten op de optie Serienummer.

11. Voor Kies actie kiest u Toewijzen aan server, kiest u de <Servernaam> die is opgegeven voor Microsoft
Intune en kiest u vervolgens OK. De opgegeven apparaten worden voor beheer toegewezen aan de Intune-

https://deploy.apple.com
https://business.apple.com


Een Apple-inschrijvingsprofiel maken

server en er verschijnt een melding dat de toewijzing is voltooid.

Ga in de Apple-portal Deployment Programs > Device Enrollment Program >
Toewijzingsgeschiedenis weergeven om een lijst van apparaten en hun toewijzing aan de MDM-server
te bekijken.

12. Geef in Intune in Azure Portal de Apple ID op die voor het maken van deze token is gebruikt, voor
toekomstige referentie.

13. Ga in het venster Apple-token naar het certificaatbestand (.pem), kies Openen en vervolgens Maken.

14. Als u bereiktags wilt toepassen om te beperken welke beheerders toegang tot dit token hebben, selecteert u
bereiken.

Na installatie van de token kunt u een inschrijvingsprofiel voor iOS-apparaten in het eigendom van uw bedrijf
maken. Met een inschrijvingsprofiel voor apparaten worden de instellingen gedefinieerd die worden toegepast op
een groep apparaten tijdens de inschrijving.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma.

2. Selecteer de token die u zojuist hebt geïnstalleerd en kies Profielen > Profiel maken.

3. Voer onder Profiel maken TestDEPProfile als naam in en geef DEP testen voor iOS-apparaten op als
beschrijving. Gebruikers zien deze gegevens niet.

4. Kies iOS onder Platform.

5. Bepaal of uw apparaten met of zonder Gebruikersaffiniteit moeten worden ingeschreven.



Gebruikersaffiniteit is ontworpen voor apparaten die door specifieke gebruikers worden gebruikt. Kies
Inschrijven met gebruikersaffiniteit als uw gebruikers de bedrijfsportal willen gebruiken voor services
zoals het installeren van apps. Als uw gebruikers de bedrijfsportal niet nodig hebben of als u het apparaat
voor veel gebruikers wilt inrichten, kiest u Inschrijven zonder Gebruikersaffiniteit.

6. Als u ervoor kiest om een apparaat met Gebruikersaffiniteit in te schrijven, moet u bepalen of u de verificatie
wilt uitvoeren via de bedrijfsportal of via Apple-configuratieassistent. Als u meervoudige verificatie wilt
gebruiken, gebruikers wilt toestaan om wachtwoorden te wijzigen wanneer zij zich voor het eerst aanmelden
of als u gebruikers wilt vragen hun verlopen wachtwoorden opnieuw in te stellen tijdens de inschrijving,
kiest u Ja onder Verificatie met bedrijfsportal in plaats van Apple-configuratieassistent. Kies Nee als
er geen problemen mee hebt om de door Apple aangeboden HTTP-basisverificatie via de Apple-
configuratieassistent te gebruiken.

7. Als u hebt gekozen voor inschrijving met Gebruikersaffiniteit en Verificatie met bedrijfsportal, bepaalt u nu
of u de bedrijfsportal wilt installeren in combinatie met het Apple Volume Purchase Program (VPP). Als u
de bedrijfsportal installeert met een VPP-token, hoeven gebruikers geen Apple-id en wachtwoord in te
voeren om de bedrijfsportal tijdens de inschrijving in de App Store te downloaden. Kies Token gebruiken:
onder Bedrijfsportal installeren met VPP om een VPP-token te selecteren waarvoor gratis licenties van
de bedrijfsportal beschikbaar zijn. Als u VPP niet wilt gebruiken om de bedrijfsportal te implementeren,
kiest u VPP niet gebruiken onder Bedrijfsportal installeren met VPP .

8. Als u de inschrijving uitvoert met Gebruikersaffiniteit, Verificatie met bedrijfsportal en Bedrijfsportal
installeren met VPP, moet u bepalen of u de bedrijfsportal wilt uitvoeren in de Eén-app-modus totdat de
verificatie wordt uitgevoerd. Met behulp van deze instelling kunt ervoor zorgen dat gebruikers geen
toegang hebben tot andere apps, totdat ze de bedrijfsinschrijving hebben voltooid. Als u de gebruiker tot
deze stroom wilt beperken totdat de inschrijving is voltooid, kiest u Ja onder Bedrijfsportal tot verificatie
uitvoeren in één-app-modus.

9. Kies Instellingen apparaatbeheer en kies Ja onder Onder toezicht. U krijgt de meeste beheeropties voor
uw zakelijke iOS-apparaten door apparaten onder toezicht te stellen.

10. Kies Ja onder Vergrendelde inschrijving om ervoor te zorgen dat gebruikers het beheer van de
bedrijfsapparaten niet kunnen verwijderen.

11. Kies een optie onder Synchroniseren met computers om te bepalen of de iOS-apparaten met computers
kunnen worden gesynchroniseerd.

12. Standaard krijgen apparaten bij Apple de naam van het apparaattype (bijv. iPad). Als u een andere
naamsjabloon wilt opgeven, kiest u Ja onder Sjabloon voor apparaatnamen toepassen. Voer de naam in
die u op de apparaten wilt toepassen, waarbij u de tekenreeksen {{SERIAL}} en {{DEVICETYPE}} vervangt
door het serienummer en het apparaattype van elk apparaat. Anders kiest u Nee onder Sjabloon voor
apparaatnamen toepassen.

13. Kies OK.

14. Kies Aanpassing Configuratieassistent en voer Afdeling Zelfstudie als Afdelingsnaam in. Dit is de
tekenreeks die gebruikers zien wanneer ze tijdens het activeren van het apparaat op Over configuratie
tikken.

15. Voer onder Telefoonnummer afdeling een telefoonnummer in. Dit is het nummer dat wordt weergegeven
wanneer gebruikers tijdens de activering op de knop Hulp nodig? drukken.

16. U kunt tijdens de activering van apparaten diverse schermen weergeven of verbergen. Voor de beste
inschrijvingservaring stelt u alle schermen in op Verbergen.

17. Kies OK > Maken.



Beheerde apparaten synchroniseren met Intune

Een inschrijvingsprofiel toewijzen aan iOS-apparaten

Apparaten onder gebruikers distribueren

Volgende stappen

Zodra u een inschrijvingsprogrammatoken hebt ingesteld via de ABM-, ASM- of DEP-portal en daar apparaten
aan de MDM-server hebt toegewezen, wacht u totdat deze apparaten met de Intune-service zijn gesynchroniseerd
of voert u handmatig een synchronisatie uit. Als u geen handmatige synchronisatie uitvoert, kan het tot 24 uur
duren voordat apparaten in Azure Portal worden weergegeven.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst > Apparaten > Synchroniseren.

U moet een profiel voor een inschrijvingsprogramma aan apparaten toewijzen voordat deze kunnen worden
ingeschreven. Deze apparaten worden via Apple met Intune gesynchroniseerd en moeten aan de juiste MDM-
servertoken in de ABM-, ASM- of DEP-portal worden toegewezen.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst.

2. Kies Apparaten > kies apparaten uit de lijst > Profiel toewijzen.
3. Kies onder Profiel toewijzen een profiel voor de apparaten > Toewijzen.

U hebt beheer en synchronisatie tussen Apple en Intune ingesteld en een profiel toegewezen om uw DEP-
apparaten te kunnen inschrijven. De apparaten kunnen nu worden uitgedeeld aan de gebruikers. Voor apparaten
met gebruikersaffiniteit moet aan elke gebruiker een Intune-licentie worden toegewezen.

Er bestaat aanvullende informatie over andere opties die voor het registreren van iOS-apparaten beschikbaar zijn.

Diepgaand artikel over iOS DEP-registratie



Zelfstudie: Slack configureren om Intune te gebruiken
voor de configuratie van EMM en de app
10-7-2019 • 14 minutes to read

Vereisten

Uw Slack Enterprise Grid-abonnement configureren

Aanmelden bij Intune

Slack voor EMM instellen op iOS-apparaten

Slack voor EMM toevoegen aan IntuneSlack voor EMM toevoegen aan Intune

Slack is een samenwerkings-app die u kunt gebruiken met Microsoft Intune.

In deze zelfstudie doet u het volgende:

Intune als de Enterprise Mobility Management (EMM)-provider instellen in uw Slack Enterprise Grid. U kunt de
toegang tot de werkruimten van uw Grid-abonnement beperken tot door Intune beheerde apparaten.
App-configuratiebeleid maken voor beheer van de Slack voor EMM-app voor iOS en de Slack-app voor
apparaten met een Android-werkprofiel.
Intune-nalevingsbeleid voor apparaten maken om de voorwaarden in te stellen waaraan Android- en iOS-
apparaten moeten voldoen om als conform te worden beschouwd.

Als u niet over een Intune-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een gratis proefaccount.

Voor deze zelfstudie hebt u een testtenant nodig met de volgende abonnementen:

Azure Active Directory Premium ( gratis proefversie)
Intune-abonnement (gratis proefversie)

U hebt ook een Slack Enterprise Grid-abonnement nodig.

Schakel EMM in voor uw Slack Enterprise Grid-abonnement met behulp van de instructies van Slack en koppel uw
Azure Active Directory als de id-provider (IDP) van uw Grid-abonnement.

Meld u aan bij Intune als globale beheerder of beheerder van een Intune-service. Als u een Intune-
proefabonnement hebt gemaakt, is het account waarmee u het abonnement hebt gemaakt de globale beheerder.

Voeg de iOS-app Slack voor EMM toe aan uw Intune-tenant en maak app-configuratiebeleid om de iOS-
gebruikers binnen uw organisatie toegang te geven tot Slack met Intune als een EMM-provider.

Voeg Slack voor EMM toe als een beheerde iOS-app in Intune en wijs uw Slack-gebruikers toe. Apps zijn
platformspecifiek, dus moet u een afzonderlijke Intune-app toevoegen voor uw Slack-gebruikers met Android-
apparaten.

1. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen.
2. Selecteer bij Toepassingstype Store-app - iOS.
3. Selecteer Zoeken in de App Store. Voer de zoekterm 'Slack voor EMM' in en selecteer de app.
4. Selecteer App-gegevens en wijzig de configuratie naar wens.

https://azure.microsoft.com/free/?WT.mc_id=A261C142F
https://get.slack.help/hc/articles/360004150931-What-is-Slack-Enterprise-Grid-
https://get.slack.help/hc/articles/115002579426-Enable-Enterprise-Mobility-Management-for-your-org#step-2:-turn-on-emm
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/saas-apps/slack-tutorial
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Een app-configuratiebeleid toevoegen voor Slack voor EMMEen app-configuratiebeleid toevoegen voor Slack voor EMM

(Optioneel) Nalevingsbeleid voor iOS-apparaten maken(Optioneel) Nalevingsbeleid voor iOS-apparaten maken

5. Selecteer Toevoegen.
6. Voer in de zoekbalk 'Slack voor EMM' in en selecteer de app die u zojuist hebt toegevoegd.
7. Selecteer bij Beheren Toewijzingen.
8. Selecteer Groep toevoegen. Afhankelijk van wie u hiervoor hebt aangewezen bij het inschakelen van EMM

voor Slack, kunt u onder Toewijzingstype de volgende opties selecteren:

9. Selecteer Opgenomen groepen en selecteer bij Deze app beschikbaar maken voor alle gebruikers Ja.
10. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.
11. Klik op Opslaan.

Beschikbaar voor ingeschreven apparaten, indien u hebt gekozen voor 'Alle leden (inclusief gasten)',
of
Beschikbaar met of zonder inschrijving, als u hebt gekozen voor 'Alle leden (met uitzondering van
gasten)' of 'Optioneel'.

Voeg een app-configuratiebeleid toe voor Slack voor EMM iOS. App-configuratiebeleidsregels voor beheerde
apparaten zijn platform-specifiek, dus u moet een afzonderlijk beleid toevoegen voor uw Slack-gebruikers met
Android-apparaten.

1. Selecteer in Intune Client-apps > App-configuratiebeleid > Toevoegen.
2. Voer bij Naam het volgende in: Testbeleid Slack-app-configuratie.
3. Selecteer bij Type apparaatregistratie Beheerde apparaten.
4. Selecteer bij Platform iOS.
5. Selecteer Gekoppelde app.
6. Voer in de zoekbalk 'Slack voor EMM' in en selecteer de app.
7. Klik op OK en selecteer vervolgens Configuratie-instellingen.

8. Selecteer OK en selecteer vervolgens Toevoegen.
9. Voer in de zoekbalk 'Testbeleid Slack-app-configuratie' in en selecteer het beleid dat u zojuist hebt toegevoegd.

10. Selecteer bij Beheren Toewijzingen.
11. Selecteer bij Toewijzen aan Alle gebruikers + alle apparaten.
12. Klik op Opslaan.

Voor informatie over configuratiesleutels en hun waarden, raadpleegt u de documentatie op het tabblad
'Technisch' van de AppConfig-webpagina van Slack.

Stel in Intune een nalevingsbeleid voor apparaten in om de voorwaarden te bepalen waaraan een apparaat moet
voldoen om als conform te worden beschouwd. In deze zelfstudie maken we een nalevingsbeleid voor iOS-
apparaten. Nalevingsbeleid is platform-specifiek, dus u moet een afzonderlijk beleid maken voor uw Slack-
gebruikers met Android-apparaten.

1. In Intune selecteert u Apparaatconformiteit > Beleid > Beleid maken.
2. Bij Naam voert u 'Test iOS-nalevingsbeleid' in.
3. Bij Beschrijving voert u 'Test iOS-nalevingsbeleid' in.
4. Selecteer bij Platform iOS.
5. Selecteer Apparaatstatus. Naast Apparaten met jailbreak selecteert u Blokkeren en vervolgens selecteert u

OK.
6. Selecteer Systeembeveiliging en voer de Wachtwoordinstellingen in. Voor deze zelfstudie selecteert u de

volgende aanbevolen instellingen:
Voor Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten selecteert u Vereisen.
Voor Eenvoudige wachtwoorden, selecteert u Blokkeren.
Voor Minimale wachtwoordlengte voert u 4 in.

https://www.appconfig.org/company/slack/


Slack instellen op apparaten met een Android-werkprofiel

Slack toevoegen aan IntuneSlack toevoegen aan Intune

Een app-configuratiebeleid toevoegen voor SlackEen app-configuratiebeleid toevoegen voor Slack

7. Selecteer OK en vervolgens weer OK.
8. Klik op Maken.

Voor Vereist wachtwoordtype kiest u Alfanumeriek.
Voor Max. aantal minuten na schermvergrendeling voordat wachtwoord is vereist kiest u Onmiddellijk.
Voor Verlooptijd wachtwoord (dagen) voert u 41 in.
Voor Aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt voert u 5 in.

Voeg de beheerde Google Play-app van Slack toe aan uw Intune-tenant en maak app-configuratiebeleid om de
Android-gebruikers binnen uw organisatie toegang te geven tot Slack met Intune als een EMM-provider.

Voeg Slack toe als een beheerde Google Play-app in Intune en wijs uw Slack-gebruikers toe. Apps zijn
platformspecifiek, dus moet u een afzonderlijke Intune-app toevoegen voor uw Slack-gebruikers met iOS-
apparaten.

1. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen.
2. Selecteer onder App-type Store-app: beheerde Google Play.
3. Selecteer Beheerde Google Play: Goedkeuren. Voer de zoekterm 'Slack voor EMM' in en selecteer de app.
4. Selecteer Goedkeuren.
5. Voer in de zoekbalk 'Slack' in en selecteer de app die u zojuist hebt toegevoegd.
6. Selecteer bij Beheren Toewijzingen.
7. Selecteer Groep toevoegen. Afhankelijk van wie u hiervoor hebt aangewezen bij het inschakelen van EMM

voor Slack, kunt u onder Toewijzingstype de volgende opties selecteren:

8. Selecteer Opgenomen groepen en selecteer bij Deze app beschikbaar maken voor alle gebruikers Ja.
9. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

10. Klik op Opslaan.

Beschikbaar voor ingeschreven apparaten, indien u hebt gekozen voor 'Alle leden (inclusief gasten)',
of
Beschikbaar met of zonder inschrijving, als u hebt gekozen voor 'Alle leden (met uitzondering van
gasten)' of 'Optioneel'.

Voeg een app-configuratiebeleid toe voor Slack. App-configuratiebeleidsregels voor beheerde apparaten zijn
platform-specifiek, dus u moet een afzonderlijk beleid toevoegen voor uw Slack-gebruikers met iOS-apparaten.

1. Selecteer in Intune Client-apps > App-configuratiebeleid > Toevoegen.
2. Voer bij Naam het volgende in: Testbeleid Slack-app-configuratie.
3. Selecteer bij Type apparaatregistratie Beheerde apparaten.
4. Selecteer voor Platform de optie Android.
5. Selecteer Gekoppelde app.
6. Voer in de zoekbalk 'Slack' in en selecteer de app.
7. Klik op OK en selecteer vervolgens Configuratie-instellingen.

8. Selecteer OK en selecteer vervolgens Toevoegen.
9. Voer in de zoekbalk 'Testbeleid Slack-app-configuratie' in en selecteer het beleid dat u zojuist hebt toegevoegd.

10. Selecteer bij Beheren Toewijzingen.
11. Selecteer bij Toewijzen aan Alle gebruikers + alle apparaten.

Voor informatie over configuratiesleutels en hun waarden, raadpleegt u de documentatie op het tabblad
'Technisch' van de AppConfig-webpagina van Slack.

https://www.appconfig.org/company/slack/


(Optioneel) Nalevingsbeleid voor Android-apparaten maken(Optioneel) Nalevingsbeleid voor Android-apparaten maken

Slack starten

Volgende stappen

12. Klik op Opslaan.

Stel in Intune een nalevingsbeleid voor apparaten in om de voorwaarden te bepalen waaraan een apparaat moet
voldoen om als conform te worden beschouwd. In deze zelfstudie maken we een nalevingsbeleid voor Android-
apparaten. Nalevingsbeleid is platform-specifiek, dus u moet een afzonderlijk beleid maken voor uw Slack-
gebruikers met iOS-apparaten.

1. In Intune selecteert u Apparaatconformiteit > Beleid > Beleid maken.
2. Bij Naam voert u 'Test Android-nalevingsbeleid' in.
3. Bij Beschrijving voert u 'Test Android-nalevingsbeleid' in.
4. Selecteer voor Platform de optie Android Enterprise.
5. Selecteer onder Profieltype Werkprofiel.
6. Selecteer Apparaatstatus. Naast Apparaten met roottoegang selecteert u Blokkeren en vervolgens selecteert

u OK.
7. Selecteer Systeembeveiliging en voer de Wachtwoordinstellingen in. Voor deze zelfstudie selecteert u de

volgende aanbevolen instellingen:

8. Klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.
9. Klik op Maken.

Voor Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten selecteert u Vereisen.
Voor Vereist wachtwoordtype kiest u Ten minste alfanumeriek.
Voor Minimale wachtwoordlengte voert u 4 in.
Voor Maximaal aantal minuten na schermvergrendeling voordat wachtwoord is vereist kiest u 15
minuten.
Voor Verlooptijd wachtwoord (dagen) voert u 41 in.
Voor Aantal vorige wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt voert u 5 in.

Door het beleid dat u zojuist hebt gemaakt, wordt afgedwongen dat ieder iOS- of Android-apparaat met een
werkprofiel dat zich probeert aan te melden bij een van uw werkruimten in Intune moet worden ingeschreven. Als
u dit scenario wilt testen, probeert u Slack voor EMM te starten op een iOS-apparaat dat is ingeschreven bij Intune
of probeert u Slack te starten op een apparaat met een Android-werkprofiel dat is ingeschreven bij Intune.

In deze zelfstudie hebt u het volgende gedaan:

Intune als de Enterprise Mobility Management (EMM)-provider instellen in uw Slack Enterprise Grid.
App-configuratiebeleid maken voor beheer van de Slack voor EMM-app voor iOS en de Slack-app voor
apparaten met een Android-werkprofiel.
Intune-nalevingsbeleid voor apparaten maken om de voorwaarden in te stellen waaraan Android- en iOS-
apparaten moeten voldoen om als conform te worden beschouwd.

Zie App-configuratiebeleidsregels voor Microsoft Intune voor meer informatie over app-configuratiebeleid. Zie
Regels instellen op apparaten om toegang tot resources in uw organisatie met behulp van Intune toe te staan voor
meer informatie over apparaatnalevingsbeleid.



Wat is apparaatbeheer?
17-8-2019 • 10 minutes to read

Hallo Intune!

Beheerders hebben de belangrijke taak om de resources en gegevens van en organisatie te beschermen en
beveiligen. Dit heet apparaatbeheer. Gebruikers hebben veel apparaten waarop ze persoonlijke bestanden openen
en delen, websites bezoeken en apps en games installeren. Diezelfde gebruikers zijn ook werknemers en studenten.
Ze willen hun apparaten gebruiken om werk- en schoolresources te openen, zoals e-mail en OneNote. Met
apparaatbeheer kunnen organisaties hun resources en gegevens beschermen en beveiligen.

Met een apparaatbeheerprovider kunnen organisaties ervoor zorgen dat alleen gemachtigde personen en
apparaten toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. Op vergelijkbare manier kunnen apparaatgebruikers met
een gerust hart gegevens op hun telefoon openen, omdat ze weten dat hun apparaat voldoet aan de
beveiligingsvereisten van de organisatie. Als organisatie vraagt u zich misschien af wat er moet worden gebruikt
om de resources te beschermen.

Het antwoord is Microsoft Intune. Intune biedt mogelijkheden voor Mobile Device Management (MDM) en Mobile
Application Management (MAM). MDM- en MAM-oplossingen worden voor de volgende belangrijke zaken
gebruikt:

Ondersteuning bieden voor een diverse mobiele omgeving en iOS-, Android-, Windows- en macOS-apparaten
veilig beheren.
Ervoor zorgen dat apparaten en apps voldoen aan de beveiligingsvereisten van uw organisatie.
Beleidsregels maken om de gegevens van uw organisatie te beveiligen op apparaten van het bedrijf en
persoonlijke apparaten.
Eén uniforme mobiele oplossing gebruiken om dit beleid af te dwingen en helpen bij het beheren van
apparaten, apps, gebruikers en groepen.

Intune maakt deel uit van Microsoft 365 en kan worden geïntegreerd in Azure Active Directory (Azure AD). Met
Azure AD kunt u bepalen wie er toegang krijgt en waartoe deze personen toegang krijgen.

Veel organisaties, zoals Microsoft zelf, maken gebruik van Intune om eigen gegevens te beveiligen waarvan
gebruikers gebruikmaken op bedrijfs- en persoonlijke mobiele apparaten. Intune bevat configuratiebeleid voor
apparaten en apps, software-updatebeleid en installatiestatussen (grafieken, tabellen en rapporten) zodat u de
toegang tot gegevens kunt beveiligen en bewaken.

Het is gebruikelijk dat mensen meerdere apparaten hebben waarop gebruik wordt gemaakt van verschillende
platforms. Mogelijk gebruikt een werknemer bijvoorbeeld Surface Pro voor het werk en een mobiel Android-
apparaat voor privézaken. Het is ook gebruikelijk dat mensen bedrijfsresources, zoals Microsoft Outlook en
SharePoint, gebruikt vanaf meerdere apparaten.

Met Intune kunt u meerdere apparaten voor één persoon beheren. Het is daarbij geen probleem als er
verschillende platforms op de apparaten worden gebruikt, zoals iOS, macOS, Android en Windows. Beleidsregels
en instellingen worden in Intune gescheiden per apparaatplatform. Hierdoor is het eenvoudig om apparaten van
een specifiek platform te beheren en te bekijken.

Veelvoorkomende scenario's is een uitstekende resource om te ontdekken hoe Intune met bepaalde kwesties
omgaat ten aanzien van mobiele apparaten. Er zijn scenario's te vinden over:

E-mail beveiligen met on-premises Exchange
Office 365 veilig gebruiken

https://docs.microsoft.com/intune/introduction-intune
https://docs.microsoft.com/intune/common-scenarios


Integratie met services beveiligen en beschermen

De apparaatbeheeroplossing kiezen die het beste bij uw behoeften
past

IT-taken vereenvoudigen via het beheercentrum Apparaatbeheer

Persoonlijke apparaten gebruiken voor toegang tot bedrijfsresources

Het is een belangrijke taak van elke apparaatbeheeroplossing om beveiliging en bescherming te bieden. Intune kan
hiervoor uitstekend worden geïntegreerd in andere services. Bijvoorbeeld:

Microsoft 365 is belangrijk bij het vereenvoudigen van vaak uitgevoerde IT-taken. In het beheercentrum
van Microsoft 365 kunt u gebruikers maken en groepen beheren. Ook krijgt u toegang tot andere services,
zoals Intune, Microsoft Azure AD en meer.

U kunt bijvoorbeeld een iOS-apparaatgroep maken in Microsoft 365. Gebruik vervolgens Intune om beleid
naar een iOS-apparaatgroep te pushen waarin de focus ligt op iOS-gerelateerde zaken, zoals toegang tot de
App Store, gebruikmaken van AirDrop, back-ups maken in iCloud, gebruikmaken van het webfilter van
Apple en meer.

Windows Defender bevat veel beveiligingsfuncties ter bescherming van Windows 10-apparaten. Als u
Intune en Windows Defender samen gebruikt, kunt u:

Windows Defender SmartScreen inschakelen om te zoeken naar verdachte activiteit in bestanden en
apps op mobiele apparaten.
Gebruik Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) om beveiligingsschending op mobiele
apparaten te voorkomen. En beperk de gevolgen van een schending door een gebruiker te blokkeren
vanuit bedrijfsresources.

Voorwaardelijke toegang wordt mogelijk gemaakt door Azure Active Directory en kan prima worden
geïntegreerd in Intune. Met voorwaardelijke toegang kunt u ervoor zorgen dat alleen apparaten die voldoen
aan het beleid, toegang krijgen tot e-mail, SharePoint en andere apps.

Er zijn verschillende manieren om apparaten te beheren. Ten eerste kunt u verschillende aspecten van apparaten
beheren met behulp van de ingebouwde functies van Intune. Deze aanpak heet Mobile Device Management
(MDM) . Gebruikers 'registreren' hun apparaten en gebruiken certificaten om met Intune te communiceren. Als IT-
beheerder kunt u apps naar apparaten pushen, apparaten alleen gebruik laten maken van een specifiek
besturingssysteem, persoonlijke apparaten blokkeren en meer. Als een apparaat ooit verloren raakt of wordt
gestolen, kunt u ook alle gegevens van het apparaat verwijderen.

Bij de tweede aanpak beheert u de apps op apparaten. Deze aanpak heet Mobile Application Management
(MAM) . Gebruikers kunnen hun persoonlijke apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsresources.
Wanneer gebruikers een app openen, zoals hun Postvak IN of SharePoint, wordt gevraagd om aanvullende
verificatie. Als een apparaat ooit verloren raakt of wordt gestolen, kunt u alle bedrijfsgegevens van het apparaat
verwijderen.

U kunt ook een combinatie van MDM en MAM gebruiken.

Wanneer u Intune instelt, kunt u er ook voor kiezen om alleen Azure Portal te gebruiken voor het beheren van
apparaten. U kunt er daarnaast voor kiezen om zowel Intune als Microsoft 365 te gebruiken voor het beheren van
apparaten. Mobile Device Management migreren naar Intune via Azure Portal is een Microsoft IT-casestudy. In
deze casestudy is te zien hoe Microsoft IT tot de keuze voor een moderne apparaatbeheeraanpak is gekomen en is
te lezen welke kennis hierbij is opgedaan.

Het beheercentrum Apparaatbeheer biedt alles wat u nodig hebt om taken voor uw mobiele apparaten te beheren

https://docs.microsoft.com/intune/endpoint-protection-windows-10
https://docs.microsoft.com/intune/advanced-threat-protection
https://docs.microsoft.com/intune/conditional-access
https://docs.microsoft.com/intune/byod-technology-decisions
https://www.microsoft.com/itshowcase/Article/Content/1042/Migrating-mobile-device-management-to-Intune-in-the-Azure-portal
https://devicemanagement.microsoft.com/


Volgende stap

en voltooien. Deze werkruimte biedt services voor apparaatbeheer (inclusief Intune en Azure Active Directory) en
voor het beheren van apps van klanten.

In het beheer centrum voor Apparaatbeheer kunt u het volgende doen:

Apparaten inschrijven
Apparaatcompatibiliteit instellen
Apparaten beheren
Apps beheren
iOS eBooks
Exchange On-Premises Connector installeren
Rollen beheren
Software-updates beheren

Azure Active Directory
Gebruikers beheren
Groepen en leden beheren
Problemen oplossen

Windows 10-updates beheren
iOS-updates beheren

Wanneer u klaar bent om aan de slag te gaan met een MDM- of MAM-oplossing, doorloopt u de verschillende
stappen voor het instellen van Intune, het inschrijven van apparaten en het maken van beleid. Mobile Device
Management voor Microsoft 365 is ook een goede resource.

https://docs.microsoft.com/intune/device-enrollment
https://docs.microsoft.com/intune/device-compliance-get-started
https://docs.microsoft.com/intune/device-management
https://docs.microsoft.com/intune/app-management
https://docs.microsoft.com/intune/vpp-ebooks-ios
https://docs.microsoft.com/intune/exchange-connector-install
https://docs.microsoft.com/intune/role-based-access-control
https://docs.microsoft.com/intune/windows-update-for-business-configure
https://docs.microsoft.com/intune/software-updates-ios
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/add-users-azure-active-directory
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-manage-groups
https://docs.microsoft.com/intune/help-desk-operators
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/enterprise/mobility-infrastructure


Waarin verschilt Intune for Education van het
volledige Intune-beheer?
24-7-2019 • 2 minutes to read

Volgende stappen

Intune for Education biedt uw docenten en studenten productiviteit terwijl schoolgegevens worden beveiligd.
Intune is een cloudservice voor het beheer van bedrijfsmobiliteit (EMM) die de basis is voor Intune for Education.

Met Intune for Education kunt u Windows 10- en iOS-apparaten beheren met de volledige MDM-functionaliteit
die beschikbaar is in Intune. Met het volledige apparaatbeheer kunt u Windows-, iOS- en Android-apparaten
beheren.

U kunt Intune for Education zelfstandig gebruiken of in samenwerking met het volledige apparaatbeheer dat
beschikbaar is in Intune. U kunt het ook gebruiken samen met de overige hulpprogramma's die beschikbaar zijn in
Microsoft Education, zodat u Intune for Education gemakkelijker kunt gebruiken met andere handige educatieve
hulpmiddelen van Microsoft.

Met Intune en Intune for Education kunt u:

Beheer de mobiele apparaten die uw personeel en studenten gebruiken voor toegang tot gegevens.
De mobiele apps gebruiken die uw gebruikers elke dag gebruiken.
Gegevens van uw organisatie beschermen door te bepalen hoe uw gebruikers toegang hebben tot de gegevens
en hoe zij deze gegevens delen.
Zorgen dat apparaten en apps voldoen aan de beveiligingsvereisten.

Vertrouwd raken met het product met een 90-daagse evaluatieversie van Intune. Ga naar
https://intuneeducation.portal.azure.com) als u al toegang hebt om aan de slag te gaan.
Meer informatie over de snelste manier om te beginnen met het gebruik van Intune for Education.
Duik in de technische vereisten en mogelijkheden van Intune.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-intune
https://microsoft.com/education
https://www.youtube-nocookie.com/embed/ukrnCwcLvV8
https://signup.microsoft.com/Signup?OfferId=5eec053c-cc40-4cd5-a06a-ea8d75cf2686&ali=1
https://intuneeducation.portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/intune-education/what-is-express-configuration
https://docs.microsoft.com/intune/supported-devices-browsers


Architectuur op hoog niveau voor Microsoft Intune
30-5-2019 • 2 minutes to read

Deze architectuur bevat opties voor het integreren van Microsoft Intune in uw Azure-omgeving met Azure Active
Directory.

Microsoft Intune
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Inschrijven

Configureren

Alle apparaten die u beheert, hebben een levensduur. Intune kan u helpen met het beheren van deze levensduur:
van de inschrijving, configuratie en beveiliging tot de buitengebruikstelling van het apparaat, wanneer het niet
meer nodig is.

De hedendaagse MDM-strategieën (Mobile Device Management) hebben te maken met verschillende telefoons,
tablets en pc's (iOS, Android, Windows en Mac OS X). Als u het apparaat moet kunnen beheren, wat vaak het geval
is bij apparaten die bedrijfseigendom zijn, is de eerste stap de apparaatregistratie instellen. U kunt Windows-pc's
ook beheren door deze in te schrijven bij Intune (MDM) of door de Intune-clientsoftware te installeren.

Registratie van de apparaten is slechts de eerste stap. Om te profiteren van alles wat Intune te bieden heeft en te
zorgen dat uw apparaten beveiligd en compatibel zijn met de standaarden van uw bedrijf, kunt u kiezen uit een
breed scala aan beleidsregels. Hiermee kunt u vrijwel elk aspect configureren van de manier waarop beheerde
apparaten werken. Bijvoorbeeld: moeten gebruikers wachtwoorden hebben op apparaten met bedrijfsgegevens? U
kunt dit verplicht stellen. Hebt u Wi-Fi in het bedrijf? Dit kunt u automatisch configureren. De volgende typen
configuratieopties zijn beschikbaar :

Apparaatconfiguratie. Hiermee kunt u de functies en mogelijkheden configureren van de apparaten die u
beheert. U kunt bijvoorbeeld configureren dat het gebruik van een wachtwoord op Windows Phones vereist is
en het gebruik van de camera op iPhones uitschakelen.
Toegang tot bedrijfsresources. Wanneer u uw gebruikers toegang biedt tot hun werk vanaf hun persoonlijke
apparaten, brengt dit uitdagingen met zich mee. Hoe kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle apparaten die
toegang moeten krijgen tot bedrijfs-e-mail, correct zijn geconfigureerd? Hoe zorgt u dat gebruikers toegang
krijgen tot het bedrijfsnetwerk via een VPN-verbinding zonder dat zij complexe instellingen hoeven te kennen?
Intune kan helpen deze last te verlagen door automatisch de apparaten te configureren die u beheert, zodat
deze toegang krijgen tot gemeenschappelijke bedrijfsbronnen.
Beleid voor beheer van Windows-pc’s (met de Intune-clientsoftware). Hoewel de registratie van



Beveiligen

Buiten gebruik stellen

Volgende stappen

Windows-pc's met Intune u de meeste mogelijkheden voor apparaatbeheer geeft, blijft Intune ondersteuning
bieden voor het beheer van Windows-pc's met de Intune-clientsoftware. Begin hier als u informatie wilt over de
taken die u kunt uitvoeren met pc's.

In de huidige IT-wereld is het beveiligen van apparaten tegen ongeoorloofde toegang een van de belangrijkste
taken die u moet uitvoeren. Naast de items die u in de levenscyclus van het apparaat in de stap Configureren
vindt, biedt Intune deze mogelijkheden om apparaten die u beheert te beveiligen tegen onbevoegde toegang of
aanvallen:

Multi-factor Authentication. U kunt apparaten nog beter beveiligen door een extra verificatielaag toe te
voegen voor gebruikersaanmelding. Veel apparaten ondersteunen meervoudige verificatie waarbij een tweede
verificatieniveau is vereist, zoals een telefoongesprek of sms-bericht, voordat gebruikers toegang kunnen
krijgen.
Instellingen voor Windows Hello voor Bedrijven. Windows Hello voor Bedrijven is een alternatieve
aanmeldingsmethode waarmee gebruikers gebruikmaken van een gebaar, zoals een vingerafdruk of Windows
Hello, om zich aan te melden zonder een wachtwoord.
Beleid voor het beveiligen van Windows-pc’s (met de Intune-clientsoftware). Bij het beheren van
Windows-pc's met de Intune-clientsoftware zijn beleidsregels beschikbaar waarmee u instellingen voor
Endpoint Protection, software-updates en Windows Firewall kunt configureren op pc's die u beheert.

Wanneer een apparaat kwijtraakt, wordt gestolen, moet worden vervangen, of als gebruikers een andere functie
krijgen, is het meestal nodig het apparaat buiten gebruik te stellen of te wissen. Er zijn verschillende manieren
waarop u dit kunt doen, variërend van het opnieuw instellen van het apparaat, het verwijderen van het apparaat uit
beheer en het wissen van de bedrijfsgegevens die erop staan.

Meer informatie over apparaatbeheer in Microsoft Intune



Overzicht van de app-levenscyclus in Microsoft
Intune
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Toevoegen

Implementeer

Configureren

De levenscyclus van de Microsoft Intune-app begint zodra een app wordt toegevoegd. Vervolgens doorloopt de
app aanvullende fasen totdat u de app verwijdert. Wanneer u deze fasen begrijpt, weet u alles wat u moet weten
om aan de slag te gaan met app-beheer in Intune.

De eerste stap in de implementatie van apps is het toevoegen van de apps die u wilt beheren en toewijzen aan
Intune. U kunt met veel verschillende typen apps werken, maar de basisprocedures zijn hetzelfde. Met Intune kunt
u verschillende app-typen toevoegen, zoals apps die intern zijn ontwikkeld (line-of-business), apps uit de Store,
apps die zijn ingebouwd en apps op internet. Zie Apps toevoegen aan Microsoft Intune voor meer informatie over
deze app-typen.

Nadat u de app aan Intune hebt toegevoegd, kunt u deze toewijzen aan gebruikers en apparaten die u beheert. In
Intune is dit proces gemakkelijk en zodra de app is geïmplementeerd, kunt u het succes bewaken van de
implementatie vanuit Intune in Azure Portal. Bovendien kunt u in sommige app-stores, zoals die van Apple en
Windows, bulksgewijs app-licenties voor uw bedrijf kopen. Intune kan gegevens synchroniseren met deze stores
zodat u het licentiegebruik voor deze typen apps kunt implementeren en bijhouden vanuit de Intune-
beheerconsole.

Als onderdeel van de app-levenscyclus worden er regelmatig nieuwe versies van apps uitgebracht. Intune biedt
hulpprogramma's waarmee u eenvoudig uw geïmplementeerde apps kunt bijwerken naar een nieuwere versie.
Daarnaast kunt u voor sommige apps extra functionaliteit configureren:

Met beleidsregels voor de configuratie van iOS-apps kunt u instellingen opgeven voor compatibele iOS-apps
die worden gebruikt wanneer de app wordt uitgevoerd. Voor een app kunnen bijvoorbeeld bepaalde
instellingen vereist zijn voor de huisstijl of de naam van de server waarmee verbinding moet worden gemaakt.



Beveiligen

Buiten gebruik stellen

Volgende stappen

Met de beleidsregels voor Managed Browser kunt u instellingen configureren voor de Intune Managed
Browser die de standaardbrowser van het apparaat vervangt, en kunt u beperkingen instellen voor de websites
die uw gebruikers mogen bezoeken.

Intune biedt tal van manieren om de gegevens in uw apps te beveiligen. De belangrijkste methoden zijn:

Voorwaardelijke toegang, waarmee u toegang regelt tot e-mail en andere services op basis van voorwaarden
die u opgeeft. Voorwaarden omvatten apparaattypen of naleving van een nalevingsbeleid voor apparaten dat u
hebt geïmplementeerd.
Beleid voor app-beveiliging werkt met afzonderlijke apps om de gebruikte bedrijfsgegevens te beveiligen. U
kunt bijvoorbeeld beperkingen instellen voor het kopiëren van gegevens tussen onbeheerde apps en de apps
die u beheert, of u kunt voorkomen dat apps worden uitgevoerd op apparaten waarop jailbreaking of rooting is
uitgevoerd.

Waarschijnlijk raken de apps die u hebt geïmplementeerd, uiteindelijk verouderd en moeten deze worden
verwijderd. In Intune kunt u gemakkelijk apps buiten gebruik stellen.

Meer informatie over app-beheer in Microsoft Intune

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-compliance
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NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Uw on-premises e-mail en -gegevens beveiligen zodat deze veilig
kunnen worden geopend vanaf mobiele apparaten

Voordat u aan de slag gaat met implementatietaken, is het belangrijk om de Enterprise Mobility-belanghebbenden
van uw bedrijf op één lijn te krijgen met de bedrijfsdoelen voor het gebruik van Intune. Dit is belangrijk als u nog
nooit met Enterprise Mobility te maken hebt gehad, maar ook als u migreert vanaf een ander product.

De behoeften ten aanzien van Enterprise Mobility veranderen op dynamische wijze, en de aanpak van Microsoft
om aan deze behoeften te voldoen kan soms verschillen van die van andere oplossingen in de markt. De beste
manier om op één lijn te komen met de bedrijfsdoelen is door te uiten wat u wilt bereiken voor uw werknemers,
partners en IT-afdeling.

Hieronder staat een korte inleiding over de zes meest voorkomende scenario’s waarin Intune wordt gebruikt, met
koppelingen naar aanvullende informatie over het plannen en implementeren van die scenario’s.

Wilt u weten hoe de IT-afdeling van Microsoft gebruikmaakt van Intune om Microsoft toegang te bieden tot
bedrijfsbronnen op hun mobiele apparaten, terwijl de zakelijke gegevens goed beveiligd blijven? Lees deze technische
casestudy voor gedetailleerde informatie over hoe de IT-afdeling van Microsoft Intune en andere services gebruikt om
identiteiten, apparaten, apps en gegevens te beheren.

Naar aanleiding van de recente aanvallen met ‘Trident’-malware op iOS-apparaten willen we ervoor zorgen dat mobiele
apparaten bijgewerkt zijn. Daarom hebben we een blogbericht gepubliceerd, getiteld Ervoor zorgen dat mobiele apparaten
zijn bijgewerkt met Microsoft Intune. Dit bericht bevat informatie over de verschillende manieren waarop u Intune kunt
gebruiken om uw apparaten veilig en bijgewerkt te houden.

De meeste Enterprise Mobility-strategieën worden ontwikkeld op basis van een plan om toegang tot e-mail te
beveiligen voor werknemers met mobiele apparaten die verbinding maken met internet. Veel bedrijven hebben
nog steeds on-premises gegevens- en toepassingsservers, zoals Microsoft Exchange, die worden gehost in het
bedrijfsnetwerk.

Intune en Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) bieden een unieke, geïntegreerde oplossing voor
voorwaardelijke toegang tot Exchange Server, die garandeert dat mobiele apparaten geen toegang krijgen tot
e‑mail totdat het apparaat is ingeschreven bij Intune. U kunt dit type toegang tot e-mail implementeren zonder dat
u een nieuwe gateway hoeft te implementeren aan de rand van uw bedrijfsnetwerk.

Intune biedt ook ondersteuning voor het inschakelen van beveiligde toegang tot mobiele apps die worden
gebruikt om on-premises gegevens te openen, zoals een line-of-business-app. Dit soort toegang vindt meestal
plaats met behulp van door Intune beheerde certificaten voor toegangsbeheer in combinatie met een standaard
VPN-gateway of proxy in het perimeternetwerk, zoals de Microsoft Azure Active Directory-toepassingsproxy.

In dergelijke gevallen is de enige manier om toegang tot zakelijke gegevens te krijgen, het apparaat in te schrijven

https://www.microsoft.com/itshowcase/Article/Content/588
https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2016/08/26/ensuring-mobile-devices-are-up-to-date-using-microsoft-intune/


    

    

    

Uw Office 365-e-mail en -gegevens beveiligen zodat deze veilig
kunnen worden geopend vanaf mobiele apparaten

Bied een Bring Your Own Device-programma aan alle werknemers

Bedrijfstelefoons aan uw medewerkers verstrekken

voor beheer. Nadat de apparaten zijn ingeschreven, controleert het beheersysteem of ze voldoen aan uw beleid
voordat ze toegang krijgen tot bedrijfsgegevens. Daarnaast kunt u App Wrapping Tool en App SDK van Intune
gebruiken om de geopende gegevens binnen de Line-Of-Business-app te houden, zodat die de bedrijfsgegevens
niet kan doorgeven aan consumenten-apps of -services.

Het beveiligen van bedrijfsgegevens in Office 365 (e-mail, documenten, chatberichten, contactpersonen) is enorm
eenvoudig en biedt gebruikers een naadloze ervaring.

Intune en Microsoft Enterprise Mobility + Security bieden een unieke, geïntegreerde oplossing voor
voorwaardelijke toegang waardoor gebruikers, apps en apparaten geen toegang krijgen tot Office 365-gegevens
tenzij ze voldoen aan de nalevingsvereisten van uw bedrijf (meervoudige verificatie uitgevoerd, geregistreerd bij
Intune, gebruikt beheerde app, ondersteunde besturingssysteemversie, pincode op apparaat, gebruiker met laag
risicoprofiel enzovoort).

De mobiele Office-apps in hun respectieve app stores zijn klaar om te worden gebruikt met een
gegevenscontainmentbeleid dat u via Intune kunt configureren. Hiermee kunt u voorkomen dat gegevens worden
gedeeld met apps (zoals een ingebouwde e‑mailapp) en opslaglocaties (zoals Dropbox), die niet door IT worden
beheerd. Deze functionaliteit is ook ingebouwd in Office 365 en het EMS. U hoeft geen aanvullende infrastructuur
te implementeren om hiervan te profiteren.

Normaal worden bij het implementeren van Office 365 apparaten verplicht ingeschreven voor beheer als ze
volledig moeten worden ingesteld met bedrijfs-apps, certificaten, Wi-Fi en VPN-configuraties. Dit is vaak het
geval bij bedrijfsapparaten.

Als uw gebruiker echter alleen toegang nodig heeft tot bedrijfs-e-mail en -documenten, wat vaak het geval is bij
apparaten in privé-eigendom, kunt u de gebruiker verplichten om de mobiele Office-apps (waarop u app-
beveiligingsbeleid hebt toegepast) te gebruiken en de registratie van het apparaat over te slaan.

In beide gevallen worden de Office 365-gegevens beveiligd met beleidsregels die u hebt gedefinieerd.

Bring Your Own Device (BYOD) wordt steeds populairder bij organisaties, omdat er minder hoeft te worden
uitgegeven aan hardware en de werknemers gemakkelijker mobiel kunnen werken en dus productiever zijn. Bijna
iedereen heeft tegenwoordig een telefoon bij zich, dus waarom zou u er nóg een aan werknemers geven? De
grootste uitdaging is altijd geweest om werknemers ervan te overtuigen hun persoonlijke apparaat in te schrijven
voor beheer, omdat ze bang zijn voor wat de IT-afdeling op het apparaat kan zien en wat de IT-afdeling ermee kan
doen.

Als apparaatregistratie niet mogelijk of gewenst is, biedt Intune ook een alternatieve BYOD-optie waarbij alleen de
apps worden beheerd die zakelijke gegevens bevatten. Intune beveiligt zakelijke gegevens zelfs als de betreffende
app toegang heeft tot zowel zakelijke als persoonlijke gegevens, zoals het geval is bij de mobiele apps van Office.

U kunt als beheerder eisen dat gebruikers Office 365 openen via de mobiele apps van Office en dat ze de apps
configureren met beleid om de gegevens te beschermen (door ze bijvoorbeeld te versleutelen, te beveiligen met
pincode, enzovoort). Dit app-beveiligingsbeleid voorkomt gegevensverlies via niet-beheerde apps en niet-
beheerde opslaglocaties (binnen én buiten de apps). Met het beleid wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een
gebruiker tekst uit een zakelijk e-mailprofiel kopieert naar een consumenten-e-mailprofiel, zelfs als beide profielen
in Outlook Mobile zijn geconfigureerd. U kunt vergelijkbare configuraties implementeren voor andere services en
toepassingen die uw BYOD-gebruikers nodig hebben.



    

    

Gedeelde tablets voor beperkt gebruik verstrekken aan werknemers

Uw werknemers in staat stellen Office 365 veilig te gebruiken vanuit
een niet-beheerde openbare kiosk

Tegenwoordig zijn veel werknemers mobiel, waardoor het steeds belangrijker wordt om productiviteit op mobiele
apparaten mogelijk te maken; zo blijft het concurrentievermogen behouden. Deze werknemers hebben naadloze
toegang nodig tot alle zakelijke toepassingen en gegevens, op elk gewenst moment en waar ze ook zijn. U moet
ervoor zorgen dat zakelijke gegevens goed worden beveiligd en dat de administratieve kosten laag blijven.

Intune biedt oplossingen voor bulksgewijze inrichting en beheer die kunnen worden geïntegreerd in de grootste
apparaatbeheerplatforms voor bedrijven van dit moment, waaronder het Apple Device Enrollment Program en
het Samsung Knox-platform voor mobiele beveiliging. Omdat apparaatconfiguraties centraal kunnen worden
opgesteld met Intune kan het inrichten van zakelijke apparaten in grote mate worden geautomatiseerd.

Stel u dit eens voor: u geeft een werknemer een nieuwe iPhone in een nog niet geopende doos. De werknemer zet
de telefoon aan en doorloopt een installatieprocedure waar het bedrijfslogo in is verwerkt. Hierin moet de
werknemer zich verifiëren. De iPhone wordt naadloos geconfigureerd voor beveiligingsbeleid.

De werknemer start vervolgens de Intune-bedrijfsportal-app voor toegang tot optionele zakelijke apps die voor
hem of haar beschikbaar zijn.

Werknemers maken steeds meer gebruik van mobiele technologieën. Gedeelde tablets zijn bijvoorbeeld heel
normaal geworden voor werknemers in winkels. Met tablets kan er beter worden gecommuniceerd met klanten,
omdat daarmee een verkoop kan worden verwerkt of direct de voorraad kan worden gecontroleerd.

Een eenvoudige gebruikerservaring is in dit geval van groot belang. Om die reden worden tablets meestal aan
werknemers gegeven in een modus voor beperkt gebruik, zodat de werknemer bijvoorbeeld alleen een Line-Of-
Business-app kan gebruiken. Met Intune kunt u deze gedeelde iOS- en Android-apparaten bulksgewijs inrichten,
beveiligen en centraal beheren en ervoor zorgen dat ze zodanig worden geconfigureerd dat ze in de modus voor
beperkt gebruik kunnen worden uitgevoerd.

Soms moeten uw werknemers apparaten, toepassingen of browsers gebruiken die u niet kunt beheren, zoals de
openbare computers op beurzen en in hotellobby's.

Moet u uw werknemers toegang bieden tot bedrijfs-e‑mails vanaf deze locaties? Met Intune en Microsoft
Enterprise Mobility + Security kunt u gewoon Nee zeggen en e-mailtoegang beperken tot apparaten die door uw
bedrijf worden beheerd. Zo zorgt u ervoor dat geverifieerde werknemers niet per ongeluk bedrijfsgegevens
achterlaten op de niet-vertrouwde computer.



Beslissingen voor de technologie voor het
inschakelen van BYOD met Microsoft Enterprise
Mobility + Security (EMS)
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Aannames

Veelvoorkomende redenen om het apparaat te beheren (MDM)

Veelvoorkomende redenen om alleen de apps te beheren (MAM)

Bij het ontwikkelen van een strategie om werknemers extern op hun eigen apparaten te laten werken (BYOD) moet
u belangrijke beslissingen nemen in de scenario's voor het inschakelen van BYOD en over de manier waarop
zakelijke gegevens moeten worden beveiligd. Gelukkig biedt EMS alle mogelijkheden die u nodig hebt, in een
uitgebreide reeks oplossingen.

In dit onderwerp wordt het eenvoudige voorbeeld behandeld waarin BYOD wordt ingeschakeld voor toegang tot
zakelijke e-mail. Hier wordt met name behandeld of u het gehele apparaat of alleen de toepassingen moet
beheren. Beide opties zijn mogelijk.

U beschikt over basiskennis van Azure Active Directory en Microsoft Intune
Uw e-mailaccounts worden gehost in Exchange Online

U kunt eenvoudig gebruikers ertoe bewegen hun apparaten te registreren bij apparaatbeheer door een beleid voor
voorwaardelijke toegang voor Exchange Online te implementeren. Misschien wilt u persoonlijke apparaten om een
van de volgende redenen beheren:

Wi-Fi/VPN : als uw gebruikers een zakelijk connectiviteitsprofiel nodig hebben om productief te zijn, kan dit
naadloos worden geconfigureerd.

Toepassingen: als voor uw gebruikers een set apps naar hun apparaat moet worden gepusht, kan deze naadloos
worden geleverd. Dit omvat toepassingen die u misschien nodig hebt om beveiligingsredenen, zoals een Mobile
Threat Defense-app.

Naleving: sommige organisaties moeten voldoen aan wettelijke of andere beleidsregels die specifieke MDM-
besturingselementen aanroepen. U hebt bijvoorbeeld MDM nodig om het hele apparaat te versleutelen of om een
rapport van alle apps op het apparaat te produceren.

MAM zonder MDM is zeer populair bij organisaties die ondersteuning bieden voor BYOD. U kunt ervoor zorgen
dat gebruikers toegang tot e-mail krijgen vanuit Outlook Mobile (waarmee ondersteuning wordt geboden voor
MAM-beveiliging) door een beleid voor voorwaardelijke toegang te implementeren voor Exchange Online.
Misschien wilt u om een van de volgende redenen alleen apps beheren:

Gebruikerservaring: MDM-registratie omvat veel waarschuwingsprompts (afgedwongen door het platform) die
er vaak toe leiden dat gebruikers besluiten hun e-mail helemaal niet op het persoonlijke apparaat te gebruiken.
MAM is veel minder verontrustend voor gebruikers, omdat ze slechts eenmaal een pop-upvenster krijgen waarin
wordt gemeld dat er MAM-beveiligingen zijn ingesteld.

Naleving: sommige organisaties moeten voldoen aan beleid waarvoor minder beheermogelijkheden op
persoonlijke apparaten nodig zijn. MAM kan bijvoorbeeld alleen zakelijke gegevens uit de apps verwijderen, terwijl

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal


Vergelijking van MDM- en MAM-mogelijkheden

ZORGEN MDM MAM

Niet-gemachtigde gegevenstoegang Groepslidmaatschap vereisen Groepslidmaatschap vereisen

Niet-gemachtigde gegevenstoegang Apparaatregistratie vereisen Beveiligde app vereisen

Niet-gemachtigde gegevenstoegang Specifieke locatie vereisen Specifieke locatie vereisen

Aangetast gebruikersaccount MFA vereisen MFA vereisen

Aangetast gebruikersaccount Gebruikers met een hoog risico
blokkeren

Gebruikers met een hoog risico
blokkeren

Aangetast gebruikersaccount Pincode voor apparaat Pincode voor app

MDM alle gegevens van het apparaat kan verwijderen.

Meer informatie over de levenscyclus van apparaatbeheer en app-beheer.

Zoals al is vermeld, kan er met voorwaardelijke toegang voor worden gezorgd dat gebruikers hun apparaat
registreren of een beheerde app, zoals Outlook Mobile, gebruiken. In beide gevallen kunnen veel andere
voorwaarden worden toegepast, waaronder :

Welke gebruiker probeert toegang te krijgen
Welke locatie wordt vertrouwd of niet vertrouwd
Niveau van aanmeldingsrisico's
Apparaatplatform

Toch maken veel organisaties zich nog steeds zorgen over specifieke risico's waarmee ze te maken hebben. De
volgende tabel bevat de meest voorkomende zorgen en hoe MDM en MAM hierop reageren.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles


Aangetast apparaat of aangetaste app Een compatibel apparaat vereisen Jailbreak-controle bij starten app

Aangetast apparaat of aangetaste app Apparaatgegevens versleutelen App-gegevens versleutelen

Verloren of gestolen apparaat Alle apparaatgegevens verwijderen Alle app-gegevens verwijderen

Onbedoeld delen van gegevens of
opslaan naar onbeveiligde locaties

Back-ups van apparaatgegevens
beperken

Knippen/kopiëren/plakken beperken

Onbedoeld delen van gegevens of
opslaan naar onbeveiligde locaties

Opslaan als beperken Opslaan als beperken

Onbedoeld delen van gegevens of
opslaan naar onbeveiligde locaties

Afdrukken uitschakelen n.v.t.

ZORGEN MDM MAM

Volgende stappen
Het is nu tijd om te kiezen of u BYOD in uw organisatie gaat inschakelen door te focussen op apparaatbeheer, app-
beheer of een combinatie van beide. Het is aan u om te kiezen hoe u kunt garanderen dat de identiteits- en
beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn met Azure AD, altijd kunnen worden gebruikt.

Gebruik de planningshandleiding van Intune om op een volgend niveau te plannen.
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Beveiligingsbeleid voor apps in Intune

In veel organisaties is het voor beheerders een uitdaging om resources en gegevens op verschillende apparaten te
beschermen. Eén uitdaging is het beschermen van resources voor gebruikers met persoonlijke Android Enterprise-
apparaten, ook bekend als bring-your-own-device (BYOD). Microsoft Intune ondersteunt twee Android-
implementatiescenario's voor bring-your-own-device (BYOD):

Beveiligingsbeleid voor apps zonder inschrijving (APP-WE)
Android Enterprise-werkprofielen

De APP-WE- en Android-werkprofiel-implementatiescenario’s hebben de volgende hoofdfuncties die belangrijk
zijn voor BYOD-omgevingen:

1. Beveiliging en scheiding van door de organisatie beheerde gegevens: Beide oplossingen beschermen
organisatiegegevens door controles voor preventie van gegevensverlies (DLP) af te dwingen op door de
organisatie beheerde gegevens. Deze beveiligingen voorkomen onbedoeld lekken van beveiligde gegevens,
zoals wanneer een eindgebruiker per ongeluk gegevens deelt met een privé-app of -account. Ze dienen ook
om ervoor te zorgen dat een apparaat dat toegang krijgt tot de gegevens in orde is en niet
gecompromitteerd.

2. Privacy van eindgebruikers: APP-WE en Android Enterprise-werkprofielen scheiden inhoud van
eindgebruikers op het apparaat en gegevens die worden beheerd door de MDM-beheerder (Mobile Device
Management). In beide scenario's dwingen IT-beheerders beleid af, zoals pincodeverificatie voor door de
organisatie beheerde apps of identiteiten. IT-beheerders kunnen gegevens die eigendom zijn van of worden
beheerd door eindgebruikers, niet lezen, openen of wissen.

Of u APP-WE of Android Enterprise-werkprofielen kiest voor uw BYOD-implementatie, is afhankelijk van uw
vereisten en de behoeften van uw bedrijf. Het doel van dit artikel is u te helpen bij het maken van een keuze.

Intune app-beveiligingsbeleid (APP) zijn beleidsregels voor gegevensbescherming gericht op gebruikers. Deze
beleidsregels passen preventie van gegevensverlies toe op toepassingsniveau. Intune-APP vereist dat app-
ontwikkelaars APP-functies inschakelen in de apps die ze maken.

Afzonderlijke Android-apps kunnen op verschillende manier van APP worden voorzien:

1. Geïntegreerd in de eigen apps van Microsoft: Microsoft Office-apps voor Android en een aantal andere
Microsoft-apps worden geleverd met ingebouwde Intune-APP. Deze Office-apps, zoals Word, OneDrive,
Outlook, enzovoort, hoeven niet te worden aangepast om beleid te kunnen toepassen. Deze apps kunnen
rechtstreeks door eindgebruikers worden geïnstalleerd vanuit Google Play Store.

2. Geïntegreerd in app-builds door ontwikkelaars die gebruikmaken van de Intune-SDK: App-
ontwikkelaars kunnen de Intune SDK integreren in hun broncode en hun apps opnieuw compileren om
Intune APP-beleidsfuncties te ondersteunen.

3. Verpakt met behulp van de Intune App Wrapping Tool: Sommige klanten compileren Android-apps
(.APK-bestanden) zonder toegang tot de broncode. Zonder de broncode kan de ontwikkelaar niet zorgen
voor integratie met de Intune-SDK. Zonder de SDK kunnen ze de app niet geschikt maken voor APP-beleid.



Implementatiescenario 's

APP-WEAPP-WE

TIPTIP

Android Enterprise-werkprofielenAndroid Enterprise-werkprofielen

De ontwikkelaar moet de app wijzigen of opnieuw coderen om APP-beleid te ondersteunen.

Om hierbij te helpen bevat Intune het hulpprogramma App Wrapping Tool voor bestaande Android-apps
(APK's) waarmee een app kan worden gemaakt die APP-beleid herkent.

Zie Line-Of-Business-apps voor app-beveiligingsbeleid voorbereiden voor meer informatie over dit
hulpprogramma.

Zie Intune-beheerde apps zijn uitgerust met een omvangrijke set beveiligings-policies voor een lijst van apps met
APP-mogelijkheden.

In deze sectie worden de belangrijkste kenmerken van implementatiescenario’s met APP-WE en Android
Enterprise-werkprofielen beschreven.

Bij een APP-WE-implementatie (app-beveiligingsbeleid zonder inschrijving) wordt beleid gedefinieerd op apps, en
niet op apparaten. In dit scenario worden apparaten doorgaans niet ingeschreven of beheerd door een MDM-
instantie zoals Intune. Beheerders maken gebruik van met APP beheerbare apps om apps en toegang tot
organisatiegegevens te beschermen, en passen gegevensbeschermingsbeleid toe op deze apps.

Deze functie is van toepassing op:

Android 4.4 en hoger

Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie.

APP-WE-scenario's zijn bedoeld voor eindgebruikers die zo min mogelijk aanwezigheid van de organisatie willen
op hun apparaat, en zich niet willen inschrijven in MDM. Als beheerder moet u uw gegevens toch beschermen.
Deze apparaten worden niet beheerd. Veelvoorkomende MDM-taken en -functies, zoals Wi-Fi, VPN en
certificaatbeheer, maken dus geen deel uit van dit implementatiescenario.

Werkprofielen vormen de kern van het Android Enterprise-implementatiescenario, het enige scenario dat gericht is
op BYOD. Het werkprofiel is een afzonderlijke partitie die wordt gemaakt op het niveau van Android OS, die kan
worden beheerd door Intune.

Deze functie is van toepassing op:

Apparaten met Android 5.0 en hoger met Google Mobile Services

Een werkprofiel bevat de volgende functies:

Traditionele MDM-functionaliteit: Belangrijke MDM-mogelijkheden, zoals beheer van de app-
levenscyclus met behulp van beheerde Google Play, zijn beschikbaar in ieder Android Enterprise-scenario.
Beheerde Google Play biedt een robuuste ervaring voor het installeren en bijwerken van apps zonder
tussenkomst van gebruikers. IT kan ook app-configuratie-instellingen pushen naar organisatie-apps. Het is
evenmin nodig dat eindgebruikers installatie vanuit onbekende bronnen toestaan. Ook andere
veelvoorkomende MDM-activiteiten, zoals het implementeren van certificaten, wifi-/VPN-verbindingen
configureren en het instellen van wachtwoordcodes op apparaten, zijn beschikbaar met werkprofielen.

DLP op de grenzen van het werkprofiel: Net als bij APP-WE, kan IT beleidsregels voor
gegevensbescherming afdwingen. Met een werkprofiel wordt DLP-beleid afgedwongen op het niveau van
het werkprofiel, en niet op app-niveau. Zo wordt bescherming bij kopiëren/plakken bijvoorbeeld

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps


Tips voor het optimaliseren van de werkprofielervaring
Wanneer APP te gebruiken binnen werkprofielenWanneer APP te gebruiken binnen werkprofielen

APP-beleid onderdrukken voor werkprofielenAPP-beleid onderdrukken voor werkprofielen

Gedrag van meerdere identiteiten in werkprofielen beherenGedrag van meerdere identiteiten in werkprofielen beheren

Wanneer Intune-APP te gebruiken

Er worden oudere apparaten met Android 4.4-5.1 gebruiktEr worden oudere apparaten met Android 4.4-5.1 gebruikt

afgedwongen door de APP-instellingen die zijn toegepast op een app, of afgedwongen door het werkprofiel.
Wanneer de app wordt geïmplementeerd in een werkprofiel, kunnen beheerders beveiliging bij
kopiëren/plakken naar het werkprofiel onderbreken door dit beleid uit te schakelen op APP-niveau.

Intune-APP en werkprofielen zijn aanvullende technologieën, die gezamenlijk of apart kunnen worden gebruikt. De
oplossingen dwingen beleid af op verschillende lagen van de architectuur: APP op de laag van afzonderlijke apps,
en werkprofielen op de profiellaag. Het implementeren van apps die worden beheer met een APP-beleid in een
werkprofiel is een geldig en ondersteund scenario. Of u APP, werkprofielen of een combinatie daarvan wilt
gebruiken, hangt af van uw DLP-vereisten.

Werkprofielen en APP vullen elkaars instellingen aan door extra dekking te bieden als één profiel niet voldoet voor
de gegevensbescherming die uw organisatie nodig heeft. Zo bieden werkprofielen standaard geen mechanismen
om een app te verhinderen gegevens op te slaan op een niet-vertrouwde locatie in de cloud. APP bevat deze
functie wel. U kunt besluiten dat de DLP van het werkprofiel alleen voldoende is, en er voor kiezen geen APP te
gebruiken. Of u hebt mogelijk de beveiliging van een combinatie van beide nodig.

Het kan voorkomen dat u afzonderlijke gebruikers moet ondersteunen die meerdere apparaten hebben:
onbeheerde apparaten in een APP-WE-scenario, en beheerde apparaten met werkprofielen.

U vereist bijvoorbeeld dat eindgebruikers een pincode invoeren wanneer ze een werk-app openen. Afhankelijk van
het apparaat, worden de pincodefuncties afgehandeld door APP of door het werkprofiel. Voor de APP-WE-
apparaten wordt het invoeren van de pincode afgedwongen door APP. Voor apparaten met een werkprofiel kunt u
een pincode voor het apparaat of werkprofiel gebruiken die wordt afgedwongen door het besturingssysteem. U
implementeert dit scenario door APP-instellingen zo te configureren dat ze niet van toepassing zijn wanneer een
app wordt geïmplementeerd in een werkprofiel. Als u het niet op deze manier configureert, wordt de eindgebruiker
om een pincode gevraagd door het apparaat, en nogmaals op APP-niveau.

Office-toepassingen, zoals Outlook en OneDrive, kunnen werken met 'meerdere identiteiten'. Binnen één
exemplaar van de toepassing kan de eindgebruiker verbindingen toevoegen met meerdere afzonderlijke accounts
of opslaglocaties in de cloud. Binnen de toepassing kunnen de gegevens die van deze locaties worden opgehaald,
worden gescheiden of samengevoegd. En de gebruiker kan context schakelen tussen persoonlijke id’s
(user@outlook.com) en organisatie-id’s (user@contoso.com).

Wanneer u werkprofielen gebruikt, kunt u dit gedrag voor meerdere identiteiten uitschakelen. Wanneer u dit
uitschakelt, kunnen badge-exemplaren van de app in het werkprofiel alleen worden geconfigureerd met een
organisatie-id. Gebruik de app-configuratie-instelling Toegestane accounts voor het ondersteunen van Office
Android-apps.

Zie voor meer informatie Deploying Outlook for iOS and Android app configuration settings (configuratie-
instellingen implementeren voor Outlook voor iOS en Android).

Er zijn verschillende scenario's voor bedrijfsmobiliteit waarbij het gebruiken van Intune-APP de beste aanbeveling
is.

Officieel bieden alle apparaten met Android 5.0 of hoger en Google Mobile Services ondersteuning voor
werkprofielen, en kunnen op deze manier worden beheerd. Sommige Android 5.0- en 5.1-apparaten van sommige
OEM’s ondersteunen echter geen werkprofielen.

https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/outlook-for-ios-and-android/outlook-for-ios-and-android-configuration-with-microsoft-intune


Geen MDM, geen inschrijving, Google-services zijn niet beschikbaarGeen MDM, geen inschrijving, Google-services zijn niet beschikbaar

Samenvatting

Volgende stappen

Als u versies gebruikt die geen werkprofielen ondersteunen, moet u Intune-APP-functies gebruiken om te zorgen
voor DLP voor organisatiegegevens op apparaten.

Sommige klanten willen geen enkele vorm van apparaatbeheer gebruiken, waaronder werkprofielbeheer, om
diverse redenen:

Wettelijke en aansprakelijkheidsredenen
Voor consistentie van de gebruikerservaring
De Android-apparaatomgeving is zeer heterogeen
Er is geen connectiviteit met Google-services, wat vereist is voor werkprofielbeheer.

Zo kunnen klanten in China of die gebruikers hebben die zich daar bevinden, geen gebruik maken van Android-
apparaatbeheer, omdat Google-services daar worden geblokkeerd. In dat geval kunt u gebruikmaken van Intune-
APP voor DLP.

Met behulp van Intune zijn zowel APP-WE als Android Enterprise-werkprofielen beschikbaar voor uw Android
BYOD-programma. De keuze tussen APP-WE of werkprofielen is afhankelijk van uw zakelijke en
gebruiksvereisten. Kort samengevat: gebruik werkprofielen als u MDM-activiteiten op beheerde apparaten nodig
hebt, zoals certificaatimplementatie, app-push, enzovoort. Gebruik APP-WE als u geen apparaten kunt of wilt
beheren en alleen gebruikmaakt van apps die geschikt zijn voor Intune-APP.

App-beveiligingsbeleid gaan gebruiken of uw apparaten inschrijven.
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Beheer van besturingssysteemversies met Intune MDM-
inschrijvingsbeperkingen (Mobile Device Management)

In de praktijkIn de praktijk

Op moderne mobiele en bureaubladplatformen volgen belangrijke updates, patches en nieuwe versie elkaar in
hoog tempo op. U hebt de middelen om updates en patches voor Windows volledig te beheren, maar bij andere
platformen, zoals iOS en Android, is de medewerking van uw eindgebruikers vereist. Microsoft Intune biedt de
mogelijkheid om het beheer van besturingssysteemversies voor meerdere platformen beter te structureren.

U kunt Intune gebruiken in de volgende, veelvoorkomende scenario’s:

Bepalen welke besturingssysteemversies er op de apparaten van eindgebruikers staan
Toegang beheren tot bedrijfsgegevens op apparaten gedurende de validatie van een nieuwe release van een
besturingssysteem
Eindgebruikers aanmoedigen/verplichten om te upgraden naar de nieuwste versie van het besturingssysteem
die is goedgekeurd door uw organisatie
Een organisatiebrede implementatie van een nieuwe versie van een besturingssysteem beheren

Met Intune MDM-inschrijvingsbeperkingen kunt u de vereisten definiëren waaraan het clientapparaat moet
voldoen voordat het kan worden ingeschreven. Het doel is om te vereisten dat uw eindgebruikers alleen
compatibele apparaten inschrijven voordat ze toegang krijgen tot organisatiemiddelen. De apparaatvereisten
omvatten zowel de toegestane laagste en hoogste besturingssysteemversie voor de ondersteunde platformen.

Organisaties gebruiken apparaattypebeperkingen om de toegang tot bedrijfsmiddelen te beheren met de volgende
instellingen:

1. Gebruik een minimale besturingssysteemversie zodat eindgebruikers werken op actuele en ondersteunde
platformen binnen de organisatie.

2. Laat de hoogste besturingssysteemversie ongedefinieerd (geen limiet) of stel die in op dat de laatste door uw
organisatie gevalideerde versie, zodat u tijd hebt om nieuwe versies van besturingssystemen intern te testen.

Zie Beperkingen voor apparaattypen instellen voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/intune/enrollment-restrictions-set#create-a-device-type-restriction


Rapportage over besturingssysteemversies en naleving van het Intune
MDM-nalevingsbeleid voor apparaten

In de praktijkIn de praktijk

Beheer van besturingssysteemversies met Intune-beveiligingsbeleid
voor apps

Het Intune MDM-nalevingsbeleid voor apparaten biedt u de volgende hulpmiddelen:

Nalevingsregels configureren
Nalevingsstatus weergeven via rapportage
Op niet-naleving reageren met quarantainemaatregelen en voorwaardelijke toegang

Net zoals inschrijvingsbeperkingen bevat het nalevingsbeleid voor apparaten zowel een minimale als maximale
versie van een besturingssysteem. Het beleid heeft een planning, zodat gebruikers de tijd hebben om voor naleving
te zorgen. Het nalevingsbeleid voor apparaten zorgt ervoor dat de ingeschreven gebruikersapparaten voldoen aan
het organisatiebeleid.

Organisaties gebruiken nalevingsbeleid voor apparaten in dezelfde scenario’s als inschrijvingsbeperkingen. Dit
beleid zorgt ervoor dat gebruikers binnen uw organisatie werken met actuele, gevalideerde
besturingssysteemversies. Als een apparaat van een gebruiker niet meer aan het nalevingsbeleid voldoet, kan de
toegang tot bedrijfsmiddelen worden geblokkeerd met voorwaardelijke toegang, tot de eindgebruikers weer een
ondersteunde besturingssysteemversie voor de organisatie hebben. Eindgebruikers worden op de hoogte gesteld
van de niet-naleving en de stappen die ze moeten uitvoeren om weer toegang te krijgen.

Zie Aan de slag met apparaatnaleving voor meer informatie.

Met het Intune-beveiligingsbeleid voor apps en de instellingen voor toegang in het beheer van mobiele
toepassingen (MAM) kunt u de minimale versie van het besturingssysteem instellen op app-niveau. Hiermee kunt
u eindgebruikers informatie geven en ze aanmoedigen of verplichten om hun besturingssysteem te updaten naar
minimaal een bepaalde versie.

Daarbij hebt u twee opties:

Waarschuwen: bij Waarschuwen worden eindgebruikers geïnformeerd dat ze beter kunnen upgraden
wanneer ze een app met een beveiligingsbeleid of MAM-toegangsinstellingen openen op een apparaat met
een besturingssysteemversie die lager is dan de gespecificeerde versie. Toegang is toegestaan voor de app

https://docs.microsoft.com/intune/device-compliance-get-started
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en de bedrijfsgegevens. 

Blokkeren: bij Blokkeren worden eindgebruikers geïnformeerd dat ze een upgrade moeten uitvoeren,
wanneer ze een app met een beveiligingsbeleid of MAM-toegangsinstellingen openen op een apparaat met
een besturingssysteemversie die lager is dan de gespecificeerde versie. Toegang is niet toegestaan voor de

app en de bedrijfsgegevens. 

Organisaties gebruiken de instellingen van beveiligingsbeleid voor apps wanneer apps worden geopend of hervat,
als een manier om eindgebruikers te informeren over de noodzaak om hun apps up-to-date te houden. Een
voorbeeld van een configuratie is dat eindgebruikers worden gewaarschuwd bij huidige versie min één, en
geblokkeerd bij huidige versie min twee.



De implementatie van een nieuwe besturingssysteemversie beheren

Volgende stappen

Zie App-beveiligingsbeleid maken en toewijzen voor meer informatie.

U kunt de mogelijkheden van Intune die in dit artikel worden beschreven gebruiken om uw organisatie over te
laten gaan naar een nieuwe besturingssysteemversie, binnen een door u opgestelde planning. De volgende
stappen zijn een voorbeeld van een implementatiemodel waarmee u gebruikers in zeven dagen laat upgraden van
besturingssysteem v1 naar besturingssysteem v2.

Stap 1: gebruik inschrijvingsbeperkingen om besturingssysteem v2 verplicht te stellen als laagste versie voor de
inschrijving van het apparaat. Dit zorgt voor naleving van nieuwe apparaten ten tijde van inschrijving.
Stap 2a: gebruik Intune-beveiligingsbeleid voor apps om gebruikers te waarschuwen dat besturingssysteem v2
is vereist, wanneer de app wordt geopend of hervat.
Stap 2b: gebruik nalevingsbeleid voor apparaten om besturingssysteem v2 te vereisen als laagste versie voor
naleving van het apparaat. Gebruik Acties voor niet-naleving om gebruikers een overgangsperiode van zeven
dagen te bieden, en ze een e-mail te sturen met de planning en vereisten.

Stap 3a: gebruik Intune-beveiligingsbeleid voor apps om gebruikers te blokkeren wanneer een app wordt
geopend of hervat en besturingssysteem v2 niet wordt uitgevoerd op het apparaat.
Stap 3b: gebruik nalevingsbeleid voor apparaten om besturingssysteem v2 te vereisen als laagste versie voor
naleving van het apparaat.

Dit beleid informeert gebruikers op meerdere manieren dat hun bestaande apparaten moeten worden
bijgewerkt: per e-mail, op de Intune-bedrijfsportal en wanneer de app wordt geopend als er een
beveiligingsbeleid voor apps voor is ingeschakeld.
U kunt een nalevingsrapport uitvoeren over niet-naleving bij gebruikers.

Dit beleid vereist dat apparaten worden bijgewerkt om toegang te krijgen tot organisatiegegevens.
Beveiligde services worden geblokkeerd bij gebruik van voorwaardelijke toegang voor apparaten.  Apps
waarvoor een beveiligingsbeleid is ingeschakeld worden geblokkeerd wanneer ze worden geopend of
toegang proberen te krijgen tot organisatiegegevens.

U kunt de volgende hulpmiddelen gebruiken voor het beheer van besturingssysteemversies in uw organisatie:

Beperkingen voor apparaattypen instellen
Aan de slag met apparaatnaleving
App-beveiligingsbeleid maken en toewijzen

https://docs.microsoft.com/intune/app-protection-policies
https://docs.microsoft.com/intune/enrollment-restrictions-set#create-a-device-type-restriction
https://docs.microsoft.com/intune/device-compliance-get-started
https://docs.microsoft.com/intune/app-protection-policies
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Azure Active Directory

Bedrijfsportal

Microsoft Intune bevat veel functies waarmee u apparaten met Windows Holographic for Business kunt beheren,
zoals de Microsoft HoloLens. Met Intune kunt u bevestigen dat apparaten compatibel zijn met de regels van uw
organisatie, en u kunt het apparaat aanpassen door een VPN- of Wi-Fi-profiel toe te voegen. Een andere
belangrijke functie is dat het apparaat kan worden gebruikt als een kiosk en dat met het apparaat een specifieke
app of set apps kan worden uitgevoerd.

De taken in dit artikel helpen u bij het beheren, aanpassen en beveiligen van uw apparaten met Windows
Holographic for Business, inclusief software-updates en het gebruik van Windows Hello for Business.

Maak een editie-upgrade-profiel om Windows Holographic-apparaten te gebruiken met Intune. Met dit
upgradeprofiel werkt u de apparaten bij van Windows Holographic naar Windows Holographic for Business. Voor
Microsoft HoloLens kunt u de Commercial Suite kopen om de vereiste licentie voor de upgrade te krijgen. Zie
Apparaten met Windows Holographic upgraden naar Windows Holographic for Business voor meer informatie.

Azure Active Directory (AD) is een geweldige resource voor het beheren en bedienen van uw apparaten waarop
Windows Holographic voor Bedrijven wordt uitgevoerd. Met behulp van Intune en Azure AD kunt u:

Apparaten toevoegen in Azure Active Directory : In Azure Active Directory (AD) kunt u uw Windows
10-apparaten voor zakelijk gebruik toevoegen, waaronder apparaten waarop Windows Holographic for
Business wordt uitgevoerd. Via deze functie kan Azure AD het apparaat beheren. Hiermee kunt u
bevestigen dat uw gebruikers toegang tot uw bedrijfsresources hebben vanaf apparaten die aan uw
beveiligings en nalevingsnormen voldoen.

Zie Apparaatbeheer in Azure AD voor meer informatie.

Bulkregistratie voor Windows-apparaten : Als beheerder kunt u grote aantallen nieuwe Windows-
apparaten toevoegen aan Azure Active Directory (AD) en Intune. Deze functie wordt bulkregistratie
genoemd. Hiervoor worden inrichtingspakketten gebruikt. Deze pakketten koppelen de apparaten waarop
Windows Holographic voor Bedrijven wordt uitgevoerd met uw Azure AD-tenant en registreren deze in
Intune.

De bedrijfsportal-app configureren

Intune biedt gebruikers de bedrijfsportal-app, waarmee zij toegang hebben tot bedrijfsgegevens, apparaten
registreren, apps installeren, contact opnemen met uw IT-afdeling en meer. U kunt de bedrijfsportal-app
aanpassen voor uw apparaten met Windows Holographic for Business.

U kunt ook een de volgende acties uitvoeren met behulp van de bedrijfsportal-app:

Een apparaat uit Intune verwijderen met behulp van de instellingen-app of de bedrijfsportal-app
De naam van een apparaat wijzigen

https://docs.microsoft.com/hololens/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/devices/azureadjoin-plan
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/devices/overview
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-windows
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/rename-your-device-cpapp


Nalevingsbeleid

Apps implementeren en beheren

NOTENOTE

Apparaatacties

Apps installeren op een apparaat
Apparaten handmatig synchroniseren vanuit de instellingen-app of de bedrijfsportal-app

Een nalevingsbeleid voor apparaten maken

Nalevingsbeleid zijn regels en instellingen waaraan apparaten moeten voldoen om compatibel te zijn. Gebruik
deze beleidsregels met voorwaardelijke toegang om toegang tot bedrijfsresources te blokkeren voor apparaten
die niet compatibel zijn. Maak in Intune nalevingsbeleid om toegang voor apparaten met Windows Holographic
for Business toe te staan of te blokkeren. U kunt bijvoorbeeld een beleid maken waarvoor Bitlocker moet zijn
ingeschakeld.

Zie ook Aan de slag met nalevingsbeleid .

Apps toevoegen aan Intune

Met Intune kunt u apps toevoegen aan uw apparaten met Windows Holographic for Business. Apps kunnen op
verschillende manieren worden geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn:

Microsoft Store-apps toevoegen
Apps toevoegen die u maakt
Apps aan groepen toewijzen

Microsoft Intune kan universele Windows-apps implementeren op Microsoft HoloLens-apparaten waarop
Windows Holographic for Business wordt uitgevoerd. U kunt uw app-pakketten rechtstreeks uploaden in Intune
Azure Portal of implementeren vanuit de Microsoft Store voor Bedrijven. Zie de volgende artikelen voor meer
informatie:

NOTENOTE

Zie Windows Line-Of-Business-apps toevoegen aan Microsoft Intune voor het implementeren van Line-of-
Business-apps (LOB) met behulp van Intune Azure Portal.

In Intune is een maximale pakketgrootte van 8 GB toegestaan. Deze pakketgrootte is alleen beschikbaar voor LOB-
apps die zijn geüpload naar Intune.

Zie Apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store voor Bedrijven beheren met Microsoft Intune voor het
implementeren van apps via de Microsoft Store voor Bedrijven.

Zie Wat is appbeheer in Microsoft Intune? voor meer informatie over het beheer van apps met Microsoft
Intune.

Zie Apps met gemengde realiteit voor Microsoft HoloLens voor meer informatie over het ontwikkelen van
apps voor Microsoft HoloLens.

HoloLens-apparaten met Windows 10 Holographic voor bedrijven 1607 ondersteunen geen apps met een online licentie uit
de Microsoft Store voor Bedrijven. Zie Apps installeren op HoloLens voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/install-apps-cpapp-windows
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/sync-your-device-manually-windows
https://www.microsoft.com/hololens/apps
https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-install-apps


Apparaatcategorieën en -groepen

Apparaatconfiguratieprofielen

Aangepaste apparaatinstellingenAangepaste apparaatinstellingen

Kioskmodus configurerenKioskmodus configureren

ApparaatbeperkingenApparaatbeperkingen

In Intune worden een aantal ingebouwde acties gebruikt waarmee IT-beheerders verschillende taken kunnen
uitvoeren. Dit kan lokaal op het apparaat maar ook extern met behulp van Intune in Azure Portal. Gebruikers
kunnen ook vanuit de Intune-bedrijfsportal op afstand een opdracht geven voor persoonlijke apparaten die bij
Intune zijn ingeschreven.

De volgende acties kunnen worden gebruikt wanneer u apparaten gebruikt waarop Windows Holographic voor
Bedrijven wordt uitgevoerd:

Wissen : Met de actie Wissen wordt het apparaat uit Intune verwijderd en worden de
standaardfabrieksinstellingen van het apparaat hersteld. Gebruik deze actie voordat u het apparaat aan een
nieuwe gebruiker geeft of wanneer het apparaat is verloren of gestolen.

Buiten gebruik stellen : Met de actie Buiten gebruik stellen wordt het apparaat uit Intune verwijderd.
Hiermee verwijdert u ook beheerde app-gegevens, instellingen en e-mailprofielen die zijn toegewezen door
Intune. De persoonlijke gegevens van de gebruiker blijven op het apparaat.

Apparaten synchroniseren om het meest recente beleid en de meest recente acties te verkrijgen :
Met de actie Synchroniseren wordt het geselecteerde apparaat direct ingecheckt bij Intune. Wanneer een
apparaat wordt ingecheckt, worden direct eventuele openstaande acties of toegewezen beleidsregels
ontvangen die eraan zijn toegewezen. Met deze functie kunt u toegewezen beleid controleren en in het
geval van problemen direct aanpassen, zonder dat u hoeft te wachten op de volgende geplande check-in.

Wat is Microsoft Intune-apparaatbeheer? is een goede resource voor meer informatie over het beheer van
apparaten via Azure Portal.

Apparaten categoriseren in groepen

Met Intune kunt u apparaatcategorieën maken om apparaten automatisch toe te voegen aan groepen op basis van
categorieën die u instelt, zoals Verkoop, Boekhouding, Human Resources, enzovoort. Het idee is om het beheer
van uw apparaten met Windows Holographic for Business te vereenvoudigen.

Aan de slag met configuratieprofielen en uw eigen profiel maken

Intune omvat instellingen en functies die u op verschillende apparaten binnen uw organisatie kunt in- of
uitschakelen. Deze instellingen en functies worden beheerd met behulp van profielen. U kunt bijvoorbeeld een
profiel maken waarmee Cortana wordt ingeschakeld, of een profiel dat Windows Defender Smart Screen gebruikt
op uw apparaten met Windows Holographic for Business.

U kunt OMA-URI in uw profielen gebruiken om een aantal instellingen aan te passen, apparaatbeperkingen in te
stellen en een virtueel particulier netwerk (VPN) en Wi-Fi te configureren.

Als u instellingen voor OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) wilt configureren, kunt u
een aangepast profiel maken in Intune. Met de OMA-URI-instellingen kunt u verschillende functies beheren op
uw apparaten met Windows Holographic for Business, zoals VPN inschakelen of controleren op updates van
Microsoft Update.

Met behulp van de gedeelde of gastfuncties van de pc die beschikbaar zijn in Intune kunt u Windows Holographic
for Business-apparaten in de kioskmodus uitvoeren. Deze apparaten kunnen één app (één app in de kioskmodus)
of meerdere apps uitvoeren (meerdere apps in de kioskmodus).



VPN configurerenVPN configureren

Wi-Fi configurerenWi-Fi configureren

Gedeelde apparaten voor meerdere gebruikers

Software-updates

Voorwaarden

Windows Hello voor Bedrijven

Met apparaatbeperkingen kunt u verschillende instellingen en functies op uw apparaten beheren, zoals een
wachtwoord vereisen, apps installeren apps uit de Microsoft Store, Bluetooth inschakelen en meer. Deze
beperkingen worden gemaakt in een Intune-profiel. Dit profiel kan worden toegepast op meerdere apparaten met
Windows Holographic for Business.

Met virtuele particuliere netwerken (VPN's) geeft u uw gebruikers veilige externe toegang tot uw bedrijfsnetwerk.
U kunt in Intune een VPN-profiel maken met specifieke instellingen voor uw apparaten met Windows
Holographic for Business. U kunt bijvoorbeeld een VPN-profiel maken zodat alle apparaten met Windows
Holographic for Business Citrix-VPN gebruiken als verbindingstype.

U kunt in Intune ook een Wi-Fi-profiel maken om draadloze netwerkinstellingen toe te wijzen aan apparaten met
Windows Holographic for Business. Als u een Wi-Fi-profiel toewijst, krijgen uw eindgebruikers zonder
netwerkconfiguratie toegang tot het bedrijfsnetwerk. U kunt bijvoorbeeld een Wi-Fi-netwerk uitsluitend voor
apparaten met Windows Holographic for Business maken.

Gedeelde apparaten

Apparaten met Windows Holographic for Business, zoals de Microsoft HoloLens, kunnen meerdere gebruikers
hebben. Intune bevat instellingen waarmee verschillende functies op deze gedeelde apparaten kunnen worden
beheerd, zoals energiebeheer, het gebruik van lokale opslag en accountbeheer. De configuratieprofielen kunnen
ook worden toegepast op apparaten met verschillende besturingssystemen. De groep met apparaten kan
bijvoorbeeld zowel RS2- als RS3-apparaten bevatten.

Software-updates beheren

Intune heeft de functie update-ringen voor Windows 10-apparaten. Deze update-ringen bevatten een groep
instellingen waarmee u bepaalt hoe updates worden geïnstalleerd. U kunt bijvoorbeeld een onderhoudsvenster
maken om updates te installeren of instellen dat opnieuw moet worden opgestart nadat updates zijn geïnstalleerd.
De update-ring kan worden toegepast op meerdere apparaten met Windows Holographic for Business.

De voorwaarden voor gebruikerstoegang van uw bedrijf instellen

Voordat gebruikers apparaten registreren en toegang hebben tot uw bedrijfsapps, waaronder e-mail, kunt u
vereisen dat gebruikers de voorwaarden van uw bedrijf accepteren. Definieer in Intune hoe de voorwaarden
worden weergegeven in de bedrijfsportal en wijs deze voorwaarden ook toe aan apparaten met Windows
Holographic for Business.

Windows Hello voor Bedrijven gebruiken

Hello voor Bedrijven biedt een alternatieve aanmeldingsmethode waarbij een Azure Active Directory-account
wordt gebruikt om een wachtwoord, smartcard of virtuele smartcard te vervangen. Met Hello voor Bedrijven
kunnen apparaten met Windows Holographic for Business zich aanmelden met een pincode met een door u
ingestelde minimale lengte.

https://www.microsoft.com/store/apps/windows?icid=CNavAppsWindowsApps
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NOTENOTE

Volgende stappen

Met de toename van het aantal apparaten in de onderneming dat eigendom is van werknemers, is er ook een
groter risico op datalekken via apps en services die zich buiten de invloed van de onderneming bevinden, zoals e-
mail, sociale media en de openbare cloud. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker de nieuwste technische
afbeeldingen via een persoonlijke e-mailaccount verstuurt, productinformatie kopieert en in een tweet plakt, of
een conceptversie van een verkooprapport opslaat in de openbare cloud.

Windows-gegevensbeveiliging helpt bij de bescherming tegen deze potentiële gegevenslekken zonder dat de
gebruikerservaring van werknemers hierdoor wordt beïnvloed. Het helpt tevens zakelijke apps en gegevens te
beschermen tegen onbedoelde gegevenslekken op apparaten die eigendom zijn van de onderneming en
persoonlijke apparaten die werknemers meenemen naar het werk, zonder dat hiervoor wijzigingen nodig zijn aan
uw omgeving of andere apps.

Dit Intune-beleid beheert de lijst met apps die zijn beveiligd door Windows Information Protection, de
bedrijfsnetwerklocaties, het beveiligingsniveau en de versleutelingsinstellingen.

Als u de bedrijfsportal-app voor Windows 10 met Windows Information Protection wilt gebruiken, moet u de bedrijfsportal-
app toevoegen in de modus Windows Information Protection van Uitgesloten.

Zie voor meer informatie:

Uw ondernemingsgegevens beveiligen met Windows Information Protection.
Een WIP-beleid (Windows Information Protection) maken met de klassieke console voor Microsoft Intune
Een WIP-beleid (Windows Information Protection) maken met MDM via Azure Portal voor Microsoft Intune
Een WIP-beleid (Windows Information Protection) maken met MAM via Azure Portal voor Microsoft Intune

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/keep-secure/protect-enterprise-data-using-wip
https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-intune
https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-intune-azure
https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-mam-intune-azure
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Basisinformatie over MAM

Beleid voor app-beveiliging

In dit artikel vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Intune Mobile Application Management
(MAM) en de bescherming van apps met Intune.

Wat is MAM?
Intune Mobile Application Management verwijst naar de suite met Intune-beheerfuncties waarmee u mobiele
apps voor uw gebruikers kunt publiceren, pushen, configureren, beveiligen, controleren en bijwerken.

Wat zijn de voordelen van het beveiligen van apps met MAM?
Met MAM worden de gegevens van een organisatie in een toepassing beveiligd. Met MAM zonder registratie
(MAM-WE) kunt u op bijna elk apparaat, inclusief persoonlijke apparaten in BYOD-scenario's (Bring-Your-Own-
Device), een werk- of schoolgerelateerde app beheren die gevoelige gegevens bevat. Veel productiviteits-apps,
zoals Microsoft Office-apps, kunnen worden beheerd met Intune MAM. Bekijk de officiële lijst met de door Intune
beheerde apps die beschikbaar zijn voor openbaar gebruik.

Welke apparaatconfiguraties ondersteunt MAM?
Intune MAM ondersteunt twee configuraties:

Intune MDM + MAM: IT-beheerders kunnen apps alleen met MAM en beleidsregels voor de beveiliging
van apps beheren op apparaten die zijn geregistreerd bij Intune Mobile Device Management (MDM). Als
klanten apps willen beheren met MDM + MAM, moeten zij de Intune-console Azure Portal op
https://portal.azure.com gebruiken.

MAM zonder apparaatregistratie: MAM zonder apparaatregistratie, of MAM-WE, biedt IT-beheerders de
mogelijkheid apps te beheren met MAM en beleidsregels voor app-beveiliging op apparaten die niet zijn
geregistreerd met Intune MDM. Dit betekent dat apps door Intune kunnen worden beheerd op apparaten
die zijn geregistreerd bij externe EMM providers. Als klanten apps willen beheren met MAM-WE, moeten zij
de Intune-console in Azure Portal op https://portal.azure.com gebruiken. Apps kunnen ook door Intune
worden beheerd op apparaten die zijn geregistreerd bij externe Enterprise Mobility Management-providers
of die helemaal niet bij een MDM zijn geregistreerd.

Wat zijn beleidsregels voor de beveiliging van apps?
Beleidsregels voor de beveiliging van apps zijn regels die ervoor zorgen dat de bedrijfsgegevens die zijn
opgenomen in een app, veilig of binnen de app blijven. Een beleidsregel kan een regel zijn die wordt afgedwongen
wanneer de gebruiker bedrijfsgegevens probeert te openen of te verplaatsen, of een reeks acties die zijn verboden
of worden gecontroleerd wanneer de gebruiker zich in de app bevindt.

Wat zijn voorbeelden van beleidsregels voor de beveiliging van apps?
Zie de beleidsinstellingen voor de beveiliging van Android-apps en de beleidsinstellingen voor de beveiliging van
iOS-apps voor gedetailleerde informatie over elke beleidsinstelling voor de beveiliging van apps.

Is het mogelijk om op hetzelfde moment, maar voor verschillende apparaten, beleid van zowel MDM
als MAM toe te passen op dezelfde gebruiker? Bijvoorbeeld in een situatie waarin een gebruiker thuis
toegang kan krijgen tot bedrijfsresources vanaf een eigen computer met MAM, maar ook op kantoor
vanaf een apparaat dat met Intune MDM wordt beheerd. Zijn er nog aandachtspunten voor dit idee?

https://docs.microsoft.com/intune/app-lifecycle
https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Apps die u kunt beheren met beleidsregels voor de beveiliging van
apps

Als u een MAM-beleid toepast op de gebruiker zonder de apparaatstatus in te stellen, krijgt de gebruiker het
MAM-beleid op zowel het BYOD-apparaat als het door Intune beheerde apparaat. U kunt een MAM-beleid ook
toepassen op basis van de beheerde status. Bij het maken van een beleid voor de beveiliging van apps selecteert u
dan Nee voor Doel voor alle app-typen. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Pas een minder streng MAM-beleid toe op apparaten die met Intune worden beheerd en een meer beperkend
MAM-beleid op apparaten die niet bij MDM zijn ingeschreven.
Pas alleen een MAM-beleid toe op niet-ingeschreven apparaten.

Zie How to monitor app protection policies (App-beveiligingsbeleid controleren) voor meer informatie.

Welke apps kunnen worden beheerd door beleidsregels voor de beveiliging van apps?
Alle apps die zijn geïntegreerd met de Intune App SDK of die zijn ingepakt met de Intune App Wrapping Tool,
kunnen worden beheerd met Intune-beleidsregels voor de beveiliging van apps. Bekijk de officiële lijst met de door
Intune beheerde apps die beschikbaar zijn voor openbaar gebruik.

Wat zijn de basisvereisten voor het gebruik van app-beveiligingsbeleidsregels voor een app die door
Intune wordt beheerd?

De eindgebruiker moet een AAD-account (Azure Active Directory) hebben. Zie Gebruikers toevoegen en
beheerdersmachtigingen aan Intune toekennen voor informatie over het maken van Intune-gebruikers in
Azure Active Directory.

Er moet een licentie voor Microsoft Intune Azure aan het Azure Active Directory-account van de
eindgebruiker zijn toegewezen. Zie Intune-licenties beheren voor informatie over het toewijzen van Intune-
licenties aan eindgebruikers.

De eindgebruiker moet behoren tot een beveiligingsgroep waarop een beleidsregel voor de beveiliging van
apps is gericht. Dezelfde beleidsregel voor de beveiliging van apps moet ook zijn gericht op de specifieke
app die wordt gebruikt. Beleidsregels voor de beveiliging van apps kunnen worden gemaakt en
geïmplementeerd in de Intune-console in Azure Portal. Beveiligingsgroepen kunnen op dit moment worden
gemaakt in het Microsoft 365-beheercentrum.

De eindgebruiker moet zich bij de app aanmelden met zijn AAD-account.

Wat zijn de mogelijkheden als ik een app met Intune-app-beveiliging wil inschakelen, maar die app
geen ondersteund platform voor app-ontwikkeling gebruikt?

Het Intune SDK-ontwikkelingsteam houdt zich actief bezig met het testen en onderhouden van ondersteuning
voor apps die zijn gebouwd met de systeemeigen Android-, iOS- (Objective-C, Swift), Xamarin-, Xamarin.Forms-
en Cordova-platforms. Hoewel het sommige klanten is gelukt om de Intune SDK te integreren in andere platforms,
zoals React Native en NativeScript, bieden we geen specifieke instructies of plug-ins voor app-ontwikkelaars die
andere platforms gebruiken dan de platforms die door ons worden ondersteund.

Ondersteunt de Intune APP SDK de bibliotheek voor Microsoft-verificatie (MSAL) of sociale accounts?
De Intune APP SDK gebruikt enkele geavanceerde mogelijkheden van ADAL voor zowel eigen als externe versies
van de SDK. Hierdoor werkt MSAL niet goed met de meeste belangrijkste scenario's, zoals verificatie in de Intune-
app-beveiligingsservice en voorwaardelijk starten. Gezien het feit dat het Identity-team van Microsoft gebruikers
over het algemeen aanraadt om voor alle Microsoft Office-apps over te stappen naar MSAL, zal de Intune SDK
daar uiteindelijk ondersteuning voor moeten gaan bieden, maar hier zijn momenteel nog geen plannen voor.

Wat zijn de aanvullende vereisten voor het gebruik van de mobiele app van Outlook?

De eindgebruiker moet de mobiele app van Outlook op zijn apparaat hebben geïnstalleerd.

https://docs.microsoft.com/intune/app-sdk
https://docs.microsoft.com/intune/apps-prepare-mobile-application-management
https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://docs.microsoft.com/intune/users-permissions-add
https://docs.microsoft.com/intune/licenses-assign
https://portal.azure.com
https://admin.microsoft.com
https://products.office.com/outlook


Functies voor app-beveiliging

NOTENOTE

De eindgebruiker moet een Office 365 Exchange Online-postvak en -licentie aan het Azure Active
Directory-account hebben gekoppeld.

De mobiele app van Outlook ondersteunt momenteel alleen Intune-app-beveiliging voor Microsoft Exchange Online
en Exchange Server met hybride moderne verificatie en biedt geen ondersteuning voor Exchange in Office 365
Dedicated.

Wat zijn de aanvullende vereisten voor het gebruik van de apps Word, Excel en PowerPoint?

NOTENOTE

De eindgebruiker moet een licentie voor Office 365 Business of Enterprise aan zijn Azure Active Directory-
account hebben gekoppeld. Het abonnement moet de Office-apps voor mobiele apparaten bevatten en kan
een cloudopslagaccount met OneDrive voor Bedrijven bevatten. Office 365-licenties kunnen aan de hand
van de volgende instructies worden toegewezen in het Microsoft 365-beheercentrum.

De eindgebruiker moet een beheerde locatie hebben die is geconfigureerd met de gedetailleerde functie
voor 'opslaan als', onder de instelling 'Opslaan als voorkomen' van het beveiligingsbeleid voor
toepassingen. Als bijvoorbeeld OneDrive de beheerde locatie is, moet de OneDrive-app worden
geconfigureerd in de Word-, Excel- of PowerPoint-app van de eindgebruiker.

Als OneDrive de beheerde locatie is, moet de app het doel zijn van het app-beveiligingsbeleid dat voor de
eindgebruiker is geïmplementeerd.

De mobiele Office-apps bieden momenteel alleen ondersteuning voor SharePoint Online en niet voor SharePoint On-
Premises.

Waarom is er een beheerde locatie (bijvoorbeeld OneDrive) voor Office nodig?
Intune markeert alle gegevens in de app als 'zakelijk' of 'persoonlijk'. Gegevens worden als 'zakelijk' beschouwd
wanneer ze afkomstig zijn van een bedrijfslocatie. Voor Office-apps worden de volgende locaties door Intune
beschouwd als bedrijfslocaties: e-mail (Exchange) of cloudopslag (OneDrive-app met een OneDrive voor
Bedrijven-account).

Wat zijn de aanvullende vereisten voor het gebruik van Skype voor Bedrijven?
Zie de licentievereisten voor Skype voor Bedrijven. Zie respectievelijk Hybride moderne verificatie voor SfB en
Exchange wordt algemeen beschikbaar (GA) en Moderne verificatie voor on-premises SfB met AAD voor hybride
en on-premises configuraties van Skype voor Bedrijven (SfB).

Wat is ondersteuning voor meerdere identiteiten?
Via ondersteuning voor meerdere identiteiten kan de Intune App SDK beleidsregels voor de beveiliging van apps
toepassen op alleen het werk- of schoolaccount dat is aangemeld bij de app. Als een persoonlijk account is
aangemeld bij de app, blijven de gegevens ongewijzigd.

Wat is het doel van ondersteuning voor meerdere identiteiten?
Dankzij ondersteuning voor meerdere identiteiten kunnen apps met zowel een zakelijke als een particuliere
doelgroep (oftewel de Office-apps) openbaar worden vrijgegeven met app-beveiligingsfuncties van Intune voor de
'zakelijke' accounts.

Outlook en meerdere identiteiten
Aangezien Outlook een gecombineerde e-mailweergave heeft met zowel persoonlijke als 'zakelijke' e-mails, wordt
er naar de Intune-pincode gevraagd zodra Outlook wordt gestart.

https://products.office.com/exchange/exchange-online
https://technet.microsoft.com/library/mt846639(v=exchg.160).aspx
https://products.office.com/business/office
https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans
https://onedrive.live.com/about/business/
https://support.office.com/article/Assign-or-remove-licenses-for-Office-365-for-business-997596b5-4173-4627-b915-36abac6786dc
https://admin.microsoft.com
https://onedrive.live.com/about/
https://products.office.com/skype-for-business/it-pros
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Skype-for-Business-Blog/Hybrid-Modern-Auth-for-SfB-and-Exchange-goes-GA/ba-p/134756
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Skype-for-Business-Blog/Modern-Auth-for-SfB-OnPrem-with-AAD/ba-p/180910


NOTENOTE

Wat is de pincode voor de Intune-app?
De pincode is een wachtwoordcode die wordt gebruikt om te verifiëren of de juiste gebruiker de bedrijfsgegevens
in een app benadert.

Wanneer wordt de gebruiker gevraagd een pincode op te geven?
Intune vraagt naar de pincode van de gebruiker wanneer de gebruiker 'zakelijke' gegevens benadert. In
apps met functionaliteit voor meerdere identiteiten, zoals Word/Excel/PowerPoint, wordt de gebruiker naar
een de pincode gevraagd wanneer ze een 'zakelijk' document of bestand willen openen. In apps waarvoor
maar één identiteit kan worden gebruikt, zoals Line-Of-Business-apps die worden beheerd met de Intune
App Wrapping Tool-functionaliteit, wordt gelijk bij het starten van de app om de pincode gevraagd, omdat
de Intune App SDK weet dat de gebruiker de app uitsluitend 'zakelijk' gebruikt.

Hoe vaak wordt de gebruiker gevraagd de pincode voor Intune in te voeren?
De IT-beheerder kan de beleidsinstelling voor beveiliging van de Intune-app in de Intune-beheerconsole
instellen op Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten). Deze instelling geeft de hoeveelheid tijd
aan voordat de toegangsvereisten op het apparaat worden gecontroleerd en het scherm voor de pincode
opnieuw wordt weergegeven. Belangrijke informatie over de pincode die van invloed is op hoe vaak de
gebruiker om de pincode wordt gevraagd, is:

De pincode wordt gedeeld door apps van dezelfde uitgever om de bruikbaarheid te
verbeteren: Op iOS wordt één pincode voor apps gedeeld door alle apps van dezelfde app-uitgever.
Op Android wordt één pincode voor apps gedeeld met alle andere apps.
Het gedrag van 'Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten)' na het opnieuw
opstarten van een apparaat: een 'timer van de pincode' houdt het aantal minuten van inactiviteit bij
waarna de pincode voor de Intune-app opnieuw moet worden weergegeven. In iOS wordt de timer van
de pincode niet beïnvloed door het opnieuw starten van het apparaat. Het opnieuw starten van het
apparaat is dus niet van invloed op het aantal minuten dat de gebruiker niet actief is in een iOS-app
waarvoor het Intune-pincodebeleid is ingesteld. In Android wordt de timer van de pincode opnieuw
ingesteld bij het opnieuw starten van het apparaat. Hierdoor vragen Android-apps waarvoor het Intune-
pincodebeleid is ingesteld waarschijnlijk om de pincode voor de app, ongeacht de instelling
'Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten)' na het opnieuw starten van een apparaat.
De werking van de timer die aan de pincode is gekoppeld: zodra een pincode wordt ingevoerd
voor toegang tot een app (app A) en de app de voorgrond (primaire invoerfocus) op het apparaat verlaat,
wordt de timer voor die pincode opnieuw ingesteld. Voor elke app (app B) die deze pincode deelt, wordt
de gebruiker niet om de pincode gevraagd, omdat de timer opnieuw is ingesteld. De prompt verschijnt
zodra opnieuw aan de waarde voor Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten) is voldaan.

Zelfs als de pincode wordt gedeeld met apps van andere uitgevers verschijnt bij iOS-apparaten de prompt
opnieuw wanneer opnieuw is voldaan aan de waarde Toegangsvereisten na (minuten) opnieuw controleren
voor de app die niet de belangrijkste invoerfocus is. Een gebruiker heeft bijvoorbeeld app A van uitgever X en app
B van uitgever Y en deze twee apps delen dezelfde pincode. De gebruiker is gericht op app A (voorgrond) en app B
wordt geminimaliseerd. Nadat is voldaan aan de waarde Toegangsvereisten na (minuten) opnieuw
controleren en de gebruiker overschakelt naar de app B, is de pincode vereist.

Als u wilt dat de toegangsvereisten van de gebruiker vaker worden gecontroleerd (oftewel dat er om een pincode wordt
gevraagd), met name voor een veelgebruikte app, wordt aanbevolen om de waarde voor de instelling 'Toegangsvereisten
opnieuw controleren na (minuten)' te verlagen.

Hoe werkt de pincode van Intune met de ingebouwde pincodes van apps voor Outlook en
OneDrive?
De pincode van Intune werkt op basis van een timer van inactiviteit (ofwel de waarde voor
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Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten)). Er wordt dus gevraagd om de pincode van Intune.
Dit is onafhankelijk van de prompts voor de pincode van de app voor Outlook en OneDrive, die vaak
standaard verschijnen bij het starten van de app. Als beide prompts tegelijk worden weergegeven, moet de
pincode van Intune voorrang krijgen.

Is de pincode veilig?
De pincode zorgt ervoor dat alleen de juiste gebruiker toegang heeft tot de gegevens van de organisatie in
de app. Daarom moet een eindgebruiker zich aanmelden met een werk- of schoolaccount voordat de
pincode voor de Intune-app kan worden ingesteld of hersteld. Deze verificatie wordt verwerkt door Azure
Active Directory via uitwisseling van een beveiligde token en is niet transparant voor de Intune App SDK.
Vanuit het oogpunt van veiligheid kunt u werk- of schoolgerelateerde gegevens het beste versleutelen.
Versleuteling is niet gerelateerd aan de pincode van de app, maar is een eigen app-beveiligingsbeleid.

Hoe beschermt Intune de pincode tegen beveiligingsaanvallen?
Als onderdeel van het app-pincodebeleid kan de IT-beheerder een maximumaantal verificatiepogingen voor
gebruikers instellen voordat de app wordt vergrendeld. Na het toegestane aantal aanmeldingspogingen kan
de Intune App SDK de 'zakelijke' gegevens in de app wissen.

Waarom moet ik een pincode tweemaal instellen voor apps van dezelfde uitgever?
Voor MAM (op iOS) kan momenteel een pincode op toepassingsniveau worden gebruikt met
alfanumerieke tekens en speciale tekens (wachtwoordcode genoemd) waarvoor de deelname van
toepassingen (zoals WXP, Outlook, Managed Browser, Yammer) is vereist om te integreren met de Intune
App SDK voor iOS. Zonder deze deelname, worden de instellingen voor de wachtwoordcode niet goed
afgedwongen voor de betreffende toepassingen. Dit is een functie die is uitgebracht in de Intune SDK voor
iOS v. 7.1.12. 

Om deze functie te ondersteunen en te zorgen voor compatibiliteit met eerdere versies van de Intune SDK
voor iOS, worden alle pincodes (numeriek of als wachtwoordcode) in 7.1.12+ los van de pincode in eerdere
versies van de SDK verwerkt. Dus als een apparaat toepassingen met Intune SDK voor iOS-versies lager
dan 7.1.12 EN hoger dan 7.1.12 van dezelfde uitgever heeft, moeten er twee pincodes worden ingesteld. 

Die twee pincodes (voor elke app) staan echter volledig los van elkaar: ze moeten voldoen aan het app-
beveiligingsbeleid dat voor die app geldt. Dus alleen als voor app A en app B hetzelfde beleid is toegepast
(met betrekking tot pincodes), kan de gebruiker dezelfde pincode tweemaal instellen. 

Dit gedrag is specifiek voor de pincode voor iOS-toepassingen die ingeschakeld zijn met het Intune-beheer
van mobiele apps. Na verloop van tijd, wanneer toepassingen nieuwere versies van de Intune SDK voor iOS
overnemen, wordt het tweemaal instellen van een pincode voor apps van dezelfde uitgever minder
problematisch. Zie de opmerking hieronder voor een voorbeeld.

Als app A bijvoorbeeld gemaakt is met een eerdere versie dan 7.1.12 en app B met een versie die hoger is dan of
gelijk is aan 7.1.12 van dezelfde uitgever, moet de eindgebruiker afzonderlijke pincodes instellen voor A en B als beide
op een iOS-apparaat zijn geïnstalleerd. 

Als een app C met SDK-versie 7.1.9 op het apparaat is geïnstalleerd, gebruikt die app dezelfde pincode als app A. 

Een app D die gemaakt is met 7.1.14, gebruikt dezelfde pincode als app B. 

Als alleen app A en app C op een apparaat zijn geïnstalleerd, hoeft er maar één pincode worden ingesteld. Hetzelfde
geldt als alleen app B en app D op een apparaat zijn geïnstalleerd.

Versleuteling



IT-beheerders kunnen een app-beveiligingsbeleid instellen dat vereist dat de gegevens in de app worden
versleuteld. De IT-beheerder kan als onderdeel van het beleid ook opgeven wanneer de inhoud wordt versleuteld.

Hoe worden gegevens versleuteld met Intune?
Zie de beleidsinstellingen voor de beveiliging van Android-apps en de beleidsinstellingen voor de
beveiliging van iOS-apps voor gedetailleerde informatie over elke beleidsinstelling voor de beveiliging van
apps.

Wat wordt versleuteld?
Alleen gegevens die zijn gemarkeerd als 'zakelijk' worden versleuteld overeenkomstig het app-
beveiligingsbeleid van de IT-beheerder. Gegevens worden als 'zakelijk' beschouwd wanneer ze afkomstig
zijn van een bedrijfslocatie. Voor Office-apps worden de volgende locaties door Intune beschouwd als
bedrijfslocaties: e-mail (Exchange) of cloudopslag (OneDrive-app met een OneDrive voor Bedrijven-
account). Alle app-gegevens in Line-Of-Business-apps die worden beheerd door de Intune App Wrapping
Tool-functionaliteit, worden beschouwd als 'zakelijk'.

Hoe worden gegevens extern gewist met Intune?
In Intune kunnen app-gegevens op drie verschillende manieren worden gewist: volledig apparaat wissen, selectief
wissen voor MDM en selectief wissen voor MAM. Raadpleeg Apparaten verwijderen door wissen of buiten
gebruik stellen voor meer informatie over wissen op afstand voor MDM. Raadpleeg de actie Buiten gebruik stellen
en Alleen zakelijke gegevens wissen uit apps voor meer informatie over selectief wissen met behulp van MAM.

NOTENOTE

Wat is wissen?
Met Wissen verwijdert u alle gebruikersgegevens en instellingen van het apparaat door op het apparaat
de fabrieksinstellingen te herstellen. Het apparaat wordt uit Intune verwijderd.

Alleen apparaten die zijn geregistreerd bij Intune Mobile Device Management (MDM) kunnen worden gewist.

Wat is selectief wissen voor MDM?
Raadpleeg Apparaten verwijderen - buiten gebruik stellen voor meer informatie over het verwijderen van
zakelijke gegevens.

Wat is selectief wissen voor MAM?
Bij selectief wissen voor MAM worden gegevens van bedrijfs-apps gewoon gewist uit een app. De aanvraag
wordt gestart via de Intune Azure-portal. Raadpleeg Alleen zakelijke gegevens wissen uit door Intune
beheerde apps voor meer informatie over hoe u een verzoek om te wissen aanvraagt.

Hoe snel wordt selectief wissen voor MAM uitgevoerd?
Als de gebruiker de app gebruikt wanneer selectief wissen wordt gestart, controleert de Intune App SDK
om de 30 minuten op aanvragen van de MAM-service voor selectief wissen. Daarnaast wordt er
gecontroleerd of er een aanvraag voor selectief wissen is verzonden wanneer de gebruiker de app voor de
eerste keer start en zich aanmeldt met een werk- of schoolaccount.

Waarom kunnen er geen on-premises services (on-prem) worden gebruikt in combinatie met apps die
zijn beveiligd met Intune?
Voor de app-beveiliging van Intune moet de identiteit van de gebruiker voor de toepassing en Intune App SDK
consistent zijn. Dit kan alleen worden gegarandeerd via moderne verificatie. Er zijn scenario's waarin apps met een
on-premisses configuratie werken, maar deze zijn niet consistent en kunnen ook niet worden gegarandeerd.

Is er een veilige manier om webkoppelingen te openen vanuit beheerde apps?
Ja. De IT-beheerder kan een app-beveiligingsbeleid implementeren en instellen voor de Intune Managed Browser-
app, een webbrowser die is ontwikkeld door Microsoft Intune en eenvoudig kan worden beheerd met Intune. De
IT-beheerder kan ervoor zorgen dat alle webkoppelingen in de door Intune beheerde apps moeten worden
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geopend met de Managed Browser-app.

Waarom is de bedrijfsportal-app op Android-apparaten nodig voor app-beveiliging met Intune?
Veel van de functies voor het beveiligen van apps zijn ingebouwd in de bedrijfsportal-app. Hoewel de
bedrijfsportal-app altijd vereist is, hoeft een apparaat niet te worden geregistreerd. Voor MAM-WE moet de
eindgebruiker de bedrijfsportal-app op het apparaat hebben geïnstalleerd.

Hoe werken meerdere toegangsinstellingen voor Intune-app-beveiliging die zijn geconfigureerd voor
dezelfde set apps en gebruikers die op Android werken?
Het Intune-app-beveiligingsbeleid voor toegang wordt in een bepaalde volgorde toegepast op apparaten van
eindgebruikers wanneer ze vanaf hun bedrijfsaccount proberen toegang te krijgen tot een doel-app. In het
algemeen krijgt een blokkering voorrang, dan volgt een waarschuwing die kan worden gesloten. Indien van
toepassing op de specifieke gebruiker/app wordt een instelling van een minimumversie van een Android-patch die
een gebruiker waarschuwt om een patchupgrade uit te voeren, bijvoorbeeld toegepast na de instelling van de
minimumversie van de Android-patch die toegang door de gebruiker blokkeert. Dus in het scenario waarin de IT-
beheerder de minimumversie van de Android-patch configureert naar 2018-03-01 en de minimumversie van de
Android-patch (alleen Waarschuwing) naar 2018-02-01, terwijl het apparaat dat de app probeert te openen op de
patchversie 2018-01-01 zit, wordt de eindgebruiker geblokkeerd op basis van de restrictievere instelling voor de
minimumversie van de Android-patch die resulteert in geblokkeerde toegang.

Wanneer u te maken hebt met verschillende soorten instellingen, krijgt een app-versievereiste voorrang, gevolgd
door de versievereiste van het Android-besturingssysteem en de versievereiste van de Android-patch. Vervolgens
worden eventuele waarschuwingen voor alle typen instellingen in dezelfde volgorde gecontroleerd.

Intune-app-beveiligingsbeleid biedt beheerders de mogelijkheid om eindgebruikers te verplichten om
aan de SafetyNet Attestation van Google voor Android-apparaten te voldoen. Hoe vaak wordt een
nieuwe SafetyNet Attestation-resultaat naar de service verzonden? 

Er wordt een nieuwe Google Play-servicebepaling naar de IT-beheerder gerapporteerd, volgens een interval die
door de Intune-service wordt bepaald. Hoe vaak de serviceaanroep wordt uitgevoerd, wordt vertraagd door de
belasting. Deze waarde wordt daarom intern onderhouden en kan niet worden geconfigureerd. Elke actie voor de
Google SafetyNet Attestation-instelling die door een IT-beheerder is geconfigureerd, wordt uitgevoerd op basis
van het meest recent gerapporteerde resultaat naar de Intune-service op het moment van de voorwaardelijke
start. Als er geen gegevens zijn, wordt toegang verleend als er geen andere voorwaardelijke opstartcontroles zijn
mislukt, en start de Google Play Store-cyclus voor het bepalen van de attestation-resultaten in de back-end en
wordt de gebruiker asynchroon gevraagd of het apparaat is mislukt. Als er verouderde gegevens zijn, wordt
toegang geblokkeerd of toegestaan op basis van het laatst gerapporteerde resultaat, en start ook de Google Play
Store-cyclus voor het bepalen van de attestation-resultaten en wordt de gebruiker asynchroon gevraagd of het
apparaat is mislukt.

Intune-app-beveiligingsbeleid biedt beheerders de mogelijkheid om eindgebruikers te verplichten om
signalen te verzenden via de Verify Apps-API van Google voor Android-apparaten. Hoe kunnen
eindgebruikers de app-scan inschakelen zodat toegang niet voor hen als gevolg hiervan wordt
geblokkeerd?

De instructies hiervoor kunnen per apparaat enigszins verschillen. Bij het algemene proces gaat u naar de Google
Play Store en klikt u op Mijn apps en games. Klik vervolgens op het resultaat van de laatste app-scan om naar
het menu Play Protect te gaan. Zorg ervoor dat de wisselknop voor Apparaat scannen op beveiligingsrisico's is
ingesteld op Aan.

Wat wordt er op Android-apparaten precies gecontroleerd met de SafetyNet Attestation-API van
Google? Wat is het verschil tussen de configureerbare waarden van Basisintegriteit controleren en
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Basisintegriteit en gecertificeerde apparaten controleren? 

Intune gebruikt Google Play Protect SafetyNet-API's om aan onze bestaande rootdetectiecontroles toe te voegen
voor niet-ingeschreven apparaten. Google heeft deze API-set ontwikkeld en onderhouden die door Android-apps
kan worden gebruikt als deze niet op geroote apparaten moeten worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld
opgenomen in de Android Pay-app. Hoewel Google niet de volledige rootdetectiecontroles die plaatsvinden
openbaar deelt, verwachten we wel dat deze API's gebruikers detecteren die hun apparaten hebben geroot.
Toegang van deze gebruikers kan vervolgens worden geblokkeerd, of hun zakelijke accounts kunnen worden
gewist uit via beleid ingeschakelde apps. Bij Basisintegriteit controleren ziet u de algemene integriteit van het
apparaat. Geroote apparaten, emulators, virtuele apparaten en apparaten met zichtbare sabotagesporen voldoen
niet aan de basisintegriteit. Bij Basisintegriteit en gecertificeerde apparaten controleren krijgt u informatie over de
compatibiliteit van het apparaat met de services van Google. Alleen niet-aangepaste apparaten die door Google
zijn gecertificeerd, voldoen aan deze controle. De volgende apparaten zullen niet voldoen:

Apparaten die niet aan de basisintegriteit voldoen
Apparaten met een ontgrendelde bootloader
Apparaten met een aangepaste systeemkopie/ROM
Apparaten waarvoor de fabrikant geen Google-certificering heeft aangevraagd of die niet aan de Google-
certificering voldoen
Apparaten waarbij de systeemkopie rechtstreeks vanuit de bronbestanden van het Android open source-
programma zijn is gemaakt
Apparaten met een preview-versie van de systeemkopie voor de bètaversie/ontwikkelaars

Raadpleeg De documentatie van Google over SafetyNet Attestation voor technische informatie.

In het gedeelte Voorwaardelijke start staan twee vergelijkbare controles wanneer er een Intune-app-
beveiligingsbeleid voor Android-apparaten wordt gemaakt. Moet ik de instelling SafetyNet Attestion
voor apparaten of de instelling Jailbroken/geroote apparaten vereisen? 

Voor de SafetyNet-API-controles van Google Play is het vereist dat eindgebruikers online zijn voor ten minste de
periode waarin de volledige cyclus voor het bepalen van de attestation-resultaten wordt uitgevoerd. Als
eindgebruikers offline zijn, kunnen IT-beheerders er alsnog van uitgaan dat voor een resultaat de instelling
Jailbroken/geroote apparaten wordt vereist. Dit gezegd hebbende: als de eindgebruiker te lang offline is geweest,
wordt de waarde Offlinerespijtperiode geactiveerd en wordt de toegang tot alle werk- of schoolgegevens
geblokkeerd zodra die timerwaarde is bereikt, tot de netwerktoegang weer beschikbaar is. Als beide instellingen
worden ingeschakeld, is een gelaagde methode mogelijk om de apparaten van eindgebruikers gezond te houden.
Dit is belangrijk als eindgebruikers hun werk- of schoolgegevens op een mobiel apparaat openen.

Google Play Services moet actief zijn voor de instellingen van het app-beveiligingsbeleid die
gebruikmaken van de Google Play Protect-API's. Wat moet ik doen als Google Play Services niet zijn
toegestaan op de mogelijke locatie van de eindgebruiker?

Voor zowel de instelling SafetyNet Attestion voor apparaten als de instelling Bedreigingsscan op apps moet de
door Google bepaalde versie van Google Play Services naar behoren werken. Aangezien dit de instellingen zijn die
in het gebied van beveiliging vallen, wordt de eindgebruiker geblokkeerd als deze instellingen op deze gebruiker
zijn gericht en niet voldoen aan de juiste versie van Google Play Services of geen toegang hebben tot Google Play
Services.

Wat gebeurt er als ik een vingerafdruk of gezicht toevoeg of verwijder op mijn apparaat?
Het Intune-beleid voor app-beveiliging geeft u de mogelijkheid app-toegang te beperken tot enkel de gebruiker
met een Intune-licentie. Een van de manieren om toegang tot de app te beheren, is op ondersteunde apparaten

https://developer.android.com/training/safetynet/attestation
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Touch ID of Face ID van Apple te vereisen. Intune implementeert een gedrag waarbij Intune, na iedere wijziging in
de biometrische database van het apparaat, de gebruiker vraagt een pincode in te voeren wanneer aan de
volgende time-outwaarde voor inactiviteit wordt voldaan. Wijzigingen in biometrische gegevens omvatten het
toevoegen of verwijderen van een vingerafdruk of gezicht. Als de Intune-gebruiker geen pincode heeft ingesteld,
wordt gevraagd om een Intune-pincode in te stellen.

De heeft als doel de gegevens van uw organisatie in de app op app-niveau veilig en beschermd te houden. Deze
functie is alleen beschikbaar voor iOS en vereist het gebruik van toepassingen die de Intune-APP SDK voor iOS,
versie 9.0.1 of hoger, hebben geïntegreerd. Integratie van de SDK is nodig om het gedrag te kunnen afdwingen in
de betreffende toepassingen. Deze integratie vindt doorlopend plaats en is afhankelijk van de specifieke
toepassingsteams. Apps die hieraan deelnemen, zijn onder meer WXP, Outlook, Managed Browser en Yammer.

Ik kan de iOS-extensie voor delen gebruiken om werk- of schoolgegevens te openen in niet-beheerde
apps, zelfs wanneer het beleid voor het overdragen van gegevens is ingesteld op 'alleen voor beheerde
apps' of 'geen apps'. Ontstaat hierdoor geen gegevenslek?
De iOS-extensie voor delen kan alleen met het app-beveiligingsbeleid worden beheerd als ook het apparaat wordt
beheerd. Daarom worden 'zakelijke' gegevens door Intune versleuteld voordat ze buiten de app worden
gedeeld. U kunt dit controleren door een 'zakelijk' bestand te openen buiten de beheerde app. Het bestand moet
zijn versleuteld en kan niet worden geopend bijten de beheerde app.

Hoe werken meerdere toegangsinstellingen voor Intune-app-beveiliging die zijn geconfigureerd voor
dezelfde set apps en gebruikers op iOS?
Het Intune-app-beveiligingsbeleid voor toegang wordt in een bepaalde volgorde toegepast op apparaten van
eindgebruikers wanneer ze vanaf hun bedrijfsaccount proberen toegang te krijgen tot een doel-app. In het
algemeen krijgt wissen voorrang, dan volgt een waarschuwing die kan worden gesloten. Indien van toepassing op
de specifieke gebruiker/app, wordt een instelling van een minimumversie van het iOS-besturingssysteem die een
gebruiker waarschuwt om de iOS-versie bij te werken bijvoorbeeld toegepast na de instelling van de
minimumversie van het iOS-besturingssysteem die toegang door de gebruiker blokkeert. Dus in het scenario
waarin de IT-beheerder de minimumversie van het iOS-besturingssysteem configureert naar 11.0.0.0 en de
minimumversie van het iOS-besturingssysteem (alleen Waarschuwing) naar 11.1.0.0, terwijl het apparaat dat de
app probeert te openen op iOS 10 zit, wordt de eindgebruiker geblokkeerd op basis van de restrictievere instelling
voor de minimumversie van het iOS-besturingssysteem die resulteert in geblokkeerde toegang.

Wanneer u te maken hebt met verschillende soorten instellingen, krijgt een Intune App SDK-versie voorrang, dan
een app-versievereiste, gevolgd door de versievereisten van het iOS-besturingssysteem. Vervolgens worden
eventuele waarschuwingen voor alle typen instellingen in dezelfde volgorde gecontroleerd. We raden u aan om de
Intune App SDK-versievereisten alleen te configureren op advies van het Intune-productteam voor essentiële
blokkerende scenario's.

Uw Intune-abonnement implementeren
Intune testen en valideren
Mobile Application Management-beleidsinstellingen voor Android in Microsoft Intune
Mobile Application Management-beleidsinstellingen voor iOS
Beveiligingsbeleid voor apps: vernieuwen van het beleid
Beveiligingsbeleid voor apps valideren
App-configuratiebeleidsregels toevoegen voor beheerde apps zonder apparaatinschrijving
Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen



Handleiding voor het plannen, ontwerpen en
toepassen van een Intune-implementatie
16-5-2019 • 2 minutes to read

Wat is er opgenomen in deze handleiding?

Aannames

Volgende stappen

Een succesvolle Microsoft Intune-implementatie begint met een goede planning en het juiste ontwerp. Het doel
van deze handleiding is u te leiden door het proces van het ontwikkelen van een implementatieplan, het maken
van een ontwerp, de onboarding van Intune en het uitvoeren van een productie-rollout.

Deze handleiding bevat secties waarin u stapsgewijs van begin tot eind door het proces voor het implementeren
van Intune wordt geleid. Begin met sectie 1 om uw doelen, doelstellingen en uitdagingen duidelijk te stellen. Ga
vervolgens verder met de secties 2 – 7 in de volgorde die u het beste uitkomt. U hoeft deze secties niet
opeenvolgend door te werken, u kunt ze ook parallel afwerken.

Sectie 1: Doelen, doelstellingen en uitdagingen voor de implementatie bepalen

Sectie 2: Use-casescenario's bepalen

Sectie 3: Use-casescenariovereisten bepalen

Sectie 4: Een implementatieplan ontwikkelen

Sectie 5: Een communicatieplan voor de implementatie ontwikkelen

Sectie 6: Een ondersteuningsplan ontwikkelen

Sectie 7: Een Intune-ontwerp maken

Sectie 8: Intune-implementatie

Sectie 9: Testen en valideren

Deze handleiding bevat ook aanvullende technische informatie en tabelsjablonen die kunnen worden gebruikt om
u te helpen met het plannen, ontwerpen en implementeren van Intune.

Aanvullende resources: Koppelingen en tabelsjablonen

U hebt Intune al geëvalueerd in een omgeving voor het testen van een concept en hebt besloten om het
product te gebruiken als beheeroplossing voor mobiele apparaten in uw organisatie.

U bent al bekend met Intune en de functies daarvan.

Aan de slag met de eerste sectie: Doelen, doelstellingen en uitdagingen voor de implementatie bepalen.



Doelen, doelstellingen en uitdagingen voor de
implementatie bepalen
17-7-2019 • 6 minutes to read

Implementatiedoelen

Doelstellingen van implementatie

Een goed implementatieplan begint met het identificeren van de doelen en doelstellingen voor de implementatie
van uw organisatie, samen met potentiële uitdagingen. Laten we elk gebied eens nader bekijken.

Implementatiedoelen zijn de langetermijndoelen die u beoogt met de implementatie van Intune in uw organisatie.
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van zulke doelen samen met de bijbehorende beschrijving en bedrijfswaarde.

Integreren met Office 365 en ondersteuning voor het gebruik van mobiele Office-apps

Beschrijving: krachtige integratie met Office 365 en het gebruik van mobiele Office-apps die
beveiligd zijn.

Bedrijfswaarde: beveilig en verbeter de gebruikerservaring door gebruikers te laten werken met
apps de ze kennen en waar ze de voorkeur aan geven.

Toegang tot interne bedrijfsservices op mobiele apparaten inschakelen

Beschrijving: medewerkers productief laten zijn op elke locatie waar ze werkzaam zijn en met elk
apparaat dat ze daarbij gebruiken. Dit project moet mobiele productiviteit en veilige toegang tot
bedrijfsgegevens mogelijk maken.

Bedrijfswaarde: door medewerkers flexibiliteit te bieden en ze te laten werken op de gewenste
locatie wordt de concurrentiepositie van het bedrijf versterkt en een effectievere werkomgeving
gecreëerd.

Gegevensbeveiliging op mobiele apparaten

Beschrijving: wanneer gegevens op mobiele apparaten worden opgeslagen, moeten deze worden
beveiligd tegen diefstal en onopzettelijk verloren gaan of delen.

Bedrijfswaarde: gegevensbeveiliging is essentieel om ervoor te zorgen dat de organisatie
concurrerend blijft en dat klanten en hun gegevens met de grootst mogelijke zorg worden
behandeld.

Kosten verlagen

Beschrijving: indien mogelijk moet het project zorgen voor lagere implementatie- en
bedrijfskosten.

Bedrijfswaarde: door een efficiënt gebruik van bronnen kan het bedrijf investeren in andere
gebieden, concurrerender opereren en betere service aan klanten bieden.

Implementatiedoelstellingen zijn de acties die een organisatie kan ondernemen om de doelen van de Intune-
implementatie te realiseren. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van implementatiedoelstellingen en wordt
beschreven hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

Het aantal oplossingen voor apparaatbeheer verminderen



Implementatie-uitdagingen

Volgende stappen

Implementatie: voeg samen tot één oplossing voor beheer van mobiele apparaten: Microsoft Intune
voor de beveiliging van bedrijfsgegevens van apps en apparaten.

Veilige toegang tot Exchange en SharePoint Online bieden

Implementatie: pas voorwaardelijke toegang voor Exchange en SharePoint Online toe.
Voorkom dat bedrijfsgegevens worden opgeslagen of worden doorgestuurd naar services op het
mobiele apparaat die niet tot het bedrijf behoren

Implementatie: pas Intune-beleid voor app-beveiliging toe voor Microsoft Office en Line-Of-
Business-apps.

De mogelijkheid bieden om bedrijfsgegevens van het apparaat te wissen

Implementatie: schrijf apparaten in bij Intune. Dit biedt u de mogelijkheid om op afstand
bedrijfsgegevens en -resources te wissen wanneer dit nodig is.

Implementatie-uitdagingen hebben betrekking op kwesties die topprioriteit hebben voor een organisatie en die
een negatieve invloed kunnen hebben op de implementatie. Soms hebben deze betrekking op problemen uit
eerdere projecten die u wilt vermijden of op nieuwe problemen met de huidige implementatie. Hieronder volgen
enkele voorbeelden van implementatie-uitdagingen met Intune samen met mogelijke oplossingen.

De gereedheid van de ondersteuning en ervaring van eindgebruikers worden niet opgenomen in een
eerste projectbereik. Dit leidt tot een gebrekkige acceptatie van eindgebruikers en uitdagingen voor uw
ondersteuningsorganisatie.

Risicobeperking: neem ondersteuningstraining op in het project. Valideer de ervaring van
eindgebruikers met maatstaven voor succes in uw implementatieplan.

Een gebrek aan duidelijk gedefinieerde doelen en maatstaven voor succes leidt tot niet-tastbare resultaten.
Het kan er ook toe leiden dat uw organisatie alleen maar uit reactie handelt wanneer er zich problemen
voordoen.

Risicobeperking: bepaal uw doelen en maatstaven voor succes al vroeg in de projectverkenning en
gebruik deze gegevens om de andere implementatiefasen verder uit te werken. Zorg ervoor dat de
doelen voldoen aan het SMART-principe (Specific, Measurable, Attainable, Realistic en Timely, oftewel
specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdig). Bekijk in elke fase of de resultaten overeenkomen met
de gestelde doelen zodat het implementatieproject op schema blijft.

U laat het maken, valideren en het uitgebreid delen van een duidelijk waardevoorstel voor uw organisatie
achterwege. Dit leidt vaak tot een beperkte acceptatie en een laag rendement op investeringen.

Risicobeperking: hoewel u misschien staat te springen om aan het project te beginnen, is het toch
belangrijk om uw doelen en doelstellingen duidelijk te definiëren. Neem deze mee tijdens alle
bewustwordings- en trainingsactiviteiten, zodat u zeker weet dat gebruikers begrijpen waarom uw
organisatie voor Intune heeft gekozen.

Nu u uw implementatiedoelen, -doelstellingen en -uitdagingen hebt geïdentificeerd, gaan we naar de volgende
sectie: Use-casescenario's bepalen.



Gebruiksscenario's voor het beheer van mobiele
apparaten identificeren
10-7-2019 • 4 minutes to read

Apparaateigendom

Gebruikerstype of apparaatrolGebruikerstype of apparaatrol

USE CASES SUBGEBRUIKSSITUATIES

Bedrijf Informatiemedewerker

Bedrijf Leidinggevenden

Bedrijf Kiosk

BYOD Informatiemedewerker

BYOD Leidinggevenden

Het identificeren van uw gebruiksscenario's is een belangrijk onderdeel van het planningsproces voor een
geslaagde Intune-implementatie. Gebruiksscenario's zijn nuttig omdat u hiermee de gebruikers kunt indelen in
beheerbare groepen op basis van gebruikerstype of rol en het eigendom van het gebruikersapparaat
(bijvoorbeeld eigendom van een bedrijf of individu).

Laten we een paar voorbeelden bespreken aan de hand waarvan uw organisatie gebruiksscenario's voor Intune,
evenals organisatiegroepen en platformen voor mobiele apparaten voor elke gebruikssituatie kan identificeren.

U kunt als eerste nagaan wat de doelen en doelstellingen van de Intune-implementatie van uw organisatie zijn om
de belangrijkste gebruiksscenario's voor uw implementatie te bepalen. Beantwoord voor uw Intune-
implementatieplan de volgende vragen:

Bent u van plan om apparaten in bedrijfseigendom te ondersteunen?

Bent u van plan om BYOD-apparaten te ondersteunen?

U hoeft niet per se te kiezen tussen deze opties. Het kan zijn dat u beide vormen van apparaateigendom moet
ondersteunen om de doelen van uw organisatie te realiseren. De subgebruikssituaties zullen duidelijk maken in
welke omstandigheden de verschillende beleidsregels voor apparaatbeheer moeten worden toegepast.

Bepaal of elk gebruiksscenario ook subgebruikssituaties omvat. Uw organisatie kan bijvoorbeeld hebben
vastgesteld dat een bedrijfsgebruiksscenario moet worden ondersteund dat aanvullende subgebruikssituaties
omvat die zijn gebaseerd op gebruikerstype of apparaatrol, zoals:

Informatiemedewerker

Executive

Kiosk

Hier volgen enkele voorbeelden van gebruiksscenario's en subgebruiksscenario's:

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om de gebruiksscenario's en subgebruiksscenario's

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


Organisatiegroepen voor uw scenario's

USE CASES SUBGEBRUIKSSITUATIES ORGANISATIEGROEPEN

Bedrijf Informatiemedewerker HR, Financiën

Bedrijf Executive HR, Financiën

Bedrijf Kiosk Retail

BYOD Informatiemedewerker Marketing, Verkoop

BYOD Executive Marketing, Verkoop

Platformen voor mobiele apparaten voor uw scenario's

USE CASES SUBGEBRUIKSSITUATIES GROEPEN APPARAATPLATFORMEN

Bedrijf Informatiemedewerker HR, Financiën iOS

Bedrijf Leidinggevenden HR, Financiën iOS

Bedrijf Kiosk Retail Android

BYOD Informatiemedewerker Marketing, Verkoop iOS

BYOD Leidinggevenden Marketing, Verkoop iOS

Volgende stappen

van uw organisatie in te voeren.

Nu moet u vaststellen welke organisatiegroepen aan elk gebruiksscenario en subgebruiksscenario zijn gekoppeld.
Bijvoorbeeld:

In de volgende stap stelt u vast welke platformen voor mobiele apparaten zijn gekoppeld aan elk
gebruiksscenario. Dat kunnen er meer dan één zijn.

Uw bedrijfsgebruiksscenario kan bijvoorbeeld de iOS- en Android Samsung Knox-apparaatplatforms
ondersteunen. Uw BYOD-beleid kan ondersteuning omvatten voor aanvullende platformen voor mobiele
apparaten, zoals Android (behalve Samsung Knox) en Windows 10 Mobile. Voortbouwend op de voorgaande
voorbeelden hebben we platformen voor mobiele apparaten gekoppeld aan elk gebruiksscenario.

De volgende sectie bevat richtlijnen over het identificeren van de Intune-vereisten voor elk use-casescenario.



Vereisten voor gebruiksscenario's bepalen
17-7-2019 • 3 minutes to read

USE CASES
SUBGEBRUIKSSITUATI
ES GROEPEN

APPARAATPLATFORME
N VEREISTEN

Bedrijf Informatiemedewerke
r

HR, Financiën iOS Beveiligde e-mail,
apparaatinstellingen,
profielen, apps

Bedrijf Leidinggevenden HR, Financiën iOS Beveiligde e-mail,
apparaatinstellingen,
profielen, apps

Bedrijf Kiosk Retail Android Apparaatinstellingen,
profielen, apps

BYOD Informatiemedewerke
r

Marketing, Verkoop iOS Beveiligde e-mail,
apparaatinstellingen,
profielen, apps

BYOD Leidinggevenden Marketing, Verkoop iOS Beveiligde e-mail,
apparaatinstellingen,
profielen, apps

Voorbeelden van vereisten

In deze sectie bepaalt u de vereisten voor elke organisatiegroep in elk gebruiksscenario. Met het doorlopen van
deze procedure bereidt u zich gelijk voor op de andere gebieden van de Intune-implementatieplanning, zoals de
architectuur en het ontwerp, de onboarding en implementatie. U kunt aan de hand hiervan ook mogelijke hiaten
en uitdagingen met betrekking tot uw Intune-implementatieproject vaststellen.

Mogelijk zijn er verschillende vereisten voor elk van uw gebruiksscenario's en subgebruiksscenario's en de
daaraan gekoppelde organisatiegroepen en platformen voor mobiele apparaten. Mogelijk moeten volgens de
vereisten van uw bedrijfsgebruiksscenario bijvoorbeeld de apparaten bij Intune worden ingeschreven met meer
beperkingen in de apparaatinstellingen, zoals een pincode van zes tekens of een uitgeschakelde cloudback-up.
Voor uw BYOD-gebruiksscenario (Bring Your Own Device) kunnen minder beperkende instellingen gelden en
kan een pincode van vier tekens en een cloudback-up zijn toegestaan.

Er zijn mogelijk ook organisatiegroepen voor uw bedrijfsgebruiksscenario waarvoor verschillende vereisten
gelden (bijvoorbeeld pincode-instellingen, Wi-Fi- of VPN-profiel, apps die worden geïmplementeerd). De
vereisten kunnen ook worden bepaald door de mogelijkheden van het platform voor mobiele apparaten (zoals
vingerafdruklezer, e-mailprofiel).

Hier volgen enkele voorbeelden van gebruikssituatievereisten van een organisatie met verschillende vereisten
voor elk gebruiksscenario en subgebruiksscenario, elke organisatiegroep en elk platform voor mobiele apparaten.
U kunt ook de volgende tabel gebruiken om de gebruikssituatievereisten van uw organisatie in te voeren:

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om de gebruikssituatievereisten en
subgebruikssituatievereisten van uw organisatie in te voeren.

Hier zijn nog enkele voorbeelden die kunnen worden gebruikt in de kolom Vereisten:

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


Volgende stappen

Beveiligde e-mail

Voorwaardelijke toegang voor Exchange Online/On-Premises
Beveiligingsbeleid voor de Outlook-app

Apparaatinstellingen

Pincode-instelling met vier, zes tekens
Cloudback-up beperken

Profielen

Wi-Fi
VPN
E-mail (Windows 10 Mobile)

Apps

Office 365 met beleid voor app-beveiliging
Line-of-business (LOB) met beleid voor app-beveiliging

De volgende sectie bevat richtlijnen over het ontwikkelen van een Intune-rolloutplan.



Een rollout-plan ontwikkelen
12-8-2019 • 8 minutes to read

Doelgroepen en tijdschema's

Implementatiefasen

TestTest

Volledige implementatieVolledige implementatie

In uw implementatieplan worden de organisatiegroepen die doel zijn van de Intune-implementatie, het
implementatietijdschema voor elke groep en de inschrijvingsmethoden vermeld.

Neem eerst de groepen door die doel zijn van de Intune-implementatie en die u hebt vastgesteld in uw
gebruiksscenario's.

Bepaal vervolgens het tijdschema voor elke doelgroep. Voor deze taak wordt meestal een bespreking tussen het
team voor de Intune-implementatie en de doelgroepen georganiseerd om een geschikt implementatietijdschema
voor elke groep te bepalen. Thema's die in een dergelijke bespreking aan bod komen:

De bereidheid van de groep om de wijziging door te voeren
Het aantal gebruikers en apparaten
De soorten apparaatplatformen
Vereisten
Geografische locatie
Bedrijfsrisico

Organisaties kiezen er vaak voor om de rollout van Intune te starten met een eerste pilot, voor een kleine groep
gebruikers in de IT-afdeling. De testfase kan vervolgens worden uitgebreid naar een grotere groep IT-gebruikers
en er kunnen andere groepen in de organisatie aan deelnemen.

In de eerste fase van de implementatie zijn de testfasegebruikers de doelgroep. De testfasegebruikers moeten
weten dat ze de eerste gebruikers van een nieuwe oplossing zijn. Zij moeten bereid zijn om feedback te geven
zodat de configuratie, documentatie en meldingen kunnen worden verbeterd en zodat de weg wordt geëffend
voor alle andere gebruikers in latere fasen van de implementatie. Deze gebruikers moeten geen leidinggevenden
of VIP's zijn.

De testfase is een goede gelegenheid voor u om de uitdagingen te testen en de vereisten die u eerder hebt
verzameld te verfijnen.

Neem uw communicatieplan, ondersteuningsplan en testen en validatie op in het project om eventuele problemen
op te lossen zo lang de impact op de gebruikers nog klein is.

Na een geslaagde testfase kunt u beginnen met een volledige implementatie die gericht is op de overige groepen
van uw organisatie. Enkele voorbeelden van verschillende implementatiegroepen en -fasen zijn:

Afdelingen 
Elke afdeling kan een implementatiefase vormen. Een gehele afdeling is tegelijkertijd het doel van de
implementatie. Bij dit type implementatie maken de gebruikers van elke afdeling hoogstwaarschijnlijk op
dezelfde manier gebruik van het mobiele apparaat en hebben ze toegang tot dezelfde toepassingen. De
gebruikers moeten waarschijnlijk voldoen aan hetzelfde soort beleid.



ROLLOUT-FASE JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

Beperkte pilot IT (50 gebruikers)

Uitgebreide pilot IT (200 gebruikers)
IT-managers (10
gebruikers)

Productie-rollout fase
1

Verkoop en
Marketing (2000
gebruikers)

Productie-rollout fase
2

Retail (1000
gebruikers)

Productie-rollout fase
3

HR (50 gebruikers),
Financiën (40
gebruikers),
Leidinggevenden (30
gebruikers)

Implementatiegroepen koppelen aan inschrijvingsmethoden

Selfservice door de gebruikerSelfservice door de gebruiker

Geografie 
Bij deze methode vindt de implementatie plaats voor alle gebruikers in een specifiek geografisch gebied, of
dat nu hetzelfde continent, hetzelfde land of dezelfde regio, of hetzelfde bedrijfsgebouw is. Dit type
gefaseerde implementatie biedt u de mogelijkheid om u te richten op een specifieke gebruikerslocatie. U
kunt op deze manier een meer intensieve methode hanteren omdat het aantal locaties wordt beperkt waar
Intune op hetzelfde moment wordt geïmplementeerd. Omdat het mogelijk is dat er op dezelfde locatie
verschillende afdelingen of use cases zijn, kunnen er verschillende use cases op hetzelfde moment worden
geïmplementeerd.

Platform 
Bij dit type implementatie worden soortgelijke platformen gelijktijdig geïmplementeerd. Een voorbeeld
daarvan is de implementatie op alle iOS-apparaten tijdens de eerste maand, gevolgd door Android,
gevolgd door Windows. De helpdeskondersteuning wordt met dit type gefaseerde implementatie
vereenvoudigd omdat de helpdesk slechts voor één platform tegelijkertijd ondersteuning hoeft te bieden.

Hier is een voorbeeld van een rollout-plan voor Intune met doelgroepen en tijdlijnen:

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om de implementatiefasen van uw organisatie in te
voeren.

Nu u de doelgroepen en het tijdschema voor de Intune-implementatie hebt bepaald, kiest u vervolgens een
geschikte methode voor de Intune-inschrijving voor elke groep. Er zijn verschillende inschrijvingsmethoden die u
kunt gebruiken, zoals:

Selfservice door de gebruiker
Gebruikersregistratie met ondersteuning
IT-informatiedag

In dit geval zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het inschrijven van hun eigen apparaat. Voorafgaand aan de
inschrijving ontvangen zij hiervoor gewoonlijk instructies van de IT-organisatie. Deze methode wordt het meest
gebruikt in organisaties en is beter schaalbaar dan inschrijving met ondersteuning van de gebruiker.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


    Inschrijving met ondersteuning van de gebruikerInschrijving met ondersteuning van de gebruiker

IT-informatiedagIT-informatiedag

ROLLOUT-FASE JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

Beperkte pilot

Selfservice IT

Uitgebreide pilot

Selfservice IT

Gebruikersregistratie
met ondersteuning

IT-managers

Productie-rollout fase
1

Verkoop, Marketing

Selfservice Verkoop en
Marketing

Productie-rollout fase
2

Retail

Selfservice Retail

Productie-rollout fase
3

Leidinggevenden, HR,
Financiën

Selfservice HR, Financiën

Gebruikersregistratie
met ondersteuning

Leidinggevenden

Volgende stappen

Dit staat ook wel bekend als de intensieve methode. Een IT-teamlid doorloopt, persoonlijk of via Skype, samen
met de gebruiker de inschrijvingsprocedure. Deze methode wordt doorgaans gebruikt voor leidinggevenden en
andere groepen die wellicht meer hulp nodig hebben bij de inschrijvingsprocedure.

Een andere optie voor het registreren van gebruikers bij Intune is een informatiedag van de IT-afdeling. Op zo'n
dag zet de IT-afdeling een stand op ter ondersteuning van de Intune-inschrijving, waar gebruikers informatie
kunnen krijgen, vragen kunnen stellen en hulp kunnen krijgen bij de inschrijvingsprocedure. Deze optie kan erg
nuttig zijn voor zowel de IT-afdeling als de gebruikers, met name tijdens de eerste fasen van de Intune-
implementatie.

Hier volgt een bijgewerkt voorbeeld van het bovenstaande Intune-implementatieplan waarin de
inschrijvingsmethoden zijn opgenomen:

De volgende sectie bevat richtlijnen over het ontwikkelen van een communicatieplanning voor de Intune-rollout.



Een communicatieplan voor de implementatie
ontwikkelen
10-7-2019 • 6 minutes to read

Welke informatie moet er worden gecommuniceerd?

Hoe de communicatie plaatsvindt

Effectief wijzigingsbeheer valt of staat met duidelijke en nuttige communicatie over toekomstige wijzigingen. Om
de Intune-implementatie soepel te laten verlopen, moeten deze vier gebieden aan bod komen in uw
communicatieplan voor de implementatie:

Welke informatie er moet worden gecommuniceerd

Hoe de communicatie plaatsvindt

Wie de communicatieberichten ontvangt

De tijdlijn voor de communicatie

Laten we elk gebied eens nader bekijken.

De informatie die moet worden gecommuniceerd is afhankelijk van de fase waarin de Intune-implementatie zich
bevindt. U kunt ervoor kiezen om de informatie gefaseerd te communiceren aan de groepen en gebruikers van de
organisatie. U begint dan met een introductiebijeenkomst om iedereen op de hoogte te brengen van de
aanstaande Intune-implementatie, gevolgd door een communicatiemoment voorafgaand aan de registratiefase
en een afsluitend moment na de registratiefase. Laten we eens kijken naar het type informatie dat in elk blok kan
worden uitgewisseld.

Introductiebijeenkomst 
Algemene informatie om het Intune-project te introduceren. Tijdens de introductiebijeenkomst kunt u een
beschrijving geven van Intune, waarom de organisatie heeft gekozen voor Intune (voordelen voor de organisatie
en gebruikers) en hoe de implementatie in grote lijnen zal verlopen.

Voor de registratiefase
Uitgebreide communicatie met aanvullende informatie over Intune en aanvullende producten (zoals Office,
Outlook en OneDrive), gebruikersresources en specifieke tijdlijnen om aan te geven wanneer groepen en
gebruikers van de organisatie volgens de planning aan de slag kunnen met Intune.

Tijdens de registratiefase
Communicatie die gericht is op groepen en gebruikers van de organisatie die gaan werken met Intune. Informeer
de gebruikers dat hun accounts zijn voorbereid voor de implementatie van Intune. Verstrek duidelijke instructies
voor de registratie, samen met contactgegevens voor hulp bij problemen of voor antwoord op vragen.

Na de registratiefase
Communicatie die gericht is op groepen en gebruikers van de organisatie die zich hebben geregistreerd bij
Intune. Geef informatie over aanvullende bronnen die mogelijk nuttig zijn voor de gebruikers, en verzamel
feedback over hun ervaringen tijdens en na de registratie.

Deze Engelstalige registratiehandleiding voor eindgebruikers kan hierbij van pas komen. U kunt de handleiding
zo gebruiken of aanpassen voor uw organisatie.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-End-User-Enrollment-3a0c9b0c?WT.mc_id=Blog_Intune_General_PCIT


Communicatietijdlijn

COMMUNICATIEPLANN
ING JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

Blok 1 Alle

Introductiebijeenkom
st

Eerste week

Blok 2 IT Verkoop en
Marketing

Retail HR, financiën en
leidinggevenden

E-mail 1 pre-rollout Eerste week Eerste week Eerste week Eerste week

Blok 3 IT Verkoop en
Marketing

Retail HR, financiën en
leidinggevenden

E-mail 2 pre-rollout Tweede week Tweede week Tweede week Tweede week

Blok 4 IT Verkoop en
Marketing

Retail HR, financiën en
leidinggevenden

E-mail voor
registratie

Derde week Derde week Derde week Derde week

Blok 5 IT Verkoop en
Marketing

Retail HR, financiën en
leidinggevenden

E-mail na registratie Vierde week Vierde week Vierde week Vierde week

Er zijn verschillende manieren waarop u informatie over de implementatie van Intune kunt uitwisselen met de
beoogde groepen en gebruikers van de organisatie. In de volgende lijst ziet u enkele voorbeelden met de fase
waarin u de communicatiemethode kunt toepassen:

Persoonlijke en/of Microsoft Teams-bijeenkomsten voor de gehele organisatie tijdens de introductie

E-mail gebruikt tijdens de fase vóór de inschrijving, de inschrijving en na de inschrijving

Websites van de organisatie voor alle fasen

Yammer, posters en folders gebruikt tijdens de introductie en vóór de inschrijving

Nadat u hebt vastgesteld wat er moeten worden gecommuniceerd en welke methode u daarvoor wilt gebruiken,
is de volgende stap het bepalen van de tijdlijn voor de communicatie, rekening houdend met wie wanneer de
betreffende informatie ontvangt.

De eerste communicatie over de introductie van het Intune-project kan bijvoorbeeld gericht zijn op de hele
organisatie of alleen op een deel daarvan, verspreid over een aantal weken voordat de Intune-implementatie
begint. Daarna kan informatie in blokken worden uitgewisseld met groepen en gebruikers van de organisatie, op
basis van hun schema binnen de Intune-rollout. In het volgende voorbeeld ziet u een overkoepelend
communicatieplan voor een Intune-implementatie:

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen van
uw communicatieplan.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


Volgende stap
De volgende sectie bevat richtlijnen over het ontwikkelen van een ondersteuningsplan.



Een ondersteuningsplan ontwikkelen
10-7-2019 • 6 minutes to read

Welke teams zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van
ondersteuning voor Intune?

Wat is het ondersteuningsproces?

Een ondersteuningsplan voor Intune kan ervoor zorgen dat u problemen met Intune sneller kunt herkennen en
oplossen. Dit levert dan weer een positieve bijdrage aan de algehele Intune-ervaring van uw gebruikers.  Hier
volgen enkele vragen om te overwegen bij het ontwikkelen van uw ondersteuningsplan voor Intune:

Welke teams zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van ondersteuning voor Intune?

Welk proces wordt gebruikt voor het bieden van ondersteuning voor Intune?

Hoe wilt u training voor Intune-ondersteuning geven?

Wat zijn de mogelijkheden om het ondersteuningsteam al vroeg in het implementatieproces van Intune te
betrekken?

Laten we elk gebied eens nader bekijken.

Organisaties kunnen verschillende lagen of niveaus (1-3) van ondersteuning hebben. Laag 1 en 2 behoren
misschien tot het ondersteuningsteam en laag 3 bevat leden van het MDM-team dat verantwoordelijk is voor de
implementatie van Intune.

Laag 1 is doorgaans het eerste niveau van ondersteuning en normaal gesproken ook de eerste laag waarmee
contact wordt opgenomen door de gebruiker voor ondersteuningsaanvragen. Als het probleem van de
eindgebruiker niet op laag 1 kan worden opgelost, kan het probleem worden geëscaleerd naar laag 2. Een
probleem op laag 2 kan indien nodig worden geëscaleerd naar laag 3. Bovendien kan Microsoft-ondersteuning
worden beschouwd als laag 4.

Meer informatie over Intune-ondersteuning.

Voor de eerste fasen van de productie-rollout kunt u medewerkers van alle drie de lagen laten deelnemen aan een
bridge- of Skype-vergadering. Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop een organisatie de processen voor
de IT-ondersteuning of helpdesk zou kunnen implementeren:

1. Eindgebruikers nemen contact op met de IT-ondersteuning of helpdesk op laag 1 over een
inschrijvingsprobleem.

2. De IT-ondersteuning of helpdesk op laag 1 kan de hoofdoorzaak niet achterhalen en escaleert het
probleem naar laag 2.

3. De IT-ondersteuning of helpdesk op laag 2 onderzoekt het probleem maar kan het niet oplossen en
escaleert het naar laag 3 met aanvullende informatie ter ondersteuning van het onderzoek.

4. De IT-ondersteuning of helpdesk op laag 3 onderzoekt het probleem verder, bepaalt de hoofdoorzaak en
geeft de oplossing door aan laag 2 en laag 1.

5. IT-ondersteuning/helpdesk-laag 1 neemt vervolgens contact op met de klant en lost het probleem op.

Deze methode, met name in de eerste fasen van de Intune-implementatie, biedt tal van voordelen, zoals:

https://docs.microsoft.com/intune/get-support


Hoe wilt u training voor Intune-ondersteuning geven?

Wat zijn de mogelijkheden om het ondersteuningsteam eerder in het
proces te betrekken?

Volgende stap

Helpen bij het steeds beter onder de knie krijgen van de technologie.

Snel identificeren van problemen en oplossingen.

Verbeteren van de algehele gebruikerservaring.

Het is belangrijk om aan uw team voor IT-ondersteuning of de helpdesk technische training voor Intune te geven,
zodat de training plaatsvindt op het juiste niveau en van toepassing is op de specifieke ondersteuningslaag met de
bijbehorende verantwoordelijkheden. U kunt het Intune MDM-team inschakelen om deze training te geven aan
de leiding van het ondersteuningsteam (train de trainer), waarna de leiding diezelfde training aan hun teamleden
geeft. Deze training duurt in principe 2 tot 3 uur en omvat zowel theorie als praktijk.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een trainingsagenda voor Intune-ondersteuning.

Ondersteuningsplan voor Intune bespreken

Overzicht van Intune

Oplossen van algemene problemen

Hulpprogramma's en informatiebronnen

Vragenronde

De Intune-documentatie biedt een overzicht van Intune, bevat gedetailleerde functiebeschrijvingen en ook
informatie voor probleemoplossing. Het Engelstalige Intune-forum is een community voor vragen en
onderwerpen die niet in de Intune-documentatie worden behandeld.

Door de IT-afdeling of het helpdeskteam in een vroeg stadium te betrekken bij het plannen en testen van de
Intune-implementatie, kan dit de implementatie verbeteren en breed draagvak creëren onder de eindgebruikers.
Als uw ondersteuningsmedewerkers al heel vroeg met Intune aan de slag gaan, zal dit een zeer waardevolle
ervaring zijn. De IT-afdeling en het helpdeskteam zullen dan veel beter in staat zijn om goede ondersteuning te
bieden op het moment dat Intune in de volledige productie-omgeving wordt uitgerold.

De volgende sectie bevat richtlijnen over het ontwerpen van Intune.

https://docs.microsoft.com/intune/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/home


Een ontwerp maken
12-8-2019 • 27 minutes to read

Uw huidige omgeving vastleggen

Uw Intune-ontwerp is gebaseerd op de informatie die u verzamelt en besluiten die u neemt bij het doorlopen van
de overige secties in deze handleiding. De volgende zaken worden bijeengebracht:

De huidige omgeving

Intune-implementatieopties

Identiteitsvereisten voor externe afhankelijkheden

Overwegingen met betrekking tot het apparaatplatform

Vereisten waaraan moet worden voldaan

Hoewel er een minimum aan vereisten voor de on-premises infrastructuur is, is een ontwerpplan nog steeds
nuttig omdat u over de juiste beheeroplossing voor mobiele apparaten beschikt die aansluit bij uw doelen,
doelstellingen en vereisten.

Laten we elk van deze gebieden eens nader bekijken.

Bovendien vinden er tijdens de implementatie- en testfase regelmatig wijzigingen aan het ontwerp plaats. Gebruik
het ontwerpplan om deze wijzigingen te documenteren zodra ze plaatsvinden, evenals de achterliggende idee.

Uw huidige omgeving kan van invloed zijn op ontwerpbeslissingen en moet daarom worden gedocumenteerd als
referentie bij het maken van andere Intune-ontwerpbeslissingen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe u
de huidige omgeving kunt vastleggen:

Identiteit in de cloud

Gebruikt u DirSync of Azure Active Directory Connect (Azure AD)?

Is uw omgeving federatief?

Is meervoudige authenticatie (MFA) ingeschakeld?

E-mailomgeving

Gebruikt u Exchange? On-premises of in de cloud?

Zit u midden in een project en wilt u Exchange naar de cloud migreren?

Huidige oplossing met Mobile Device Management (MDM)

Gebruikt u momenteel andere MDM-oplossingen?

Welke MDM-oplossingen gebruikt u voor zakelijke en BOYD-scenario's?

Van welke mogelijkheden maakt u gebruik (bijvoorbeeld apparaatinstellingen voor apps of Wi-Fi-
configuraties)?

Welke apparaatplatformen worden ondersteund?

Welke groepen en hoeveel gebruikers werken er met de MDM-oplossing?



GEBIED WAARVOOR DE OPLOSSING GELDT HUIDIGE OMGEVING OPMERKINGEN

Identiteit Azure AD, Azure AD Connect, niet
federatief, geen MFA

Project aanwezig om MFA tegen het
eind van het jaar in te schakelen

E-mailomgeving Exchange On-premises, Exchange
Online

Momenteel vindt migratie plaats van
Exchange On-premises naar Exchange
Online. 75% van postvakken
gemigreerd. De laatste 25% wordt
gemigreerd voordat Intune-pilot
begint.

SharePoint SharePoint On-premises Er zijn geen plannen om over te
stappen op SharePoint Online

Huidig MDM Exchange ActiveSync

Certificaatoplossing Microsoft Server 2012 R2, AD
Certificate Services

Gebruik alleen PKI voor websiteservers

Systeembeheer System Center Configuration Manager
CB 1606

Wil een hybride oplossing met Intune
onderzoeken

VPN-oplossing Cisco AnyConnect

Kies een optie voor Intune-implementatie

Certificaatoplossing

Hebt u een certificaatoplossing geïmplementeerd?

Wat voor soort certificaten gebruikt u?

Beheer van systemen

Hoe beheert u uw pc- en serveromgeving?

Gebruikt u System Center Configuration Manager? Werkt u met een platform voor systeembeheer
van derden?

VPN-oplossing

Wat is uw VPN-oplossing?

Wordt deze gebruikt voor zowel zakelijke als BYOD-scenario's?

Wanneer u de huidige MDM-omgeving vastlegt, moet u rekening houden met alle projecten of eventuele andere
in gebruik zijnde plannen die van invloed kunnen zijn op uw omgeving. Hieronder ziet u een voorbeeld van een
manier om de huidige omgeving vast te leggen bij het maken van uw Intune-ontwerp:

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen van
uw Intune-ontwerpplan.

Intune biedt twee opties voor implementatie: zelfstandig en hybride. Zelfstandig verwijst naar de Intune-service
die wordt uitgevoerd in de cloud, hybride verwijst naar de integratie van Intune met System Center Configuration
Manager. Deze handleiding is voornamelijk bedoeld voor het gebruik van de zelfstandige optie. Beslis welke optie
het beste aansluit op uw bedrijfsbehoeften.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/understand/choose-between-standalone-intune-and-hybrid-mobile-device-management


IMPORTANTIMPORTANT

Locatie van Intune-tenant

IMPORTANTIMPORTANT

Externe afhankelijkheden

IdentiteitIdentiteit

Gebruikers- en apparaatgroepenGebruikers- en apparaatgroepen

De onboarding van nieuwe hybride MDM-klanten is afgeschaft. Zie de blogpost Overstappen van hybride Mobile Device
Management naar Intune op Azure voor meer informatie.

Als uw organisatie wereldwijd opereert, moet u ook bepalen wat de locatie van uw tenant is wanneer u zich
abonneert op de service. Land/regio wordt gedefinieerd wanneer u zich voor het eerst registreert voor een
Intune-abonnement en de landen/regio's kiest die voor u van belang zijn, zoals hieronder worden vermeld:

Noord-Amerika

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Azië en Pacific

Het is niet mogelijk het land, de regio of de tenantlocatie naderhand te wijzigen.

Externe afhankelijkheden zijn services en producten die geen deel uitmaken van Intune, maar wel een vereiste van
Intune zijn of kunnen worden geïntegreerd met Intune. Het is belangrijk om vereisten voor alle externe
afhankelijkheden vast te stellen en hoe ze moeten worden geconfigureerd. Enkele voorbeelden van
veelvoorkomende externe afhankelijkheden zijn:

Identiteit

Gebruikers- en apparaatgroepen

Public Key Infrastructure (PKI)

We onderzoeken deze algemene externe afhankelijkheden hieronder nader.

Identiteit is de manier waarop de gebruikers worden geïdentificeerd die tot uw organisatie behoren en die een
apparaat registreren. Intune vereist Azure Active Directory (Azure AD) als provider van gebruiker-id's. Als u deze
service al gebruikt, kunt u gebruikmaken van uw bestaande identiteit in de cloud. Azure AD Connect is bovendien
het aanbevolen hulpmiddel om uw lokale gebruikers-id's te synchroniseren met Microsoft-cloudservices. Als uw
organisatie al met Office 365 werkt, is het belangrijk dat Intune van dezelfde Azure AD-omgeving gebruikmaakt.

Meer informatie over de volgende Intune-identiteitsvereisten :

Identiteitsvereisten.

Vereisten voor adreslijstsynchronisatie.

Vereisten voor meervoudige verificatie.

De gebruikers- en apparaatgroepen bepalen het doel van een implementatie, waaronder het beleid, de
toepassingen en de profielen. U dient te bepalen welke gebruikers- en apparaatgroepen er vereist zijn.

U wordt aangeraden alle groepen te maken in de on-premises Active Directory en vervolgens met Azure AD te
synchroniseren. Meer informatie over het plannen en maken van gebruikers- en apparaatgroepen:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Move-from-Hybrid-Mobile-Device-Management-to-Intune-on-Azure/ba-p/280150
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/understand-azure-identity-solutions
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://docs.microsoft.com/azure/multi-factor-authentication/multi-factor-authentication-get-started-cloud


Public Key Infrastructure (PKI)Public Key Infrastructure (PKI)

Overwegingen met betrekking tot het apparaatplatform

Ondersteunde apparaatplatformen vaststellenOndersteunde apparaatplatformen vaststellen

ApparatenApparaten

APPARAATPLATFORM BESTURINGSSYSTEEMVERSIES

iOS - iPhone 10.0+

Uw gebruikers- en apparaatgroepen plannen.

Gebruikers- en apparaatgroepen maken.

Public Key Infrastructure verstrekt certificaten aan apparaten of gebruikers voor een veilige verificatie van
services. Intune biedt ondersteuning voor een Microsoft PKI-infrastructuur. Apparaat- en gebruikerscertificaten
kunnen worden uitgegeven voor een mobiel apparaat om te voldoen aan verificatievereisten op basis van
certificaten. Voordat u certificaten gaat gebruiken, moet u vaststellen of u ze nodig hebt, of de
netwerkinfrastructuur verificatie op basis van certificaten kan ondersteunen en of er momenteel in de bestaande
omgeving certificaten worden gebruikt.

Als u van plan bent voor Intune certificaten te gebruiken met VPN-, Wi-Fi- of e-mailprofielen, moet u controleren
of er een ondersteunde PKI-infrastructuur is, die geschikt is om certificaatprofielen te maken en implementeren.

Als er SCEP-certificaten worden uitgegeven, moet u bovendien bepalen welke server fungeert als host voor de
functie Network Device Enrollment Service (NDES) en hoe de communicatie wordt uitgevoerd.

Meer informatie over:

Intune-certificaatprofielen configureren

De certificaatinfrastructuur voor SCEP configureren

De certificaatinfrastructuur voor PFX configureren

Kijk eens goed naar de volgende aspecten van uw apparaten, zodat u beter begrijpt hoe u ze op de juiste wijze
moet beheren.

Ondersteunde apparaatplatformen

Apparaten

Apparaateigendom

Bulkinschrijving

Laten we deze gebieden eens nader bekijken.

U moet tijdens het maken van uw ontwerp weten welke apparaten in de omgeving worden opgenomen en
controleren of ze al dan niet worden ondersteund door Intune. Intune biedt ondersteuning voor iOS-, Android- en
Windows-platforms.

Volledige lijst met ondersteunde apparaten voor Intune.

Intune beheert mobiele apparaten ter beveiliging van zakelijke gegevens en om ervoor te zorgen dat
eindgebruikers vanaf meer locaties kunnen werken. Omdat Intune talloze apparaatplatformen ondersteunt, is het
raadzaam om de apparaten, OS-platformen en versies te documenteren die worden ondersteund in het ontwerp
van uw organisatie. Bijvoorbeeld:



  

iOS - iPad 10.0+

Android – Samsung Knox Standard 4.0+

Windows 10-tablet 10+

APPARAATPLATFORM BESTURINGSSYSTEEMVERSIES

ApparaateigendomApparaateigendom

BulkinschrijvingBulkinschrijving

Functievereisten

Beleidsregels voor voorwaardenBeleidsregels voor voorwaarden

U kunt een sjabloon van de bovenstaande tabel downloaden om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen van
uw lijst met apparaten.

Intune ondersteunt zowel bedrijfseigen apparaten als persoonlijke apparaten. Een apparaat wordt beschouwd als
bedrijfseigendom als u het inschrijft bij een apparaatinschrijvingsbeheerder of apparaatinschrijvingsprogramma.
Een apparaat kan bijvoorbeeld worden ingeschreven via Apple Device Enrollment Program (DEP), worden
gemarkeerd als bedrijfseigendom en in een apparaatgroep worden geplaatst die specifieke beleidsregels en apps
van het bedrijf ontvangt.

Zie sectie 3: use-casescenariovereisten bepalen voor meer informatie over voorbeelden van apparaten in
bedrijfseigendom en BYOD-apparaten.

U kunt apparaten bulksgewijs op verschillende manieren inschrijven, afhankelijk van het platform. Als
bulksgewijze inschrijving is vereist, bepaalt u eerst de juiste methode voor bulksgewijze inschrijving, die u
vervolgens opneemt in uw ontwerp.

In deze secties worden de volgende functies en mogelijkheden beschreven die zijn afgestemd op de vereisten voor
uw use-case-scenario:

Beleidsregels voor voorwaarden

Configuratiebeleid

Resourceprofielen

Apps

Nalevingsbeleid

Voorwaardelijke toegang

Laten we elk van deze gebieden eens nader bekijken.

U kunt voorwaarden gebruiken om beleidsregels of voorwaarden uit te leggen die een eindgebruiker voordat
deze een apparaat kan inschrijven. Intune ondersteunt de mogelijkheid om meerdere beleidsregels voor
voorwaarden toe te voegen aan en te implementeren voor gebruikersgroepen.

U moet zelf bepalen of er beleidsregels voor voorwaarden nodig zijn. Als dat inderdaad het geval is, wie is er dan
verantwoordelijk voor het verspreiden van deze informatie in de organisatie. Hieronder ziet u een voorbeeld van
het vastleggen van de beleidsregels voor voorwaarden.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


NAAM VAN DE VOORWAARDEN USE CASE DOELGROEP

Bedrijfsvoorwaarden Bedrijf Zakelijke gebruikers

Voorwaarden BYOD BYOD BYOD-gebruikers

ConfiguratiebeleidConfiguratiebeleid

NAAM VAN BELEID APPARAATPLATFORM INSTELLINGEN DOELGROEP

Bedrijfseigendom - iOS iOS Pincode is vereist, lengte: 6,
Cloudback-up beperken

Bedrijfsapparaten

Bedrijfseigendom - Android Android Pincode is vereist, lengte: 6,
Cloudback-up beperken

Bedrijfsapparaten

BYOD - iOS iOS Pincode is vereist, lengte: 4 BYOD-apparaten

BYOD - Android Android Pincode is vereist, lengte: 4 BYOD-apparaten

ProfielenProfielen

CertificaatprofielenCertificaatprofielen

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om uw voorwaarden aan uw gebruikersgroepen toe
te wijzen.

Gebruik configuratiebeleid wordt om beveiligingsinstellingen en -functies op een apparaat te beheren. Raadpleeg
bij het ontwerpen van uw configuratiebeleid de sectie met de casevereisten om de voor Intune-apparaten vereiste
configuraties te bepalen. Documenteer de instellingen en de wijze waarop ze worden geconfigureerd.
Documenteer ook voor welke gebruikers- of apparaatgroepen ze worden gebruikt.

U moet ten minste één configuratiebeleid per platform maken. U kunt desgewenst meer dan één
configuratiebeleid per platform maken. Hieronder ziet u een voorbeeld van het ontwerpen van de vier
verschillende configuratiebeleidsregels voor verschillende platformen en use-case-scenario's.

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw configuratiebeleid vast te
stellen.

Gebruik profielen om de eindgebruiker verbinding te laten maken met bedrijfsgegevens. Intune ondersteunt veel
typen profielen. Raadpleeg de use-cases en vereisten om te bepalen wanneer de profielen worden geconfigureerd.
Alle apparaatprofielen worden gecategoriseerd op platformtype en moeten worden opgenomen in de
ontwerpdocumentatie.

Certificaatprofielen

Wi-Fi-profiel

VPN-profiel

E-mailprofiel

Laten we elk profieltype eens nader onderzoeken.

Met behulp van certificaatprofielen kan Intune een certificaat uitgeven aan een gebruiker of apparaat.  Intune
ondersteunt het volgende:

Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Vertrouwd basis-CA-certificaat

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


NOTENOTE

TYPE PROFIELNAAM APPARAATPLATFORM USE CASES

Basis-CA Bedrijfseigendom, Basis-CA Android, iOS, Windows
Mobile

Bedrijfseigendom, BYOD

SCEP Gebruikerscertificaat Android, iOS, Windows
Mobile

Bedrijfseigendom, BYOD

Wi-Fi-profielWi-Fi-profiel

TYPE PROFIELNAAM APPARAATPLATFORM USE CASES

Wi-Fi Wi-Fi-profiel Azië Android Bedrijfseigendom, BYOD
regio Azië

Wi-Fi Wi-Fi-profiel Noord-Amerika Android, iOS, Windows 10
Mobile

Bedrijfseigendom, BYOD
regio Noord-Amerika

VPN-profielVPN-profiel

TYPE PROFIELNAAM APPARAATPLATFORM USE CASES

VPN VPN Cisco, alle
verbindingsprofielen

Android, iOS, Windows 10
Mobile

Bedrijfseigendom, BYOD
Noord-Amerika en Duitsland

VPN Pulse Secure Android Bedrijfseigendom, BYOD
regio Azië

PFX-certificaat.

Het verdient aanbeveling om vast te leggen welke gebruikersgroep een certificaat nodig heeft, hoeveel
certificaatprofielen u nodig hebt en voor welke gebruikersgroepen ze moeten worden geïmplementeerd.

Houd er rekening mee dat het vertrouwde basiscertificaat vereist is voor het SCEP-certificaat. Zorg er daarom voor dat alle
gebruikers met het SCEP-certificaat ook een vertrouwd basiscertificaat krijgen toegewezen. Als u SCEP-certificaten nodig
hebt, ontwerpt u welke SCEP-certificaatsjablonen u nodig hebt en legt u deze vast.

Hier volgt een voorbeeld van hoe u de certificaten tijdens het ontwerpen kunt vastleggen:

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw certificaatprofiel vast te
stellen.

Wi-Fi-profielen worden gebruikt om een mobiel apparaat automatisch te verbinden met een draadloos netwerk.
Intune biedt ondersteuning voor het implementeren van Wi-Fi-profielen op alle ondersteunde platformen. Meer
informatie over hoe Intune Wi-Fi-profielen ondersteunt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een ontwerp voor een Wi-Fi-profiel:

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw Wi-Fi-profiel vast te stellen.

Met VPN-profielen kunnen gebruikers veilig toegang krijgen tot uw netwerk vanaf externe locaties. Intune
ondersteunt VPN-profielen van systeemeigen mobiele VPN-verbindingen en externe leveranciers. Meer
informatie over VPN-profielen en leveranciers die worden ondersteund door Intune.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het vastleggen van het ontwerp van een VPN-profiel.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


E-mailprofielE-mailprofiel

TYPE PROFIELNAAM APPARAATPLATFORM USE CASES

E-mailprofiel E-mailprofiel voor iOS iOS Bedrijfseigendom -
Informatiemedewerker
BYOD

E-mailprofiel E-mailprofiel Android Knox Android Knox BYOD

AppsApps

Vereisten voor app-typenVereisten voor app-typen

Beleid voor app-beveiligingBeleid voor app-beveiliging

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw VPN-profiel vast te stellen.

Met e-mailprofielen kan een e-mailclient automatisch worden ingesteld met verbindingsgegevens en e-
mailconfiguratie. Intune ondersteunt e-mailprofielen op sommige apparaten. Meer informatie over e-
mailprofielen en welke platformen worden ondersteund.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het vastleggen van het ontwerp van e-mailprofielen:

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw e-mailprofiel vast te stellen.

U kunt Intune gebruiken om de gebruikers of apparaten op verschillende manieren van apps te voorzien. Het type
app kan bestaan uit apps voor software-installatie, apps uit een openbare app-store, externe koppelingen of
beheerde iOS-apps. Naast de afzonderlijke app-implementaties kunt u in volumes aangeschafte apps beheren en
implementeren via de volume-aankoopprogramma's voor iOS en Windows. Meer informatie over:

De typen apps die u kunt leveren

iOS Volume Purchase Program for Business (VPP)

Microsoft Store voor Bedrijven-apps

Aangezien apps kunnen worden geïmplementeerd voor gebruikers en apparaten, wordt u aangeraden te beslissen
welke apps door Intune worden beheerd. Probeer de volgende vragen te beantwoorden tijdens het samenstellen
van de lijst:

Is voor de apps integratie met cloudservices vereist?

Zullen alle apps beschikbaar zijn voor BYOD-gebruikers?

Welke implementatieopties zijn er voor deze apps beschikbaar?

Moet uw bedrijf zijn partners toegang verlenen tot gegevens van SaaS-apps (Software-as-a-Service)?

Hebben de apps internettoegang vanaf de apparaten van de gebruikers nodig?

Zijn de apps openbaar beschikbaar in een app-store of zijn het aangepaste LOB-apps (Line-Of-Business)?

Met beleid voor app-beveiliging kan het verlies van gegevens tot een minimum worden beperkt door te definiëren
hoe de app de bedrijfsgegevens beheert. Intune ondersteunt beleid voor app-beveiliging voor elke app die
functioneert met beheer van mobiele apps. Bij het ontwerpen van het beleid voor app-beveiliging moet u
besluiten welke beperkingen u wilt instellen voor bedrijfsgegevens in een bepaalde app. Het is raadzaam om te
bekijken hoe beleid voor app-beveiliging werkt. Hieronder ziet u een voorbeeld van het vastleggen van de
bestaande apps en welke beveiliging er nodig is.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


APP DOEL PLATFORMEN USE CASE
BELEID VOOR APP-
BEVEILIGING

Outlook Mobile Beschikbaar iOS Bedrijfseigendom -
leidinggevenden

Apparaat kan niet
jailbroken zijn,
bestanden
versleutelen

Word Beschikbaar iOS, Android -
Samsung Knox, niet-
Knox, Windows 10
Mobile

Bedrijfseigendom,
BYOD

Apparaat kan niet
jailbroken zijn,
bestanden
versleutelen

NalevingsbeleidNalevingsbeleid

NAAM VAN BELEID APPARAATPLATFORM INSTELLINGEN DOELGROEP

Nalevingsbeleid iOS, Android - Samsung
Knox, niet-Knox, Windows
10 Mobile

PIN - vereist, kan niet
jailbroken zijn

Bedrijfseigendom, BYOD

Beleid voor voorwaardelijke toegangBeleid voor voorwaardelijke toegang

SERVICE
PLATFORMEN VOOR MODERNE
VERIFICATIE BASISVERIFICATIE USE CASES

Exchange Online iOS, Android Niet-compatibele apparaten
blokkeren op platforms die
worden ondersteund door
Intune

Bedrijfseigendom, BYOD

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw beleid voor app-beveiliging
vast te stellen.

Nalevingsbeleid bepaalt of een apparaat aan bepaalde vereisten voldoet. Intune hanteert nalevingsbeleid om te
bepalen of een apparaat als compatibel of niet-compatibel wordt beschouwd. De nalevingsstatus kan vervolgens
worden gebruikt om de toegang tot bedrijfsbronnen te beperken of toe te staan. Als voorwaardelijke toegang is
vereist, is het raadzaam een nalevingsbeleid voor apparaten te ontwerpen.

Raadpleeg de vereisten en gebruiksvoorbeelden om te bepalen hoeveel nalevingsbeleidsregels voor apparaten u
nodig hebt en op welke gebruikersgroepen die van toepassing zijn. Daarnaast moet u besluiten hoe lang een
apparaat offline kan zijn zonder in te checken, voordat het als niet-compatibel wordt beschouwd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van het ontwerpen van nalevingsbeleid:

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw nalevingsbeleid vast te
stellen.

Voorwaardelijke toegang wordt gebruikt om alleen compatibele apparaten toegang tot e-mail en andere
bedrijfsbronnen te verlenen. Intune werkt met Enterprise Mobility + Security (EMS) om toegang tot
bedrijfsbronnen te bewaken. Besluit of voorwaardelijke toegang is vereist en wat er moet worden beveiligd. Meer
informatie over voorwaardelijke toegang.

Besluit met het oog op onlinetoegang voor welke platformen en gebruikersgroepen beleidsregels voor
voorwaardelijke toegang gelden. Daarnaast moet u bepalen of de connector van Intune moet worden
geïnstalleerd of geconfigureerd voor Exchange On-premises:

Exchange On-premises

Hieronder ziet u een voorbeeld van het vastleggen van beleidsregels voor voorwaardelijke toegang:

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-compliance
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


SharePoint Online iOS, Android Bedrijfseigendom, BYOD

SERVICE
PLATFORMEN VOOR MODERNE
VERIFICATIE BASISVERIFICATIE USE CASES

Volgende stappen

U kunt een sjabloon uit de bovenstaande tabel downloaden om de behoeften van uw beleid voor voorwaardelijke
toegang vast te stellen.

De volgende sectie bevat richtlijnen voor het Intune-implementatieproces.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0


Uw Microsoft Intune-abonnement implementeren
31-7-2019 • 8 minutes to read

Vereisten voor Intune

TIPTIP

Proces van Intune-implementatie

Taak 1: een Intune-abonnement kopenTaak 1: een Intune-abonnement kopen

Taak 2: een Office 365-abonnement toevoegenTaak 2: een Office 365-abonnement toevoegen

Taak 3: gebruikersgroepen toevoegen in Azure ADTaak 3: gebruikersgroepen toevoegen in Azure AD

Tijdens de onboardingfase implementeert u Intune in uw productieomgeving. Het implementatieproces bestaat
uit het installeren en configureren van Intune en externe afhankelijkheden (indien nodig) op basis van uw use-
casevereisten.

De volgende sectie biedt een overzicht van het implementatieproces voor Intune met vereisten en taken op hoog
niveau.

De belangrijkste vereisten voor de zelfstandige versie van Intune zijn:

Enterprise Mobility + Security (EMS)/Intune-abonnement

Office 365-abonnement (voor Office-apps en door beveiligingsbeleid voor apps beheerde apps)

Apple APNs-certificaat (voor het beheer van het iOS-apparaatplatform)

Azure AD Connect (voor adreslijstsynchronisatie)

Intune On-Premises Connector voor Exchange (voor voorwaardelijke toegang voor Exchange On-
Premises, indien nodig)

Intune Certificate Connector (voor implementatie van SCEP-certificaten, indien nodig)

Overzicht van de ondersteunde apparaten voor een volledige lijst met apparaten die u met Intune kunt beheren.

We hebben 13 verschillende taken voor het implementeren van een Intune-implementatie geïdentificeerd.
Afhankelijk van uw zakelijke vereisten, de bestaande infrastructuur en de strategie voor het beheer van apparaten,
zijn sommige van deze taken mogelijk al voltooid. Anderen zijn mogelijk niet van toepassing op uw abonnement.

Zoals hierboven aangegeven in de sectie met Intune-vereisten, moet u een EMS- of Intune-abonnement hebben.
Als uw organisatie dat niet heeft, kunt u contact opnemen met Microsoft of uw Microsoft-accountteam om aan te
geven dat u de aanschaf van Enterprise Mobility + Security (EMS) of Intune overweegt.

Meer informatie over het kopen van Microsoft Intune.

Deze stap is optioneel. U moet een Office 365-abonnement hebben als u van plan bent Exchange Online te
gebruiken en mobiele Office-apps te beheren met app-beveiligingsbeleid. Als uw organisatie geen Office 365-
abonnement heeft, kunt u contact opnemen met Microsoft of uw Microsoft-accountteam om aan te geven dat u
de aanschaf van Office 365 overweegt.

Meer informatie over het kopen van Office 365.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-pricing
https://products.office.com/business/compare-office-365-for-business-plans


Taak 4: Intune- en Office 365-gebruikerslicenties toewijzenTaak 4: Intune- en Office 365-gebruikerslicenties toewijzen

Taak 5: de instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen op IntuneTaak 5: de instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen op Intune

Taak 6: platformen voor apparaten inschakelenTaak 6: platformen voor apparaten inschakelen

Taak 7: voorwaardenbeleid toevoegen en implementerenTaak 7: voorwaardenbeleid toevoegen en implementeren

Taak 8: configuratiebeleid toevoegen en implementerenTaak 8: configuratiebeleid toevoegen en implementeren

Taak 9: resourceprofielen toevoegen en implementerenTaak 9: resourceprofielen toevoegen en implementeren

Taak 10: Apps maken en implementerenTaak 10: Apps maken en implementeren

Taak 11: nalevingsbeleid toevoegen en implementerenTaak 11: nalevingsbeleid toevoegen en implementeren

Wellicht moet u gebruikers of beveiligingsgroepen toevoegen in Active Directory of Azure Active Directory op
basis van de use-casescenario's en -vereisten voor uw Intune-implementatie. Controleer uw huidige gebruikers en
beveiligingsgroepen in Active Directory of Azure Active Directory om te bepalen of ze volledig voldoen aan uw
behoeften. Wanneer u nieuwe gebruikers en beveiligingsgroepen toevoegt, raden we aan deze toe te voegen in
Active Directory en te synchroniseren met Azure Active Directory met behulp van Azure AD Connect.

Meer informatie over gebruikers/groepen toevoegen aan Intune.

Alle gebruikers voor wie de rollout van EMS/Intune en Office 365 is bedoeld, moeten beschikken over een licentie
die aan hen is toegewezen. U kunt EMS/Intune- en Office 365-licenties toewijzen in het Microsoft 365-
beheercentrum.

Meer informatie over het toewijzen van Intune-licenties.

Voordat u apparaten kunt installeren, configureren, beheren en registreren met behulp van Intune, moet u de
instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen op Intune.

Meer informatie over de instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen op Intune.

De meeste apparaatplatformen zijn standaard ingeschakeld, met uitzondering van Apple-apparaten (iOS en Mac).
Voordat iOS-apparaten kunnen worden geregistreerd en beheerd in Intune, moet u het apparaatplatform
inschakelen. Om dit te doen, moet u een Push-MDM-certificaat maken en dit toevoegen aan Intune.

Meer informatie over registratie voor Apple-apparaten inschakelen.

Intune ondersteunt beleidsregels voor voorwaarden. Voeg waar nodig voorwaardenbeleid toe en implementeer
dit voor doelgroepen op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-implementatie.

Meer informatie over het toevoegen en implementeren van voorwaardenbeleid.

Intune ondersteunt twee typen configuratiebeleid: algemeen en aangepast. Voeg waar nodig configuratiebeleid
toe en implementeer dit voor doelgroepen op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-implementatie.

Meer informatie over het toevoegen en implementeren van configuratiebeleid.

Intune biedt ondersteuning voor e-mail, wifi en VPN-profielen. Voeg waar nodig deze profielen toe en
implementeer deze voor doelgroepen op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-implementatie.

Meer informatie over toegang tot bedrijfsbronnen inschakelen met Intune.

Intune biedt ondersteuning voor de implementatie van web-, bedrijfstakgerichte en openbare store-apps. U kunt
ook apps beheren waarin de Intune SDK is geïntegreerd door deze te koppelen aan beveiligingsbeleid voor apps.
Voeg waar nodig apps toe en implementeer deze voor doelgroepen op basis van de use cases en vereisten van uw
Intune-implementatie.

Meer informatie over apps toevoegen en implementeren.

Intune ondersteunt nalevingsbeleid. Voeg waar nodig nalevingsbeleid toe en implementeer dit voor doelgroepen
op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-implementatie.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/users-permissions-add


Taak 12: beleid voor voorwaardelijke toegang inschakelenTaak 12: beleid voor voorwaardelijke toegang inschakelen

Taak 13: Apparaten inschrijvenTaak 13: Apparaten inschrijven

Volgende stappen

Meer informatie over nalevingsbeleid.

Intune biedt ondersteuning voor voorwaardelijke toegang voor Exchange Online, Exchange on-premises,
SharePoint Online, Skype voor Bedrijven Online en Dynamics CRM Online. U kunt voorwaardelijke toegang
inschakelen en configureren op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-implementatie.

Meer informatie over voorwaardelijke toegang.

Intune ondersteunt platformen voor iOS-, Mac OS-, Android-, Windows- en Windows Mobile-apparaten.
Registreer platformen voor mobiele apparaten waar nodig op basis van de use cases en vereisten van uw Intune-
implementatie.

Meer informatie over het registreren van apparaten.

Meer informatie over het testen en valideren van uw Intune-implementatie.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-compliance


Intune testen en valideren
10-7-2019 • 5 minutes to read

Voordat u begint

U komt erachter dat u niet voldoet aan de vereisten van de Network Device Enrollment Service (NDES) en u
weet ook dat de VPN- en wifi-profielen kunnen worden geconfigureerd met een basiscertificeringsinstantie die
voldoet aan dezelfde vereisten zonder een NDES-implementatie.

Functionele-validatietests

Overweeg bij het testen van de implementatie van Microsoft Intune functionele validatie en use-case-validatie.
Functionele validatie bestaat uit het testen van elk onderdeel en elke configuratie om te bepalen of de werking
ervan in orde is. Use-case-validatie betreft testen om te controleren of de scenario's met betrekking tot een reeks
taken werken zoals verwacht.

Het is raadzaam uw team voor IT-ondersteuning en helpdesk te betrekken bij de testfase om
ondersteuningsdocumentatie samen te stellen en om de medewerkers van het team vertrouwd te maken met de
ondersteuning van het product. Als een onderdeel of scenario niet werkt op basis van de use cases, is het
belangrijk om de noodzakelijke wijzigingen en de redenen daarvoor vast te leggen.

U wordt aangeraden het volgende te documenteren:

Testcriteria: Identificeer de te hanteren benchmarks.

Ontwerponderdelen: Deze moeten in ten minste één testcriterium zijn opgenomen.

Als een ontwerponderdeel niet is opgenomen in ten minste één testcriterium voor een vereiste of scenario, moet
u beslissen of het ontwerponderdeel wel of niet vereist is. Zorg er bovendien voor dat u over de volgende items
beschikt:

Accounts: Testaccounts die een licentie hebben voor EMS en Office 365 om alle use-casescenario's te
testen.

Apparaten: Testapparaten die kunnen worden gewist of teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Integratieonderdelen: Alle integratieonderdelen (certificaatconnectors en de Intune on-premises
Exchange-connector) moeten zo nodig worden geïnstalleerd en geconfigureerd.

U kunt ontwerpwijzigingen nodig hebben om onvoorziene problemen het hoofd te bieden. Bovendien moeten
alle ontwerpwijzigingen volledig worden gedocumenteerd met de reden voor elke wijziging. Hier volgt een
voorbeeld van een mogelijke wijziging:

U kunt te maken krijgen met uitdagingen of problemen waarvoor technische hulp of gespecialiseerde
probleemoplossing is vereist tijdens het testen en valideren. We raden u aan om naar hulp te zoeken via de
kanalen van Microsoft-ondersteuning.

Informatie over het verkrijgen van ondersteuning voor Intune

Contact opnemen met telefonische ondersteuning voor Microsoft Intune

Functionele validatie bestaat uit het testen van elk onderdeel en elke configuratie om te bepalen of de werking
ervan in orde is. In de onderstaande tabel ziet u een voorbeeld van een validatietest.



Validatietest van use case

IT-beheerderIT-beheerder

EindgebruikerEindgebruiker

Voer validatietests van use cases uit om na te gaan of de scenario's volledig en functioneel zijn. Er zijn twee
soorten use-casescenario's: voor de IT-beheerder en de eindgebruiker.

Voer validatietests voor de IT-beheerder uit om te controleren of beheeracties die voor een apparaat of gebruiker
worden uitgevoerd, goed werken. Hieronder ziet u een voorbeeld van een end-to-end validatiescenario voor IT-
beheerders.

Voer validatietests voor de eindgebruiker uit om te controleren of de ervaring van de eindgebruiker voldoet aan
de verwachtingen en op de juiste wijze in alle informatie naar de gebruiker wordt aangeboden. Het is belangrijk
om te valideren dat de eindgebruikerservaring juist is. Als u niet valideert, kan dit leiden tot minder acceptatie en
grotere volumes helpdeskvragen.



Volgende stappen
Nu u de functionele en use-casescenario's van Intune hebt getest en gevalideerd, bent u klaar voor de productie-
rollout van Intune.

Zie aanvullende bronnen voor meer planningssjablonen en informatie.



Aanvullende resources voor het plannen van uw
Intune-implementatie
10-7-2019 • 2 minutes to read

Sjablonen

IMPLEMENTATIEPLANNING ONTWERP EN IMPLEMENTATIE TEST EN VALIDATIE

Implementatiedoelen Huidige omgeving Functionele-validatietests

Doelstellingen van implementatie Apparaten Validatietests voor scenario IT-
beheerder

Implementatie-uitdagingen Algemene voorwaarden Validatietests voor
eindgebruikerscenario's

Gebruiksscenario's Configuratiebeleid

Vereisten voor gebruiksscenario's Certificaatprofiel

Implementatieplan Wi-Fi-profiel

Communicatieplan voor de
implementatie

VPN-profiel

E-mailprofiel

Toepassingen

Nalevingsbeleid

Beleid voor voorwaardelijke toegang -

Meer lezen

U kunt Microsoft Excel-sjablonen voor de tabellen die worden gebruikt in de planningshandleiding downloaden.

Hier volgt een lijst met tabelsjablonen voor elke sectie.

Neem de volgende resources door voor aanvullende informatie die nuttig kan zijn tijdens het plannen, ontwerpen
en implementeren van Intune.

Microsoft Intune-documentatie: het volledige aanbod van Intune-documentatie.

Intune-blog: berichten waarin wordt beschreven hoe Intune past in het grotere geheel van Enterprise
Mobility.

Microsoft Trust Center: informatie over de methode van Microsoft met betrekking tot de beveiliging,
privacy, naleving en transparantie in alle Microsoft-cloudproducten en -services.

Intune UserVoice: wilt u een functie aanvragen of met andere klanten voor functies stemmen? Feedback

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-deployment-planning-fae156c2?redir=0
https://docs.microsoft.com/intune/
https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/
http://www.microsoft.com/TrustCenter
http://microsoftintune.uservoice.com/


geven over Intune via Uservoice. Wij luisteren naar u.

Inschrijvingshandleiding: een reeks documenten, waarin u eventueel wijzigingen kunt aanbrengen en die
onderdeel uitmaken van uw communicatieplan voor uw eindgebruikers. Hierin wordt uitgelegd wat de
gevolgen zijn als hun persoonlijke apparaat wordt ingeschreven in Intune.

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-End-User-Enrollment-3a0c9b0c?WT.mc_id=Blog_Intune_General_PCIT


Migratiehandleiding voor Intune
17-7-2019 • 2 minutes to read

Wat is er opgenomen in deze handleiding?

Aannames

Een geslaagde migratie naar Microsoft Intune begint met een goed onderbouwd plan waarin rekening wordt
gehouden met uw huidige MDM-omgeving (Mobile Device Management), bedrijfsdoelstellingen en technische
vereisten. Daarnaast moet u de steun hebben van de belangrijkste belanghebbenden die met u samenwerken aan
uw migratieplan.

In deze handleiding vindt u instructies voor de migratie van een externe MDM-provider naar Intune.

In deze handleiding wordt de migratie in twee fasen onderverdeeld die taken, strategieën en tactische richtlijnen
omvatten, aan de hand waarvan u stapsgewijs de gehele procedure voor de migratie naar Intune MDM doorloopt.

Fase 1: Intune voorbereiden op Mobile Device Management

De vereisten voor de MDM-migratie beoordelen

Basisconfiguratie

Beheerbeleid voor apparaten en apps configureren

Beveiligingsbeleid voor apps configureren

Speciale overwegingen bij migratie

Fase 2: migratiecampagne

Communicatieplanning

Eindgebruikers accepteren door middel van voorwaardelijke toegang

Normale migratiecyclus

Migratiebewaking
Na de migratie

U hebt Intune al geëvalueerd in een omgeving voor het testen van een concept en hebt besloten om het te
gebruiken voor het beheer van mobiele apparaten in uw organisatie.



Voordat u begint

Volgende stappen

U bent al bekend met Intune en de bijbehorende functies.

Het is belangrijk dat u beseft dat de nieuwe Intune-implementatie kan afwijken van uw oude MDM-implementatie.
In tegenstelling tot traditionele MDM-services speelt bij Intune het toegangsbeheer op basis van identiteit een
centrale rol. Er is dus geen netwerkproxyapparaat vereist om de toegang tot bedrijfsgegevens vanaf mobiele
apparaten buiten de netwerkperimeter van de organisatie te beheren. Microsoft biedt oplossingen voor het
beveiligen van gegevensservices in de cloud zelf via een pakket van goed geïntegreerde cloudservices, gezamenlijk
aangeduid als Enterprise Client + Security.

Raadpleeg de algemene manieren om Intune te gebruiken.

Fase 1: Intune voorbereiden op Mobile Device Management



    

Fase 1: Microsoft Intune voorbereiden op het beheer
van mobiele apparaten (MDM)
17-7-2019 • 3 minutes to read

MDM-vereisten beoordelen
Wat voor apparaten moet u beheren?Wat voor apparaten moet u beheren?

Wat moeten de gebruikers op de beheerde apparaten doen?Wat moeten de gebruikers op de beheerde apparaten doen?

Welke soorten gebruikers zijn er?Welke soorten gebruikers zijn er?

Wat voor beveiligingsbeleid voor apparaten hanteert u?Wat voor beveiligingsbeleid voor apparaten hanteert u?

Alvorens in te gaan op de details van de Intune-configuratie, komen eerst de vereisten voor het beheer van
mobiele apparaten voor uw organisatie aan bod. Het kan handig zijn rapporten uit te voeren van actieve
gebruikers in uw huidige MDM-provider voor het identificeren van de kritieke gebruikersgroepen. Vervolgens
kunt u beginnen met het aanpakken van de vragen in de sectie MDM-vereisten beoordelen.

Voor welke platformen moet u ondersteuning bieden?

Zijn de apparaten waarvoor u ondersteuning wilt bieden bedrijfs- of persoonlijke apparaten?

Wat voor verbinding gebruikt u? Wi-Fi, mobiel, VPN?

Moet u apps verstrekken aan uw eindgebruikers?

Gebruikt u aangepaste LOB-apps? Of gebruikt u alleen openbare Store-apps?

Moet u e-mailaccounts inrichten?

Hoeveel gebruikers maken gebruik van één apparaat?

Welke gebruiksvoorwaarden hebt u nodig?

Zorg ervoor dat uw juridische afdeling in een vroeg stadium hierbij wordt betrokken.
Wat voor lokalisatie is er vereist?

Zijn de gebruikers bekend bent met technologie en IT in het algemeen?

Wilt u gebruikmaken van versleuteling op apparaatniveau?

Wat zijn de lengtes van uw huidige apparaatwachtwoordcode/-pin-code?

Moet u apparaatfuncties uitschakelen of bepaald gedrag van apparaten beperken? U kunt een aantal
platformspecifieke instellingen beheren met apparaatconfiguratieprofielen, zoals:

Camera uitschakelen
Vergrendelen op de modus voor enkele toepassing

Voor welke soorten verificatie moet u ondersteuning bieden? Als u gebruikmaakt van verificatie op basis
van certificaten, welke certificaten moeten er dan worden verstrekt?

Intune kan certificaten verstrekken met resourcetoegangsprofielen voor ingeschreven apparaten.
Voor wat voor PKI-infrastructuur (Public Key Infrastructure) moet u ondersteuning bieden? 

Moet u voor VPN (Virtual Private Network) ondersteuning bieden op apparaat- of appniveau?

Intune kan VPN-configuraties verstrekken voor externe VPN-providers. 



Volgende stappen

Kunnen er tijdelijke uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde vereisten om uitvaltijd te voorkomen?
Of moeten apparaten met toegang altijd voldoen aan alle beveiligingsvereisten?

Zie deze casestudy's uit verschillende bedrijfstakken om te zien hoe organisaties de vereisten voor het beheer van
mobiele apparaten hebben geëvalueerd.

Controleer de basisinstellingen Intune.

https://customers.microsoft.com/story/mwh-global-now-part-of-stantec-secures-mobile-devices-with-intune


Basisconfiguratie
17-7-2019 • 3 minutes to read

Externe afhankelijkheden voor een Intune-implementatie
IdentiteitIdentiteit

PKI (optioneel)PKI (optioneel)

Lijst met taken voor een Intune-configuratie
Taak 1: Intune-abonnementTaak 1: Intune-abonnement

Taak 2: Intune-gebruikerslicenties toewijzenTaak 2: Intune-gebruikerslicenties toewijzen

Taak 3: de MDM-instantie instellen op IntuneTaak 3: de MDM-instantie instellen op Intune

Nadat u uw omgeving hebt geëvalueerd, is het tijd om Microsoft Intune in te stellen.

Voor Intune is Azure Active Directory (Azure AD) vereist als id- en gebruikersgroepprovider. Meer informatie
over :

Identiteitsvereisten

Adreslijstsynchronisatie

Multi-factor authentication (MFA)

Gebruikers- en apparaatgroepen plannen

Gebruikers- en apparaatgroepen maken

Als uw organisatie al met Office 365 werkt, moet Intune van dezelfde Azure Active Directory-omgeving
gebruikmaken.

Als u van plan bent om bij Intune verificatie op basis van certificaten te gebruiken voor VPN-, Wi-Fi- of e-
mailprofielen, moet u ervoor zorgen dat u over een ondersteunde PKI-infrastructuur beschikt waarmee
certificaatprofielen kunnen worden gemaakt en geïmplementeerd. Meer informatie over het configureren van
certificaten in Intune:

De certificaatinfrastructuur voor SCEP configureren

De certificaatinfrastructuur voor PFX configureren.

Voordat u naar Intune kunt migreren, moet u eerst beschikken over een Intune-abonnement.

U kunt naar deze pagina gaan, waar instructies worden gegeven voor het volgende:

Een nieuw Intune-abonnement maken dat is gekoppeld aan een nieuwe AAD-tenant.

Het Intune-abonnement koppelen door aanmelding bij een bestaande AAD-tenant.

Meer informatie over het toewijzen van Intune-gebruikerslicenties.

Als u een nieuwe AAD-tenant hebt gemaakt, lees dan hoe u nieuwe gebruikers maakt of gebruikers uit uw
on-premises Active Directory (AD) synchroniseert.

Intune kan worden beheerd via Azure Portal of de Configuration Manager Current Branch-console. Tenzij u Intune
wilt integreren met een Configuration Manager Current Branch-implementatie, raden we u aan Intune te beheren

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-hybrid-identity-design-considerations-overview#design-considerations-overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-hybrid-identity-design-considerations-directory-sync-requirements
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/authentication/concept-mfa-howitworks
https://docs.microsoft.com/intune/certificates-scep-configure
https://docs.microsoft.com/intune/certficates-pfx-configure
https://admin.microsoft.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=40BE278A-DFD1-470a-9EF7-9F2596EA7FF9&dl=INTUNE_A&ali=1#0
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect


IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stap

via de Azure Portal.

Stel de MDM-instantie in op Intune om Intune Azure Portal in te schakelen. Door het gebruik van een andere
MDM-instantie kan Intune het MDM-beheer overdragen aan andere Microsoft-beheerconsoles. Deze gevallen
zijn niet gebruikelijk.

Als u het beheer van mobiele apparaten voor het eerst overdraagt aan Intune, moet u de MDM-instantie instellen op
Intune.

Meer informatie over het instellen van de instantie voor het beheer van mobiele apparaten.

Beheerbeleid voor apparaten en apps configureren.

https://portal.azure.com


Het nalevingsbeleid voor apparaten en het beleid
voor appbeheer configureren bij een migratie naar
Microsoft Intune
10-7-2019 • 5 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Takenlijst voor het nalevingsbeleid voor apparaten
Taak 1: Apparaatgroepen toevoegen (optioneel)Taak 1: Apparaatgroepen toevoegen (optioneel)

Taak 2: Resourcetoegangsprofielen (certificaten voor Wi-Fi, VPN en e-mail) gebruikenTaak 2: Resourcetoegangsprofielen (certificaten voor Wi-Fi, VPN en e-mail) gebruiken

Taak 3: Apparaatconfiguratieprofielen maken en implementerenTaak 3: Apparaatconfiguratieprofielen maken en implementeren

Het belangrijkste doel bij het migreren naar Intune is dat alle apparaten worden ingeschreven bij Intune en
voldoen aan het voorgeschreven beleid. Met apparaatbeleid kunt u niet alleen apparaten in bedrijfseigendom
beheren die bestemd zijn voor één gebruiker, maar ook persoonlijke apparaten (BYOD) en gedeelde apparaten,
zoals kiosken, Point Of Sales-apparaten, tablets die worden gedeeld door meerdere studenten in een klaslokaal of
apparaten die niet aan een specifieke gebruiker zijn gebonden (alleen iOS).

Voor elk apparaatplatform gelden mogelijk verschillende instellingen, maar het Intune-apparaatbeleid kan met elk
apparaatplatform worden gebruikt en biedt daarbij de volgende mogelijkheden voor het beheer van mobiele
apparaten:

Regulering van het aantal apparaten dat een gebruiker inschrijft.

Apparaatinstellingen beheren (zoals versleuteling op apparaatniveau, wachtwoordlengte en
cameragebruik).

Leveren van apps, e-mailprofielen, VPN-profielen, enzovoort.

Het beoordelen van de criteria op apparaatniveau voor het nalevingsbeleid voor de beveiliging.

Het apparaatbeheerbeleid wordt niet rechtstreeks toegewezen aan de afzonderlijke apparaten of gebruikers, maar aan
gebruikersgroepen. Het beleid kan rechtstreeks worden toegepast op een gebruikersgroep en op die manier op het
apparaat van de gebruiker. Het beleid kan ook worden toegepast op een apparaatgroep en op die manier op de
groepsleden.

U kunt apparaatgroepen maken wanneer u beheertaken moet uitvoeren op basis van de apparaatidentiteit in
plaats van de gebruikersidentiteit.

Apparaatgroepen zijn nuttig voor het beheren van apparaten zonder specifieke gebruiker, zoals kioskapparaten,
apparaten die worden gedeeld door werknemers van dezelfde dienst of apparaten die zijn toegewezen aan een
specifieke locatie.

Door apparaatgroepen te beheren voordat ze worden ingeschreven, kunt u apparaatcategorieën gebruiken om
apparaten bij inschrijving automatisch deel te laten nemen aan groepen. Vervolgens ontvangen de apparaten
automatisch het apparaatbeleid. Aan de slag met groepen.

Door middel van resourcetoegangsprofielen worden certificaten en toegangsconfiguraties verstrekt aan de
ingeschreven apparaten. Als u verificatie op basis van een certificaat gebruikt, kunt u certificaten configureren.



Rechtstreeks iOS-configuratieprofielen importeren (optioneel)Rechtstreeks iOS-configuratieprofielen importeren (optioneel)

Taak 4: Nalevingsbeleid voor apparaten maken en implementeren (optioneel)Taak 4: Nalevingsbeleid voor apparaten maken en implementeren (optioneel)

Taak 5: Apps publiceren en implementerenTaak 5: Apps publiceren en implementeren

Taak 6: Apparaatinschrijving inschakelenTaak 6: Apparaatinschrijving inschakelen

Volgende stappen

U moet een apparaatconfiguratieprofiel maken om instellingen op apparaatniveau door te voeren, zoals de
instelling voor het uitschakelen van de camera, de App Store, het configureren van de modus voor één app, het
beginscherm, enzovoort. Meer informatie over apparaatprofielen.

iOS-profielen van Apple Configurator (iOS 7.1 en hoger): Als uw bestaande MDM-oplossing
gebruikmaakt van Apple Configurator-profielen (mobileconfig-bestanden), kunnen deze rechtstreeks door
Intune worden geïmporteerd als aangepast configuratiebeleid.

Configuratiebeleid voor mobiele apps voor iOS: Als uw bestaande MDM-oplossing gebruikmaakt van
een configuratiebeleid voor mobiele apps voor iOS, kan dit rechtstreeks door Intune worden geïmporteerd
zolang het voldoet aan de XML-indeling die door Apple is opgegeven voor eigenschappenlijsten.

Meer informatie over het toevoegen van een aangepast beleid voor iOS.

Met het nalevingsbeleid voor apparaten worden beveiligingsinstellingen geëvalueerd en wordt rapportage
gegenereerd waarin wordt vermeld of de apparaten voldoen aan de bedrijfsnormen. Dergelijke instellingen zijn
onder andere:

Lengte pincode

De status Jailbroken

Besturingssysteemversie

Zie aanvullende resources voor de instellingen voor het nalevingsbeleid voor apparaten:

Meer informatie over het nalevingsbeleid voor apparaten.

Meer informatie over het maken van een nalevingsbeleid voor apparaten.

Wanneer u Intune MDM gebruikt, kunt u apps verstrekken door automatische installatie te vereisen of ze
beschikbaar te stellen in de bedrijfsportal.

Apps toevoegen.

Apps implementeren.

U moet apparaten inschrijven om ze te kunnen beheren. Meer informatie over de voorbereiding op het inschrijven
van apparaten in bedrijfseigendom en persoonlijke apparaten.

Beveiligingsbeleid voor apps configureren (optioneel).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-compliance


Beveiligingsbeleid voor apps configureren (optioneel)
10-7-2019 • 3 minutes to read

Beveiligingsbeleid voor apps bij LOB-apps

Hoe draagt het beveiligingsbeleid voor apps bij aan de migratie?

Takenlijst voor het beveiligingsbeleid voor apps

Volgende stappen

Met beveiligingsbeleid voor apps kunt u:

apps versleutelen
een pincode definiëren wanneer de app wordt geopend
apps op jailbroken of geroote apparaten en veel andere beveiligingen blokkeren.

Als de telefoon van de gebruiker zoekraakt of gestolen is, kunt u op selectieve wijze de bedrijfsgegevens op
afstand wissen terwijl de persoonlijke gegevens intact worden gelaten.

Met het beveiligingsbeleid voor apps wordt beveiliging toegepast op appniveau en apparaten hoeven hiervoor
niet te worden ingeschreven. U kunt het gebruiken bij apparaten die bij Intune zijn geregistreerd of waarvoor dat
niet geldt. Bovendien kunt u het gebruiken bij apparaten die zijn ingeschreven bij een externe MDM-provider.

U kunt het beveiligingsbeleid voor mobiele apps ook uitbreiden naar uw LOB-apps (Line-Of-Business) door
gebruik te maken van de Microsoft Intune App SDK of de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor zowel iOS-
als Android-platforms. Raadpleeg App Wrapping Tool voor iOS en App Wrapping Tool voor Android voor meer
informatie. Raadpleeg ook LOB-apps voorbereiden voor app-beveiliging.

Bij de migratie moeten apparaten worden verwijderd bij de voorgaande MDM-provider en geregistreerd bij
Intune. U moet hiervoor een planning maken en uw eindgebruikers aanmoedigen om bij de voorgaande MDM-
provider weg te gaan en hun apparaten direct in te schrijven bij Intune. Het kan echter voorkomen dat gebruikers
tijdens de migratie vertraging oplopen bij de inschrijving en dat hun apparaten door geen van beide MDM-
providers worden beheerd.

Tijdens deze periode is uw organisatie kwetsbaarder voor de diefstal van apparaten en het verlies van
bedrijfsgegevens als de toegang tot bedrijfsresources nog steeds is toegestaan. Het kan ook leiden tot
productiviteitsverlaging als de toegang tot bedrijfsbronnen is geblokkeerd.

Met Intune kunnen bedrijfsgegevens tijdens de migratie worden beveiligd zodat uw bedrijfsgegevens nog steeds
worden beveiligd, ook al is er geen beheer meer op apparaatniveau.

Wanneer u voorwaardelijke toegang in de oude MDM-provider uitschakelt, kunnen gebruikers nog steeds
productief zijn terwijl u ze opneemt in Intune.

1. Een beveiligingsbeleid voor apps maken
2. Een beleid implementeren

Speciale overwegingen bij migratie



Speciale overwegingen bij migratie
30-5-2019 • 2 minutes to read

Wissen voor het Device Enrollment Program (DEP) van Apple

Volgende stappen

Er zijn mogelijk speciale overwegingen bij migraties van toepassing, afhankelijk van uw bestaande MDM-
provideromgeving.

Met het Device Enrollment Program (DEP) van Apple worden apparaatconfiguraties ingesteld die niet door de
eindgebruiker kunnen worden verwijderd. Als u de geavanceerde beheerfuncties van DEP wilt behouden, moet
het apparaat in de oorspronkelijke staat worden hersteld door dit te wissen, zodat het apparaat bij Intune kan
worden ingeschreven.

Als u met DEP de apparaten in Intune wilt blijven beheren, moet u de inschrijving van iOS-apparaten met het
Device Enrollment Program instellen.

Fase 2: migratiecampagne



Fase 2: Migratiecampagne
17-7-2019 • 3 minutes to read

Belangrijke factoren voor een geslaagde migratie

Kies een migratiestrategie die het beste past bij de behoeften van uw organisatie en pas de implementatietactieken
aan op basis van uw specifieke wensen. In de rest van deze handleiding vindt u de middelen om de apparaten van
de gebruikers bij Intune te registreren.

Dit zijn de sleutels voor de migratie van een MDM-provider van derden naar Intune:

Heldere en nuttige communicatie kan uitvaltijd en ergernis bij de eindgebruiker minimaliseren.

Zorg ervoor dat u specifieke en concrete instructies voor de migratie hanteert.

Alle beheerde apparaten moeten worden uitgeschreven bij uw bestaande MDM-provider voordat ze
kunnen worden geregistreerd bij Intune.

Help de eindgebruikers bij het uitschrijven van hun apparaten bij uw bestaande MDM-provider.

Hanteer een gefaseerde benadering. Begin met een kleine groep gebruikers als testfase en voeg steeds
meer groepen gebruikers toe totdat u een volledige implementatie hebt bereikt.

Controleer de belasting voor de helpdesk en het aantal geslaagde registraties in elke cyclus. Laat tijd open
in de planning zodat de slagingscriteria voor elke groep kunnen worden geëvalueerd voordat u de migratie
voor de volgende groep uitvoert. Bij de implementatie in de testfase moet het volgende worden
gecontroleerd:

Het aantal geslaagde en mislukte inschrijvingen zijn naar verwachting.

De gebruikersproductiviteit:

Bedrijfsresources zoals VPN, Wi-Fi-, e-mail en certificaten functioneren naar behoren.

De gebruikers kunnen toegang krijgen tot de aangeboden apps.

Gegevensbeveiliging:

Er wordt nalevingsrapportage uitgevoerd.

De beveiliging van mobiele apps wordt doorgevoerd.

Wanneer u tevreden bent over de eerste fase van de migratie, herhaalt u de migratiecyclus voor de volgende fase.

Herhaal de gefaseerde cycli totdat alle gebruikers naar Intune zijn gemigreerd.

Zorg ervoor dat het helpdeskteam er klaar voor is om gedurende de migratiecampagne ondersteuning te
bieden aan de eindgebruikers. Hanteer een migratie op vrijwillige basis totdat u een idee hebt van de
werkbelasting voor ondersteuningsgesprekken.

Stel pas deadlines voor de registratie in als de ondersteuning voor de resterende gebruikers kan worden
verwerkt door uw helpdesk



IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

Configureer niet zowel Intune als uw bestaande MDM-oplossing van derden zo dat deze gebruikmaken van toegangsbeheer
voor resources als Exchange of SharePoint Online. Daarnaast mogen apparaten maar in één oplossing tegelijk worden
ingeschreven.

Ontwikkel uw communicatieplan.



De communicatie plannen
3-7-2019 • 3 minutes to read

E-mail-sjablonen

Handleiding voor Intune-inschrijving

Instructievideo's

Volgende stappen

Het communicatieplan is een belangrijk element bij een Intune-migratie. Met de volgende hulpprogramma's en
sjablonen kunt u eindgebruikers informeren en op weg helpen. De Intune Adoption Kit omvat e-mailsjablonen, een
handleiding voor Intune-inschrijving en koppelingen naar instructievideo's voor de inschrijving van eindgebruikers.

Download: Intune Adoption Kit

Het volgende e-mailcommunicatieplan wordt aangeraden. We bieden u sjablonen aan die u kunt aanpassen voor
uw communicatieplan:

E-mail 1: informeer over de voordelen, verwachtingen en planning. Maak van de gelegenheid gebruik om te
wijzen op eventuele andere nieuwe services waartoe gebruikers toegang zullen hebben op apparaten die
met Intune worden beheerd.

E-mail 2: kondig aan dat services nu kunnen worden gebruikt via Intune. Deel de gebruikers mee dat zij hun
apparaten nu moeten inschrijven. geef de gebruikers een tijdlijn voordat hun toegang wordt beïnvloed.
Herinner gebruikers aan de voordelen en de strategische redenen voor de migratie. Na een bepaalde
periode kunt u naleving afdwingen via het beleid voor voorwaardelijke toegang en dit als criterium
gebruiken voor de toegang tot bedrijfsgegevens zoals is uitgelegd in Eindgebruikers accepteren door middel
van voorwaardelijke toegang.

U kunt deze PDF-bijlage zonder wijzigingen aan de gebruikers verstrekken of u kunt de Word-versie aanpassen en
uw interne bronnen en contactinformatie opnemen.

We hebben korte video's gemaakt waarin de procedure stapsgewijs wordt besproken en aan de hand waarvan de
gebruikers eenvoudig hun apparaten in Intune kunnen inschrijven.

Uw Android-apparaat inschrijven
Uw Android-apparaat met werkprofiel inschrijven
iOS-apparaten inschrijven
macOS-apparaten inschrijven
Uw Windows-apparaat inschrijven

Intune beschikt over aanvullende bronnen waarmee u de inschrijving van apparaten bij eindgebruikers onder de
aandacht kunt brengen:

Eindgebruikers informeren over het gebruik van Microsoft Intune voor de stappen die voor de registratie
moeten worden uitgevoerd voor de verschillende platformen van mobiele besturingssystemen.
In Intune-apparaatinschrijving voor IT-beheerders wordt uitgelegd hoe Android-, iOS- en Mac-apparaten bij
Intune worden ingeschreven.
Deel de URL van de bedrijfsportal-app met uw Android-, iOS- en Windows-gebruikers. Met deze URL wordt

https://aka.ms/IntuneAdoptionKit
https://www.youtube.com/watch?v=k0Q_sGLSx6o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9Dl8HsGk4tI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mJyv6YcHi7c
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2pfhwq_yk
https://www.youtube.com/watch?v=TKQxEckBHiE
https://docs.microsoft.com/intune/end-user-educate
https://docs.microsoft.com/intune/device-enrollment
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=396941


omgeleid naar de juiste bedrijfsportal-app die op Android-, iOS- en Windows-apparaten wordt vermeld.



Eindgebruikers accepteren door middel van
voorwaardelijke toegang in Microsoft Intune
10-7-2019 • 3 minutes to read

Migratiecampagne met voorwaardelijke toegang

VoordelenVoordelen

NadelenNadelen

Lijst met taken voor voorwaardelijke toegang
Taak 1: beslissen hoe u voorwaardelijke toegang wilt implementerenTaak 1: beslissen hoe u voorwaardelijke toegang wilt implementeren

Taak 2: voorwaardelijke toegang van Intune instellenTaak 2: voorwaardelijke toegang van Intune instellen

Wanneer u functies voor voorwaardelijke toegang bij Intune inschakelt, zoals het blokkeren van e-mail voor niet-
ingeschreven apparaten, kan dat helpen bij de registratie en naleving. Functies voor voorwaardelijke toegang zijn
echter geen voorwaarde voor een geslaagde migratie. Uw acceptatiedoelstellingen en beveiligingsvereisten voor
de migratie moeten bepalend zijn voor het slagen van de migratie.

Hier volgt een gebruikelijke benadering voor het uitbreiden van de migratiecampagne met voorwaardelijke
toegang:

1. Stel regels voor voorwaardelijke toegang in die moeten worden doorgevoerd voor alle gebruikers. Sluit
echter de gebruikers uit die moeten migreren vanuit een voorgaande MDM-provider. U kunt een Azure
AD-gebruikersgroep maken met daarin alle gebruikers die zijn uitgesloten van voorwaardelijke toegang.

2. Wanneer gebruikers migreren, verwijdert u ze uit de groep van gebruikers die zijn uitgesloten van
voorwaardelijke toegang.

3. Nadat de migratie is voltooid, configureert u alle beleidsregels voor voorwaardelijke toegang om
gebruikers standaard te blokkeren, tenzij Intune toegang verleent.

Het biedt toegangsbeheer voor nieuwe gebruikersaccounts of gebruikersaccounts die niet werden beheerd
door de voorgaande oplossing.

Het biedt een respijtperiode voor gebruikers van een voorgaande oplossing tot aan de migratie.

Het minimaliseert het verlies aan productiviteit.

Gebruikers van een voorgaande oplossing zouden met niet-beheerde apparaten toegang tot resources kunnen
krijgen totdat voorwaardelijke toegang voor die gebruikers is ingeschakeld.

Dit is een van de vele benaderingen. U kunt een eenvoudigere procedure hanteren waarbij alle beleidsregels voor
voorwaardelijke toegang worden uitgesteld totdat elke fase de instructie heeft gekregen om de apparaten in te
schrijven. U kunt ook een striktere procedure hanteren waarbij vanaf het begin voorwaardelijke toegang wordt
toegepast en volledige naleving voor alle toegang is vereist.

Meer informatie over voorwaardelijke toegang.

Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang te gebruiken.

Kies een van de volgende opties:

Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory configureren

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal


Volgende stappen

De on-premises Exchange-connector installeren met Intune

Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van een app instellen voor Exchange Online

Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van apps instellen voor SharePoint Online

Apps die geen gebruik maken van moderne verificatie (ADAL) blokkeren

Meer informatie over de standaardmigratiecyclus.



  

Normale migratiecyclus
10-7-2019 • 2 minutes to read

DOELGROEPEN
VAN DE MIGRATIE PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 ...

Beperkte testfase
voor de IT-
organisatie (50
gebruikers)

Plan
aankondigen

Opdracht geven
tot deelname

Opgeven van de
deadline

De
voorwaardelijke
toegang
toepassen

Uitgebreide
testfase voor de
IT-organisatie
(200 gebruikers)

Plan
aankondigen

Opdracht geven
tot deelname

Opgeven van de
deadline

De
voorwaardelijke
toegang
toepassen

Fase 1 van de
migratie met
technisch
onderlegde
gebruikers
(2000)

Plan
aankondigen

Opdracht geven
tot deelname

Opgeven van de
deadline

Fase 2 van de
migratie
(oostelijk deel
van de V.S.)

Plan
aankondigen

Opdracht geven
tot deelname

Alle regio 's Plan
aankondigen

Casestudy van de klantmigratie
Adatum CorporationAdatum Corporation

Migratiebewaking

Het is gebruikelijk voor een organisatie om de Intune-migratie te starten met een korte testfase onder een aantal
gebruikers op de IT-afdeling. Bovendien moet uw organisatie mogelijk thema’s bespreken als de welwillendheid
van medewerkers ten aanzien van de wijziging, het aantal gebruikers, de complexiteit, de vereisten, de locatie en
het bedrijfsrisico zodat u het tijdskader voor de migratie kunt bepalen.

Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop u uw doelgroepen kunt plannen:

Bekijk hoe Adatum Corporation een migratie heeft doorgevoerd van een externe MDM-provider naar Intune.

Intune biedt verschillende methoden om de migratie te bewaken:

Groepsweergaven van Intune-gebruikers

Een reeks ingebouwde rapporten

Waarschuwingen in de Intune-beheerconsole

Houd bij hoeveel gebruikers apparaten hebben geregistreerd na elke fase zodat u het volgende kunt doen:

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-migration-guide-893a95e3?redir=0


  Na migratie

De effectiviteit van uw communicatieplan beoordelen.

De gevolgen van het doorvoeren van de voorwaardelijke toegang beoordelen.

Stel de voorgaande MDM-provider buiten gebruik en meld u af voor de service nadat de migratie naar Intune is
uitgevoerd. Daarnaast moet u eventuele overbodige infrastructuurvereisten verwijderen door de instructies van
de MDM-provider te volgen.



De communicatie plannen
3-7-2019 • 3 minutes to read

E-mail-sjablonen

Handleiding voor Intune-inschrijving

Instructievideo's

Volgende stappen

Het communicatieplan is een belangrijk element bij een Intune-migratie. Met de volgende hulpprogramma's en
sjablonen kunt u eindgebruikers informeren en op weg helpen. De Intune Adoption Kit omvat e-mailsjablonen,
een handleiding voor Intune-inschrijving en koppelingen naar instructievideo's voor de inschrijving van
eindgebruikers.

Download: Intune Adoption Kit

Het volgende e-mailcommunicatieplan wordt aangeraden. We bieden u sjablonen aan die u kunt aanpassen voor
uw communicatieplan:

E-mail 1: informeer over de voordelen, verwachtingen en planning. Maak van de gelegenheid gebruik om
te wijzen op eventuele andere nieuwe services waartoe gebruikers toegang zullen hebben op apparaten die
met Intune worden beheerd.

E-mail 2: kondig aan dat services nu kunnen worden gebruikt via Intune. Deel de gebruikers mee dat zij
hun apparaten nu moeten inschrijven. geef de gebruikers een tijdlijn voordat hun toegang wordt beïnvloed.
Herinner gebruikers aan de voordelen en de strategische redenen voor de migratie. Na een bepaalde
periode kunt u naleving afdwingen via het beleid voor voorwaardelijke toegang en dit als criterium
gebruiken voor de toegang tot bedrijfsgegevens zoals is uitgelegd in Eindgebruikers accepteren door
middel van voorwaardelijke toegang.

U kunt deze PDF-bijlage zonder wijzigingen aan de gebruikers verstrekken of u kunt de Word-versie aanpassen
en uw interne bronnen en contactinformatie opnemen.

We hebben korte video's gemaakt waarin de procedure stapsgewijs wordt besproken en aan de hand waarvan de
gebruikers eenvoudig hun apparaten in Intune kunnen inschrijven.

Uw Android-apparaat inschrijven
Uw Android-apparaat met werkprofiel inschrijven
iOS-apparaten inschrijven
macOS-apparaten inschrijven
Uw Windows-apparaat inschrijven

Intune beschikt over aanvullende bronnen waarmee u de inschrijving van apparaten bij eindgebruikers onder de
aandacht kunt brengen:

Eindgebruikers informeren over het gebruik van Microsoft Intune voor de stappen die voor de registratie
moeten worden uitgevoerd voor de verschillende platformen van mobiele besturingssystemen.
In Intune-apparaatinschrijving voor IT-beheerders wordt uitgelegd hoe Android-, iOS- en Mac-apparaten bij
Intune worden ingeschreven.

https://aka.ms/IntuneAdoptionKit
https://www.youtube.com/watch?v=k0Q_sGLSx6o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9Dl8HsGk4tI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mJyv6YcHi7c
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2pfhwq_yk
https://www.youtube.com/watch?v=TKQxEckBHiE
https://docs.microsoft.com/intune/end-user-educate
https://docs.microsoft.com/intune/device-enrollment


Deel de URL van de bedrijfsportal-app met uw Android-, iOS- en Windows-gebruikers. Met deze URL wordt
omgeleid naar de juiste bedrijfsportal-app die op Android-, iOS- en Windows-apparaten wordt vermeld.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=396941


Intune instellen
15-4-2019 • 4 minutes to read

TIPTIP

STAPPEN STATUS

1 Ondersteunde configuraties: informatie die u moet hebben
voordat u aan de slag gaat. Hier vallen ook ondersteunde
configuraties en netwerkvereisten onder.

2 Aanmelden bij Intune: meld u aan bij uw proefabonnement of
maak een nieuw Intune-abonnement.

3 Domeinnaam configureren: stel de DNS-registratie in om de
domeinnaam van uw bedrijf te verbinden met Intune.
Hiermee geeft u gebruikers een bekend domein als ze
verbinding maken met Intune en resources gebruiken.

4 Gebruikers toevoegen: voeg handmatig gebruikers toe of
maak verbinding met Active Directory om gebruikers te
synchroniseren met Intune. Vereist tenzij uw apparaten
bijvoorbeeld kioskapparaten 'zonder gebruiker' zijn.

5 Licenties toewijzen: geef gebruikers machtigen om Intune te
gebruiken. Elk apparaat, met of zonder gebruiker, vereist een
Intune-licentie om toegang te krijgen tot de service.

6 Groepen toevoegen: gebruik groepen met gebruikers en
groepen met apparaten om beheertaken te vereenvoudigen.
Groepen worden gebruikt om apps, instellingen en andere
resources toe te wijzen.

7 Apps toevoegen: apps kunnen worden toegewezen aan
groepen en automatisch of optioneel worden geïnstalleerd.

Deze installatiestappen helpen u om Mobile Device Management (MDM) in te schakelen met Intune. Apparaten
moeten worden beheerd voordat u gebruikers toegang kunt geven tot zakelijke resources of voordat ze
instellingen op deze apparaten kunnen beheren.

Sommige stappen, zoals het instellen van een Intune-abonnement en het instellen van de MDM-instantie, zijn
voor de meeste scenario’s vereist. Andere stappen, zoals het configureren van een aangepast domein of het
toevoegen van apps, zijn optioneel en afhankelijk van de behoeften van uw organisatie.

Als u momenteel Microsoft System Center Configuration Manager gebruikt voor het beheer van computers en
servers, kunt u Configuration Manager in de cloud koppelen met co-beheer .

Als u ten minste 150 licenties koopt voor Intune als onderdeel van een in aanmerking komend abonnement, kunt u
FastTrack Center Benefit gebruiken. Met deze service werken Microsoft-specialisten met u samen om uw omgeving gereed
te maken voor Intune. Zie FastTrack Center Benefit-proces voor Enterprise Mobility + Security (EMS).

https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/overview
https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/Solutions/enterprise-mobility-fasttrack-program


8 Apparaten configureren: stel profielen in die
apparaatinstellingen beheren. Apparaatprofielen kunnen
voorinstellingen voor e-mail, VPN, wifi en functies van het
apparaat bevatten. Ze kunnen ook apparaten beperken om
zowel apparaten als gegevens te beschermen.

9 Bedrijfsportal aanpassen: pas de Intune-bedrijfsportal aan die
gebruikers gebruiken om apparaten in te schrijven en apps te
installeren. Deze instellingen worden zowel in de
bedrijfsportal-app als op de Intune-bedrijfsportalwebsite
weergegeven.

10 Inschrijving van apparaten inschakelen: schakel Intune-
beheer van iOS-, Windows-, Android- en Mac-apparaten in
door de MDM-instantie in te stellen en specifieke platforms
in te schakelen.

11 App-beleidsregels configureren: geef specifieke instellingen
op die zijn gebaseerd op de app-beveiligingsbeleidsregels in
Microsoft Intune.

STAPPEN STATUS



Ondersteunde besturingssystemen en browsers in
Intune
16-5-2019 • 7 minutes to read

Besturingssystemen die door Intune worden ondersteund

AppleApple

GoogleGoogle

MicrosoftMicrosoft

NOTENOTE

Bestudeer, voordat u Microsoft Intune instelt, de ondersteunde besturingssystemen en browsers.

Raadpleeg voor hulp bij de installatie van Intune op uw apparaat Beheerde apparaten gebruiken om werk
gedaan te krijgen en Bandbreedtegebruik.

Voor meer informatie over ondersteuning door de configuratie-serviceprovider, gaat u naar de referentie van
de configuratie-serviceprovider.

U kunt apparaten met de volgende besturingssystemen beheren:

Apple iOS 10.0 en hoger
Mac OS X 10.12 en hoger

Android 4.4 en hoger (inclusief Samsung Knox Standard 4.4 en hoger)

Een volledige lijst met gecontroleerde Samsung Knox Standard-apparaten is beschikbaar in de
beleidsinstellingen voor Android en Samsung Knox Standard.

Vereisten voor Android Enterprise.

Surface Hub

Windows 10 (versies Home, S, Pro, Education en Enterprise)

Windows 10 Mobile

Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64)

Windows 10 IoT Mobile Enterprise

Windows Holographic for Business

Zie Ondersteuning voor Windows Holographic for Business voor meer informatie over het beheer van
apparaten waarop Windows Holographic for Business wordt uitgevoerd.

Windows Phone 8.1, Windows 8.1 RT en pc's met Windows 8.1 (Sustaining modus)

Intune kan niet worden gebruikt voor het beheren van Windows Server-besturingssystemen. Sommige functies van
Intune worden niet ondersteund in Home-SKU

Klanten met Enterprise Management + Security (EMS) kunnen ook Azure Active Directory (Azure AD)
gebruiken voor het registreren van Windows 10-apparaten.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/company-portal-frequently-asked-questions
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference
https://docs.microsoft.com/intune/supported-devices-browsers#supported-samsung-knox-standard-devices
https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en
https://docs.microsoft.com/intune/windows-enroll


Ondersteunde Samsung Knox Standard-apparatenOndersteunde Samsung Knox Standard-apparaten

NOTENOTE

APPARAATNAAM APPARAATMODELNUMMERS

Galaxy Avant SM-G386T

Galaxy Core 2/Core 2 Duos SM-G355H
SM-G355M

Galaxy Core Lite SM-G3588V

Galaxy Core Prime SM-G360H

Galaxy Core LTE SM-G386F
SM-G386W

Galaxy Grand GT-I9082L
GT-I9082
GT-I9080L

Galaxy Grand 3 SM-G7200

Galaxy Grand Neo GT-I9060I

Galaxy Grand Prime Value Edition SM-G531H

Galaxy J Max SM-T285YD

Galaxy J1 SM-J100H
SM-J100M
SM-J100ML

Galaxy J1 Ace SM-J110F
SM-J110H

Galaxy J1 Mini SM-J105M

Galaxy J2/J2 Pro SM-J200H
SM-J210F

Via de bedrijfsportal-app wordt de Samsung Knox-activering alleen uitgevoerd tijdens MDM-inschrijving als
het apparaat wordt weergegeven in de lijst met ondersteunde Knox-apparaten, ter vermijding van fouten bij de
Knox-activering, waardoor MDM-inschrijving niet mogelijk is. Apparaten die geen ondersteuning bieden voor
Samsung Knox-activering, worden geregistreerd als standaard-Android-apparaten. Bepaalde modelnummers
van Samsung-apparaten bieden ondersteuning voor Knox, andere niet. Controleer de KNOX-compatibiliteit bij
de verkoper van uw apparaat voordat u Samsung-apparaten koopt en implementeert.

Voor het registreren van Samsung Knox-apparaten moet u wellicht toegang tot Samsung-servers inschakelen.

De volgende lijst van Samsung-apparaatmodellen bieden geen ondersteuning voor Knox. Deze zijn
geregistreerd als systeemeigen Android-apparaten door de bedrijfsportal-app voor Android:

https://www.samsungknox.com/knox-supported-devices/knox-workspace
https://support.samsungknox.com/hc/articles/115013833108-Our-corporate-devices-are-behind-a-firewall-How-do-I-enable-Knox-Workspace-devices-to-contact-Samsung-servers


Galaxy J3 SM-J320F
SM-J320FN
SM-J320H
SM-J320M

Galaxy K Zoom SM-C115

Galaxy Light SGH-T399N

Galaxy Note 3 SM-N9002
SM-N9009

Galaxy Note 7/Note 7 Duos SM-N930S
SM-N9300
SM-N930F
SM-N930T
SM-N9300
SM-N930F
SM-N930S
SM-N930T

Galaxy Note 10.1 3G SM-P602

Galaxy S2 Plus GT-I9105P

Galaxy S3 Mini SM-G730A
SM-G730V

Galaxy S3 Neo GT-I9300
GT-I9300I

Galaxy S4 SM-S975L

Galaxy S4 Neo SM-G318ML

Galaxy S5 SM-G9006W

Galaxy S6 Edge 404SC

Galaxy Tab A 7.0" SM-T280
SM-T285

Galaxy Tab 3 7"/Tab 3 Lite 7" SM-T116
SM-T210
SM-T211

Galaxy Tab 3 8.0" SM-T311

Galaxy Tab 3 10.1" GT-P5200
GT-P5210
GT-P5220

Galaxy Trend 2 Lite SM-G318H

APPARAATNAAM APPARAATMODELNUMMERS



  

Galaxy V Plus SM-G318HZ

Galaxy Young 2 Duos SM-G130BU

APPARAATNAAM APPARAATMODELNUMMERS

Softwareclient voor Windows-pc'sSoftwareclient voor Windows-pc's

Door Intune ondersteunde webbrowsers

Klassieke Intune-portalKlassieke Intune-portal

NOTENOTE

Een Intune-softwareclient kan als een alternatieve registratiemethode worden geïmplementeerd en
geïnstalleerd op Windows-pc's. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de klassieke Intune-portal. U
kunt de Intune-softwareclient gebruiken om pc's met Windows 7 en hoger te beheren, met uitzondering van
Windows 10 Home.

Voor de verschillende beheertaken moet u een van de volgende beheerwebsites gebruiken.

Microsoft 365-beheercentrum
Azure Portal

De volgende browsers worden ondersteund voor deze portals:

Microsoft Edge (meest recente versie)
Microsoft Internet Explorer 11
Safari (meest recente versie, alleen Mac)
Chrome (meest recente versie)
Firefox (meest recente versie)

De Intune-functies die alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de klassiek versie van Intune, zoals
Intune PC-softwareclient en de integratie met Mobile Threat Defense-partners, zijn alleen beschikbaar in de
klassieke Intune-portal (https://manage.microsoft.com). De klassieke Intune-portal vereist ondersteuning van
de Silverlight-browser.

De volgende Silverlight-browsers ondersteunen de Intune-console:

Internet Explorer 10 of hoger
Google Chrome (versies voorafgaand aan versie 42)
Mozilla Firefox met Silverlight ingeschakeld Meer informatie

Microsoft Edge en mobiele browsers worden niet ondersteund voor de klassieke Intune-portal, omdat ze geen
ondersteuning bieden voor Microsoft Silverlight.

Alleen gebruikers met servicebeheerdersmachtigingen en tenantbeheerders met de rol Algemene beheerder
kunnen zich bij deze portal aanmelden. Voor toegang tot de beheerconsole moet uw account een licentie voor
het gebruik van Intune en de aanmeldingsstatus Toegestaan hebben.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
https://portal.azure.com/
https://manage.microsoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836872
https://msdn.microsoft.com/library/cc838158(v=vs.95).aspx


Netwerkconfiguratievereisten en bandbreedte voor
Intune
16-5-2019 • 13 minutes to read

Gemiddeld netwerkverkeer

NOTENOTE

TYPE INHOUD GESCHATTE GROOTTE FREQUENTIE EN DETAILS

Intune-clientinstallatie

Voor de Intune-clientinstallatie
gelden de volgende aanvullende
vereisten

125 MB Eén keer

De grootte van de clientdownload is
afhankelijk van het besturingssysteem
van de clientcomputer.

Clientinschrijvingspakket 15 MB Eén keer

Meer downloads zijn mogelijk als er
updates voor dit type inhoud zijn.

Endpoint Protection-agent 65 MB Eén keer

Meer downloads zijn mogelijk als er
updates voor dit type inhoud zijn.

Operations Manager-agent 11 MB Eén keer

Meer downloads zijn mogelijk als er
updates voor dit type inhoud zijn.

Beleidsagent 3 MB Eén keer

Meer downloads zijn mogelijk als er
updates voor dit type inhoud zijn.

Hulp op afstand via Microsoft Easy
Assist-agent

6 MB Eén keer

Meer downloads zijn mogelijk als er
updates voor dit type inhoud zijn.

Deze richtlijnen geven Intune-beheerders inzicht in de netwerkvereisten voor de Intune-service. U kunt deze
informatie gebruiken voor meer inzicht in de bandbreedtevereisten, het IP-adres en de vereiste poortinstellingen
voor proxy-instellingen.

Deze tabel bevat de geschatte grootte en frequentie van algemene inhoud die via het netwerk voor elke client
wordt verzonden.

Om ervoor te zorgen dat apparaten de updates en inhoud van Intune ontvangen, moeten ze regelmatig verbinding maken
met internet. Hoeveel tijd het kost om updates of inhoud te ontvangen verschilt, maar ze moeten ten minste 1 uur per dag
continu met internet verbonden zijn.



Dagelijkse clientbewerkingen 6 MB Dagelijks

De Intune-client communiceert
regelmatig met de Intune-service om
op updates en beleid te controleren en
om de status van de client aan de
service te rapporteren.

Updates van Endpoint Protection-
malwaredefinities

Varieert

Meestal 40 kB tot 2 MB

Dagelijks

Maximaal drie keer per dag.

Endpoint Protection-engine-update 5 MB Maandelijks

Software-updates Varieert

De grootte is afhankelijk van de
updates die u wilt implementeren.

Maandelijks

Software-updates worden meestal op
de tweede dinsdag van elke maand
uitgebracht.

Een nieuw ingeschreven of
geïmplementeerde computer kan meer
netwerkbandbreedte gebruiken tijdens
het downloaden van de volledige set
eerder uitgebrachte updates.

Servicepacks Varieert

De grootte varieert voor elke
servicepack die u implementeert.

Varieert

Is afhankelijk van wanneer u
servicepacks implementeert.

Softwaredistributie Varieert

De grootte is afhankelijk van de
software die u wilt implementeren.

Varieert

Is afhankelijk van wanneer u software
implementeert.

TYPE INHOUD GESCHATTE GROOTTE FREQUENTIE EN DETAILS

Manieren om het gebruik van netwerkbandbreedte te beperken

Een proxyserver gebruiken om aanvragen voor inhoud in cache te plaatsenEen proxyserver gebruiken om aanvragen voor inhoud in cache te plaatsen

INSTELLING AANBEVOLEN WAARDE DETAILS

U kunt een of meer van de volgende methoden gebruiken om het gebruik van netwerkbandbreedte te beperken
voor Intune-clients.

Een proxyserver kan inhoud in cache plaatsen om dubbele downloads te voorkomen, en de netwerkbandbreedte
voor het downloaden van inhoud van internet te beperken.

Een cacheproxyserver die aanvragen voor inhoud ontvangt van clients, kan die inhoud ophalen en zowel
webreacties als downloads in de cache plaatsen. De server gebruikt de gegevens in cache om de volgende
aanvragen van clients te beantwoorden.

Hieronder vindt u standaardinstellingen voor een proxyserver die inhoud voor Intune-clients plaatst.



Cachegrootte 5 GB tot 30 GB De waarde is afhankelijk van het aantal
clientcomputers in uw netwerk en de
configuraties die u gebruikt. Pas de
grootte van de cache voor uw
omgeving aan om te voorkomen dat
bestanden te snel worden verwijderd.

Grootte van afzonderlijke
cachebestanden

950 MB Deze instelling is mogelijk niet
beschikbaar in alle cacheproxyservers.

Objecttypen die in cache worden
geplaatst

HTTP

HTTPS

BITS

Intune-pakketten zijn CAB-bestanden
die worden opgehaald door BITS-
download (Background Intelligent
Transfer Service) via HTTP.

INSTELLING AANBEVOLEN WAARDE DETAILS

NOTENOTE

BITS (Background Intelligent Transfer Service) gebruiken op computersBITS (Background Intelligent Transfer Service) gebruiken op computers

NOTENOTE

BranchCache gebruiken op computersBranchCache gebruiken op computers

Als u een proxyserver gebruikt om inhoudsaanvragen in de cache op te slaan, wordt alleen de communicatie versleuteld
tussen de client en de proxy, en van de proxy naar Intune. De verbinding van de client naar Intune is dan niet end-to-end
versleuteld.

Zie de documentatie voor uw proxyserver voor informatie over het gebruik van een proxyserver om inhoud in
cache te plaatsen.

U kunt, tijdens de uren die u zelf configureert, BITS gebruiken op een Windows-computer om de
netwerkbandbreedte te beperken. U kunt BITS-beleid configureren op de pagina Netwerkbandbreedte van het
beleid van de Intune-agent.

Voor MDM-beheer in Windows maakt alleen de OS-beheerinterface voor het type MobileMSI-app gebruik van BITS om te
downloaden. Voor AppX/MsiX wordt een systeemeigen niet-BITS-downloadstack gebruikt, en Win32-apps via de Intune-
agent gebruiken Delivery Optimization, in plaats van BITS.

Zie Background Intelligent Transfer Service in de TechNet-bibliotheek voor meer informatie over BITS en
Windows-computers.

Intune-clients kunnen BranchCache gebruiken om WAN-verkeer (Wide Area Network) te beperken. De volgende
besturingssystemen ondersteunen BranchCache:

Windows 7
Windows 8.0
Windows 8.1
Windows 10

Als u BranchCache wilt gebruiken, moet BranchCache op de clientcomputer zijn ingeschakeld en moet de
computer zijn geconfigureerd voor de modus Gedistribueerde cache.

Wanneer de Intune-client is geïnstalleerd op computers, worden BranchCache en de modus Gedistribueerde
cache standaard ingeschakeld. Als BranchCache echter is uitgeschakeld door groepsbeleid, overschrijft Intune dat

http://technet.microsoft.com/library/bb968799.aspx


Vereisten voor netwerkcommunicatie

DOMEINEN IP-ADRES

login.microsoftonline.com Meer informatie Office 365-URL's en IP-adresbereiken

portal.manage.microsoft.com
m.manage.microsoft.com

52.175.12.209
20.188.107.228
52.138.193.149
51.144.161.187
52.160.70.20
52.168.54.64

sts.manage.microsoft.com 13.93.223.241 
52.170.32.182 
52.164.224.159 
52.174.178.4 
13.75.122.143 
52.163.120.84

Manage.microsoft.com 
i.manage.microsoft.com 
r.manage.microsoft.com 
a.manage.microsoft.com 
p.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com

40.83.123.72
13.76.177.110
52.169.9.87
52.174.26.23
104.40.82.191
13.82.96.212

beleid niet en blijft BranchCache uitgeschakeld.

Als u BranchCache gebruikt, moet u samenwerken met andere beheerders in uw organisatie die het groepsbeleid
en het beleid voor de Intune Firewall beheren. Zorg ervoor dat zij geen beleid implementeren waarmee
BranchCache of Firewall-uitzonderingen worden uitgeschakeld. Zie Overzicht van BranchCache voor meer
informatie over BranchCache.

Schakel netwerkcommunicatie in tussen de apparaten die u beheert en de eindpunten die zijn vereist voor
cloudservices.

Intune is een service die zich alleen in de cloud bevindt, en hiervoor is geen on-premises infrastructuur, zoals
servers of gateways, vereist.

Als u apparaten wilt beheren die zich achter firewalls en proxyservers bevinden, moet u communicatie voor Intune
inschakelen.

De proxyserver moet zowel HTTP (80) als HTTPS (443) ondersteunen omdat Intune-clients beide
protocollen gebruiken
Voor bepaalde taken, zoals het downloaden van software en updates, is in Intune niet-geverifieerde
proxyservertoegang vereist tot manage.microsoft.com

U kunt de instellingen voor proxyservers wijzigen op afzonderlijke clientcomputers. U kunt ook de instellingen
voor groepsbeleid gebruiken om de instellingen te wijzigen voor alle clientcomputers die zich achter een bepaalde
proxyserver bevinden.

Voor beheerde apparaten zijn configuraties vereist waarmee alle gebruikers via firewalls toegang krijgen tot
services.

De volgende tabel bevat de poorten en services waartoe de Intune-client toegang heeft:

http://technet.microsoft.com/library/hh831696.aspx
https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2


fei.msua01.manage.microsoft.com
portal.fei.msua01.manage.microsoft.com 
m.fei.msua01.manage.microsoft.com
fei.msua02.manage.microsoft.com
portal.fei.msua02.manage.microsoft.com
m.fei.msua02.manage.microsoft.com
fei.msua04.manage.microsoft.com
portal.fei.msua04.manage.microsoft.com 
m.fei.msua04.manage.microsoft.com
fei.msua05.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua05.manage.microsoft.com 
m.fei.msua05.manage.microsoft.com
fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
fei.msua06.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua06.manage.microsoft.com 
m.fei.msua06.manage.microsoft.com
fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0202.manage.microsoft.com
fei.amsua0402.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0402.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0402.manage.microsoft.com

52.160.70.20
52.168.54.64

fei.msub01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub01.manage.microsoft.com 
m.fei.msub01.manage.microsoft.com
fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub02.manage.microsoft.com 
m.fei.msub02.manage.microsoft.com
fei.msub03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub03.manage.microsoft.com 
m.fei.msub03.manage.microsoft.com
fei.msub05.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub05.manage.microsoft.com 
m.fei.msub05.manage.microsoft.com
fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0202.manage.microsoft.com
fei.amsub0302.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0302.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0302.manage.microsoft.com

52.138.193.149
51.144.161.187

DOMEINEN IP-ADRES



fei.msuc01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc01.manage.microsoft.com
fei.msuc02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc02.manage.microsoft.com
fei.msuc03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc03.manage.microsoft.com
fei.msuc05.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc05.manage.microsoft.com

52.175.12.209
20.188.107.228

fef.msua01.manage.microsoft.com 138.91.243.97

fef.msua02.manage.microsoft.com 52.177.194.236

fef.msua04.manage.microsoft.com 23.96.112.28

fef.msua05.manage.microsoft.com 138.91.244.151

fef.msua06.manage.microsoft.com 13.78.185.97

fef.msua07.manage.microsoft.com 52.175.208.218

fef.msub01.manage.microsoft.com 137.135.128.214

fef.msub02.manage.microsoft.com 137.135.130.29

fef.msub03.manage.microsoft.com 52.169.82.238

fef.msub05.manage.microsoft.com 23.97.166.52

fef.msuc01.manage.microsoft.com 52.230.19.86

fef.msuc02.manage.microsoft.com 23.98.66.118

fef.msuc03.manage.microsoft.com 23.101.0.100

fef.msuc05.manage.microsoft.com 52.230.16.180

fef.amsua0202.manage.microsoft.com 52.165.165.17

fef.amsua0402.manage.microsoft.com 40.69.157.122

fef.amsua0502.manage.microsoft.com 13.85.68.142

fef.amsua0602.manage.microsoft.com 52.161.28.64

fef.amsub0102.manage.microsoft.com 40.118.98.207

fef.amsub0202.manage.microsoft.com 40.69.208.122

DOMEINEN IP-ADRES



fef.amsub0302.manage.microsoft.com 13.74.145.65

enterpriseregistration.windows.net 52.175.211.189

Admin.manage.microsoft.com 52.224.221.227
52.161.162.117
52.178.44.195
52.138.206.56
52.230.21.208
13.75.125.10

wip.mam.manage.microsoft.com 52.187.76.84
13.76.5.121
52.165.160.237
40.86.82.163
52.233.168.142
168.63.101.57

mam.manage.microsoft.com 104.40.69.125
13.90.192.78
40.85.174.177
40.85.77.31
137.116.229.43
52.163.215.232
52.174.102.180

DOMEINEN IP-ADRES

Netwerkgegevens voor Apple-apparatenNetwerkgegevens voor Apple-apparaten

GEBRUIKT VOOR
HOSTNAAM (IP-
ADRES/SUBNET) PROTOCOL POORT

Ontvangen van
pushmeldingen van de
Intune-service via de APNS
(Apple Push Notification
Service). Zie hier de
documentatie van Apple

gateway.push.apple.com
(17.0.0.0/8)

TCP 2195

Feedback verzenden naar de
Intune-service via de APNS
(Apple Push Notification
Service)

feedback.push.apple.com(17.
0.0.0/8)

TCP 2196

Inhoud van Apple-servers
ophalen en weergeven

itunes.apple.com
*.itunes.apple.com
*.mzstatic.com
*.phobos.apple.com
*.phobos.itunes-
apple.com.akadns.net

HTTP 80

Communicatie met APNS-
servers

#-courier.push.apple.com
(17.0.0.0/8)
# is een willekeurig getal van
0 tot en met 50.

TCP 5223 en 443

https://support.apple.com/en-us/HT203609


Verschillende functies
waaronder toegang tot
internet, de iTunes Store, de
MacOS App Store, iCloud,
berichten, enzovoort.

phobos.apple.com
ocsp.apple.com
ax.itunes.apple.com
ax.itunes.apple.com.edgesuit
e.net

HTTP/HTTPS 80 of 443

GEBRUIKT VOOR
HOSTNAAM (IP-
ADRES/SUBNET) PROTOCOL POORT

Zie voor meer informatie de documentatie van Apple: TCP and UDP ports used by Apple software products (TCP-
en UDP-poorten die worden gebruikt voor Apple-softwareproducten), About macOS, iOS, and iTunes server host
connections and iTunes background processes (Over serververbindingen van macOS-, iOS- en iTunes-hosts, en
iTunes-achtergrondprocessen), en If your macOS and iOS clients aren't getting Apple push notifications (Als uw
macOS- en iOS-clients geen Apple-pushmeldingen ontvangen.

https://support.apple.com/en-us/HT202944
https://support.apple.com/en-us/HT201999
https://support.apple.com/en-us/HT203609
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Toegang voor beheerde apparaten

DOMAINS HET IP-ADRES

login.microsoftonline.com Meer informatie Office 365-URL's en IP-adresbereiken

portal.manage.microsoft.com
m.manage.microsoft.com

52.175.12.209
20.188.107.228
52.138.193.149
51.144.161.187
52.160.70.20
52.168.54.64

sts.manage.microsoft.com 13.93.223.241 
52.170.32.182 
52.164.224.159 
52.174.178.4 
13.75.122.143 
52.163.120.84

Manage.microsoft.com 
i.manage.microsoft.com 
r.manage.microsoft.com 
a.manage.microsoft.com 
p.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com

40.83.123.72
13.76.177.110
52.169.9.87
52.174.26.23
104.40.82.191
13.82.96.212

Op deze pagina worden de IP-adressen en poortinstellingen vermeld die nodig zijn voor de proxy-instellingen in
uw Intune-implementaties.

Intune is een service die zich alleen in de cloud bevindt, en hiervoor is geen on-premises infrastructuur, zoals
servers of gateways, vereist.

Als u apparaten wilt beheren die zich achter firewalls en proxyservers bevinden, moet u communicatie voor Intune
inschakelen.

De proxyserver moet zowel HTTP (80) als HTTPS (443) ondersteunen omdat Intune-clients beide protocollen
gebruiken. Windows Information Protection gebruikt poort 444.
Voor bepaalde taken, zoals het downloaden van software-updates voor de klassieke pc-agent, is in Intune niet-
geverifieerde proxyservertoegang vereist tot manage.microsoft.com

U kunt de instellingen voor proxyservers wijzigen op afzonderlijke clientcomputers. U kunt ook de instellingen
voor groepsbeleid gebruiken om de instellingen te wijzigen voor alle clientcomputers die zich achter een bepaalde
proxyserver bevinden.

Voor beheerde apparaten zijn configuraties vereist waarmee alle gebruikers via firewalls toegang krijgen tot
services.

De volgende tabel bevat de poorten en services waartoe de Intune-client toegang heeft:

https://support.office.com/article/Office-365-URLs-and-IP-address-ranges-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2


portal.fei.msua01.manage.microsoft.com 
m.fei.msua01.manage.microsoft.com
portal.fei.msua02.manage.microsoft.com
m.fei.msua02.manage.microsoft.com
portal.fei.msua04.manage.microsoft.com 
m.fei.msua04.manage.microsoft.com
portal.fei.msua05.manage.microsoft.com 
m.fei.msua05.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.com
portal.fei.msua06.manage.microsoft.com 
m.fei.msua06.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.com
fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0202.manage.microsoft.com
portal.fei.amsua0402.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0402.manage.microsoft.com

52.160.70.20
52.168.54.64

portal.fei.msub01.manage.microsoft.com 
m.fei.msub01.manage.microsoft.com
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.com
fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub02.manage.microsoft.com 
m.fei.msub02.manage.microsoft.com
portal.fei.msub03.manage.microsoft.com 
m.fei.msub03.manage.microsoft.com
portal.fei.msub05.manage.microsoft.com 
m.fei.msub05.manage.microsoft.com
portal.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0202.manage.microsoft.com
portal.fei.amsub0302.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0302.manage.microsoft.com

52.138.193.149
51.144.161.187

portal.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc01.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc02.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc03.manage.microsoft.com
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc05.manage.microsoft.com

52.175.12.209
20.188.107.228

fef.msua01.manage.microsoft.com 138.91.243.97

fef.msua02.manage.microsoft.com 52.177.194.236

fef.msua04.manage.microsoft.com 23.96.112.28

fef.msua05.manage.microsoft.com 138.91.244.151

fef.msua06.manage.microsoft.com 13.78.185.97

fef.msua07.manage.microsoft.com 52.175.208.218

DOMAINS HET IP-ADRES



fef.msub01.manage.microsoft.com 137.135.128.214

fef.msub02.manage.microsoft.com 137.135.130.29

fef.msub03.manage.microsoft.com 52.169.82.238

fef.msub05.manage.microsoft.com 23.97.166.52

fef.msuc01.manage.microsoft.com 52.230.19.86

fef.msuc02.manage.microsoft.com 23.98.66.118

fef.msuc03.manage.microsoft.com 23.101.0.100

fef.msuc05.manage.microsoft.com 52.230.16.180

fef.amsua0202.manage.microsoft.com 52.165.165.17

fef.amsua0402.manage.microsoft.com 40.69.157.122

fef.amsua0502.manage.microsoft.com 13.85.68.142

fef.amsua0602.manage.microsoft.com 52.161.28.64

fef.amsub0102.manage.microsoft.com 40.118.98.207

fef.amsub0202.manage.microsoft.com 40.69.208.122

fef.amsub0302.manage.microsoft.com 13.74.145.65

enterpriseregistration.windows.net 52.175.211.189

Admin.manage.microsoft.com 52.224.221.227
52.161.162.117
52.178.44.195
52.138.206.56
52.230.21.208
13.75.125.10

wip.mam.manage.microsoft.com 52.187.76.84
13.76.5.121
52.165.160.237
40.86.82.163
52.233.168.142
168.63.101.57

mam.manage.microsoft.com 104.40.69.125
13.90.192.78
40.85.174.177
40.85.77.31
137.116.229.43
52.163.215.232
52.174.102.180

DOMAINS HET IP-ADRES



Netwerkvereisten voor PowerShell-scripts en Win32-apps

ASU NAAM VAN OPSLAG CDN

AMSUA0601 prodmsua06data https://prodmsua06data.azureedge.net

AMSUA0602 prodamsua0602data https://prodamsua0602data.azureedge.
net

AMSUA0101 prodmsua01data https://prodmsua01data.azureedge.net

AMSUA0201 prodmsua02data https://prodmsua02data.azureedge.net

AMSUA0202 Prodmsua0202rcdata https://prodamsua0202data.azureedge.
net/

AMSUA0401 prodmsua04data https://prodmsua04data.azureedge.net

AMSUA0402 Prodmsua0402rcdata https://prodamsua0402data.azureedge.
net/

AMSUA0501 prodmsua05data https://prodmsua05data.azureedge.net

AMSUA0502 prodmsua0502data https://prodmsua0502data.azureedge.n
et

AMSUB0101 prodmsub01data https://prodmsub01data.azureedge.net

AMSUB0102 prodamsub0102data https://prodamsub0102data.azureedge.
net

AMSUB0201 prodmsub02data https://prodmsub02data.azureedge.net

AMSUB0202 Prodmsub0202rcdata https://prodamsub0202data.azureedge.
net

AMSUB0301 Prodmsub03data2 https://prodmsub03data2.azureedge.ne
t

AMSUB0302 Prodmsub0302rcdata https://prodamsub0302data.azureedge.
net

AMSUB0501 prodmsub05data https://prodmsub05data.azureedge.net

AMSUC0101 prodmsuc01data https://prodmsuc01data.azureedge.net

AMSUC0201 prodmsuc02data https://prodmsuc02data.azureedge.net

AMSUC0301 prodmsuc03data https://prodmsuc03data.azureedge.net

AMSUC0501 prodmsuc05data https://prodmsuc05data.azureedge.net

Als u Intune gebruikt voor het implementeren van PowerShell-scripts of Win32-apps, moet u ook toegang
verlenen tot eindpunten waarin uw tenant zich momenteel bevindt.



AMSUA0701 pemsua07rcdata https://pemsua07data.azureedge.net

ASU NAAM VAN OPSLAG CDN

Windows Push Notification Services (WNS)

Delivery Optimization-poortvereisten
PoortvereistenPoortvereisten

Proxy-vereistenProxy-vereisten

FirewallvereistenFirewallvereisten

Netwerkgegevens voor Apple-apparaten

GEBRUIKT VOOR
HOSTNAAM (IP-
ADRES/SUBNET) PROTOCOL POORT

Inhoud van Apple-servers
ophalen en weergeven

itunes.apple.com
*.itunes.apple.com
*.mzstatic.com
*.phobos.apple.com
*.phobos.itunes-
apple.com.akadns.net

HTTP 80

Communicatie met APNS-
servers

#-courier.push.apple.com
# is een willekeurig getal van
0 tot en met 50.

TCP 5223 en 443

Verschillende functies
waaronder toegang tot
internet, de iTunes Store, de
MacOS App Store, iCloud,
berichten, enzovoort.

phobos.apple.com
ocsp.apple.com
ax.itunes.apple.com
ax.itunes.apple.com.edgesuit
e.net

HTTP/HTTPS 80 of 443

Bij Windows-apparaten die door Intune worden beheerd met behulp van Mobile Device Management (MDM)
moet voor apparaatacties en andere directe activiteiten Windows Push Notification Services (WNS) worden
gebruikt. Zie Allowing Windows Notification traffic through enterprise firewalls (Windows Notification-verkeer via
de bedrijfsfirewalls toestaan) voor meer informatie.

Voor peer-to-peerverkeer gebruikt Delivery Optimization 7680 voor TCP/IP of 3544 voor NAT Traversal
(eventueel Teredo). Voor communicatie tussen client en service wordt HTTP of HTTPS via poort 80/443 gebruikt.

Als u Delivery Optimization wilt gebruiken, moet u aanvragen van bytebereiken toestaan. Zie Proxy requirements
for Windows Update (Proxyvereisten voor Windows Update) voor meer informatie.

Sta de volgende hostnamen via uw firewall toe voor de ondersteuning van Delivery Optimization. Voor
communicatie tussen clients en de Delivery Optimization-cloudservice:

*.do.dsp.mp.microsoft.com

Voor Delivery Optimization-metagegevens:

*.dl.delivery.mp.microsoft.com
*.emdl.ws.microsoft.com

Zie voor meer informatie de documentatie van Apple: TCP and UDP ports used by Apple software products (TCP-
en UDP-poorten die worden gebruikt voor Apple-softwareproducten), About macOS, iOS, and iTunes server host

https://docs.microsoft.com/windows/uwp/design/shell/tiles-and-notifications/firewall-allowlist-config
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/windows-update-troubleshooting
https://support.apple.com/en-us/HT202944


Microsoft Intune-certificaatconnector

DOMAINS HET IP-ADRES

Manage.microsoft.com 
i.manage.microsoft.com 
r.manage.microsoft.com 
a.manage.microsoft.com 
p.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com

13.76.177.110

fef.msua06.manage.microsoft.com 13.78.185.97

Manage.microsoft.com 
i.manage.microsoft.com 
r.manage.microsoft.com 
a.manage.microsoft.com 
p.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com

13.82.96.212

fef.amsua0502.manage.microsoft.com 13.85.68.142

portal.manage.microsoft.com 
m.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc05.manage.microsoft.com

20.188.107.228

fef.msua04.manage.microsoft.com 23.96.112.28

fef.amsua0402.manage.microsoft.com 40.69.157.122

Manage.microsoft.com 
i.manage.microsoft.com 
r.manage.microsoft.com 
a.manage.microsoft.com 
p.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com 
EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com

40.83.123.72

connections and iTunes background processes (Over serververbindingen van macOS-, iOS- en iTunes-hosts, en
iTunes-achtergrondprocessen), en If your macOS and iOS clients aren't getting Apple push notifications (Als uw
macOS- en iOS-clients geen Apple-pushmeldingen ontvangen.

De server waarop de Microsoft Intune-certificaatconnector wordt gehost, moet toegang via TCP-poort 443
toegang kunnen verkrijgen tot de openbare IP-locaties die in de volgende tabel worden vermeld. Raadpleeg PKCS-
certificaten configureren en gebruiken met Intune en SCEP-certificaten configureren en gebruiken met Intune voor
meer informatie over certificaten.

https://support.apple.com/en-us/HT201999
https://support.apple.com/en-us/HT203609


portal.manage.microsoft.com 
m.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub01.manage.microsoft.com 
m.fei.msub01.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub02.manage.microsoft.com 
m.fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub03.manage.microsoft.com 
m.fei.msub03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub05.manage.microsoft.com 
m.fei.msub05.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0302.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0302.manage.microsoft.com

51.144.161.187

portal.manage.microsoft.com 
m.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub01.manage.microsoft.com 
m.fei.msub01.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0102.manage.microsoft.com 
fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub02.manage.microsoft.com 
m.fei.msub02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub03.manage.microsoft.com 
m.fei.msub03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msub05.manage.microsoft.com 
m.fei.msub05.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsub0302.manage.microsoft.com 
m.fei.amsub0302.manage.microsoft.com

52.138.193.149

portal.manage.microsoft.com 
m.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua01.manage.microsoft.com 
m.fei.msua01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua02.manage.microsoft.com 
m.fei.msua02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua04.manage.microsoft.com 
m.fei.msua04.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua05.manage.microsoft.com 
m.fei.msua05.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua06.manage.microsoft.com 
m.fei.msua06.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0402.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0402.manage.microsoft.com

52.160.70.20

fef.amsua0602.manage.microsoft.com 52.161.28.64
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fef.amsua0202.manage.microsoft.com 52.165.165.17

portal.manage.microsoft.com 
m.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua01.manage.microsoft.com 
m.fei.msua01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua02.manage.microsoft.com 
m.fei.msua02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua04.manage.microsoft.com 
m.fei.msua04.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua05.manage.microsoft.com 
m.fei.msua05.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0502.manage.microsoft.com 
portal.fei.msua06.manage.microsoft.com 
m.fei.msua06.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0602.manage.microsoft.com 
fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0202.manage.microsoft.com 
portal.fei.amsua0402.manage.microsoft.com 
m.fei.amsua0402.manage.microsoft.com

52.168.54.64

r.manage.microsoft.com 52.169.9.87

.manage.microsoft.com 52.174.26.23

portal.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc01.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc02.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc03.manage.microsoft.com 
portal.fei.msuc05.manage.microsoft.com 
m.fei.msuc05.manage.microsoft.com

52.175.12.209

fef.msua07.manage.microsoft.com 52.175.208.218

fef.msua02.manage.microsoft.com 52.177.194.236

sts.manage.microsoft.com 104.40.82.191

fef.msua01.manage.microsoft.com 138.91.243.97

fef.msua05.manage.microsoft.com 138.91.244.151

DOMAINS HET IP-ADRES



US Government-eindpunten voor Microsoft Intune
29-7-2019 • 2 minutes to read

EINDPUNT IP-ADRES

*.manage.microsoft.us 52.243.26.209 
52.247.173.11 
52.227.183.12 
52.227.180.205 
52.227.178.107 
13.72.185.168 
52.227.173.179 
52.227.175.242 
13.72.39.209 
52.243.26.209 
52.247.173.11

enterpriseregistration.microsoftonline.us 13.72.188.239 
13.72.55.179

Eindpunten die aan US Government-klanten zijn toegewezen:

Service-eindpunten voor partners waarvan Intune afhankelijk is:

Op deze pagina worden de US Government-eindpunten vermeld die nodig zijn voor de proxy-instellingen in uw
Intune-implementaties.

Als u apparaten wilt beheren die zich achter firewalls en proxyservers bevinden, moet u communicatie voor Intune
inschakelen.

De proxyserver moet zowel HTTP (80) als HTTPS (443) ondersteunen omdat Intune-clients beide protocollen
gebruiken
Voor bepaalde taken, zoals het downloaden van software en updates, is in Intune niet-geverifieerde
proxyservertoegang vereist tot manage.microsoft.com

U kunt de instellingen voor proxyservers wijzigen op afzonderlijke clientcomputers. U kunt ook de instellingen
voor groepsbeleid gebruiken om de instellingen te wijzigen voor alle clientcomputers die zich achter een bepaalde
proxyserver bevinden.

Voor beheerde apparaten zijn configuraties vereist waarmee alle gebruikers via firewalls toegang krijgen tot
services.

De volgende tabel bevat de poorten en services waartoe de Intune-client toegang heeft:

Azure Portal: https://portal.azure.us/
Office 365: https://portal.office365.us/
Intune-bedrijfsportal: https://portal.manage.microsoft.us/

AAD Sync Services: https://syncservice.gov.us.microsoftonline.com/DirectoryService.svc
Evo STS: https://login.microsoftonline.us
Directoryproxy: https://directoryproxy.microsoftazure.us/DirectoryProxy.svc
AAD Graph: https://directory.microsoftazure.us en https://graph.microsoftazure.us



MS Graph: https://graph.microsoft.us
ADRS: https://enterpriseregistration.microsoftonline.us



Registreren of aanmelden bij Microsoft Intune
16-5-2019 • 2 minutes to read

WARNINGWARNING

Registreren of aanmelden bij Intune

Overwegingen voor na uw registratie

In dit onderwerp wordt aan systeembeheerders uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden voor een Intune-account.

Voordat u zich voor Intune aanmeldt, moet u bepalen of u al een Microsoft Online Services-account, Enterprise
Agreement of equivalente volumelicentieovereenkomst hebt. Een Microsoft-volumelicentieovereenkomst of ander
Microsoft-cloudservices-abonnement, zoals Office 365 omvat gewoonlijk een werk- of schoolaccount.

Als u al een werk- of schoolaccount hebt meld u dan aan met dat account en voeg Intune toe aan uw
abonnement. Anders kunt u zich registreren voor een nieuw account om Intune te gebruiken voor uw
organisatie.

U kunt een bestaand werk- of schoolaccount niet combineren nadat u zich hebt aangemeld voor een nieuw account.

1. Ga naar de Registratiepagina van Intune.

2. Op de Registratiepagina kunt u zich aanmelden of registreren om een nieuw abonnement van Intune te
beheren.

Nadat u zich hebt geregistreerd voor een nieuw abonnement, ontvangt u een e-mailbericht met gegevens over uw
account op het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens het registratieproces. In deze e-mail wordt bevestigd dat
uw abonnement actief is.

Wanneer het registratieproces is voltooid, wordt u omgeleid naar het Microsoft 365-beheercentrum waarin u

https://admin.microsoft.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=40BE278A-DFD1-470a-9EF7-9F2596EA7FF9&dl=INTUNE_A&ali=1#0 


gebruikers kunt toevoegen en hen licenties kunt toewijzen. Als u alleen cloudgebaseerde accounts hebt met de
standaarddomeinnaam onmicrosoft.com, kunt u direct verder gaan om gebruikers toe te voegen en licenties toe te
wijzen. Als u echter van plan bent de aangepaste domeinnaam van uw organisatie te gebruiken of
gebruikersaccountgegevens vanuit on-premises Active Directory wilt synchroniseren, kunt u dat browservenster
sluiten.



Een aangepaste domeinnaam configureren
16-5-2019 • 4 minutes to read

TIPTIP

Aangepaste domeinen toevoegen en controleren

In dit onderwerp wordt aan beheerders uitgelegd hoe ze een DNS CNAME kunnen maken om hun
aanmeldervaring met Microsoft Intune te vereenvoudigen en aan te passen.

Wanneer uw organisatie zich registreert voor een cloudservice van Microsoft, zoals Intune, krijgt u een initiële
domeinnaam die wordt gehost in Azure Active Directory (AD) en er ongeveer als volgt uitziet:
uwdomein.onmicrosoft.com. In dit voorbeeld is uwdomeinde domeinnaam die u hebt gekozen toen u zich
registreerde. onmicrosoft.com is het achtervoegsel dat wordt toegewezen aan accounts die u aan uw
abonnement toevoegt. U kunt het aangepaste domein van uw bedrijf configureren om Intune te gebruiken in
plaats van de domeinnaam die bij uw abonnement wordt geleverd.

Voordat u gebruikersaccounts maakt of de on-premises Active Directory synchroniseert, wordt ten zeerste
aangeraden om te bepalen of u alleen het domein .onmicrosoft.com gebruikt of dat u een of meer van uw
aangepaste domeinnamen toevoegt. Stel een aangepast domein in voordat u gebruikers toevoegt om het
gebruikersbeheer te vereenvoudigen. Hiermee kunnen gebruikers zich aanmelden met de referenties die ze
gebruiken voor toegang tot andere domeinbronnen.

Wanneer u zich op een cloudservice van Microsoft abonneert, wordt uw exemplaar van die service een tenant
van Microsoft Azure AD, dat identiteits- en adreslijstservices voor uw cloudservice biedt.  En omdat de taken voor
het configureren van Intune om de aangepaste domeinnaam van uw organisatie te gebruiken, dezelfde zijn als
voor andere Azure AD-tenants, kunt u de informatie en procedures uit Uw domein toevoegen gebruiken.

Zie voor meer informatie over aangepaste domeinen, Conceptual overview of custom domain names in Azure Active
Directory (conceptueel overzicht van aangepaste domeinnamen in Azure Active Directory).

U kunt de initiële domeinnaam onmicrosoft.com niet wijzigen of verwijderen. U kunt aangepaste domeinnamen
toevoegen, controleren of verwijderen met Intune om uw bedrijfsidentiteit helder te houden.

1. Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum en meld u aan bij uw beheerdersaccount.

2. Kies in het navigatievenster Configuratie > Domeinen.

3. Kies Domein toevoegen en typ uw aangepaste domeinnaam. Selecteer Volgende. 

http://technet.microsoft.com/library/jj573650.aspx#BKMK_WhatIsAnAzureADTenant
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-add-domain/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-add-domain-concepts/
https://admin.microsoft.com/


4. Het weergegeven dialoogvenster Domein controleren bevat de waarden die u nodig hebt om de TXT-
record in uw DNS-hostingprovider te maken.

GoDaddy-gebruikers: In het Microsoft 365-beheercentrum wordt u naar de aanmeldingspagina van
GoDaddy geleid. Nadat u uw referenties hebt ingevoerd en de overeenkomst hebt geaccepteerd
waarmee u toestemming voor het wijzigen van het domein geeft, wordt de TXT-record automatisch
aangemaakt. U kunt ook de TXT-record aanmaken.
Register.com-gebruikers: Volg de stapsgewijze instructies om de TXT-record te maken.

De stappen voor het toevoegen en controleren van een aangepast domein kunnen ook worden uitgevoerd in
Azure Active Directory.

Meer informatie over uw initiële onmicrosoft.com-domein in Office 365

https://support.office.com/article/Create-DNS-records-at-GoDaddy-for-Office-365-f40a9185-b6d5-4a80-bb31-aa3bb0cab48a
https://support.office.com/article/Create-DNS-records-at-Register-com-for-Office-365-55bd8c38-3316-48ae-a368-4959b2c1684e#BKMK_verify
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-add-domain/
https://support.office.com/article/About-your-initial-onmicrosoft-com-domain-in-Office-365-B9FC3018-8844-43F3-8DB1-1B3A8E9CFD5A


Gebruikers toevoegen en beheerdersmachtigingen
aan Intune toekennen
16-5-2019 • 11 minutes to read

Gebruikers toevoegen aan Intune

Intune-gebruikers toevoegen in het Microsoft 365-beheercentrumIntune-gebruikers toevoegen in het Microsoft 365-beheercentrum

Als beheerder kunt u gebruikers rechtstreeks toevoegen of gebruikers synchroniseren via uw on-premises
Active Directory. Zodra gebruikers zijn toegevoegd, kunnen ze apparaten registreren en hebben ze toegang tot
bedrijfsresources. U kunt gebruikers ook aanvullende machtigingen geven, zoals de machtigingen globale
beheerder en servicebeheerder.

U kunt handmatig gebruikers aan uw Intune-abonnement toevoegen via het Microsoft 365-beheercentrum of
de Azure-portal. Een beheerder kan gebruikersaccounts bewerken om Intune-licenties toe te wijzen. U kunt
licenties toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum of in de Intune Azure-portal. Zie Gebruikers
afzonderlijk of bulksgewijs toevoegen aan het Microsoft 365-beheercentrum voor meer informatie over het
gebruik van het Microsoft 365-beheercentrum.

1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met een account voor globale beheerders of
beheerders voor gebruikerstoegang.

2. Selecteer Beheer in het menu Office 365.

3. Selecteer Nieuwe gebruiker in het beheercentrum.

https://admin.microsoft.com
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://support.office.com/article/Add-users-individually-or-in-bulk-to-Office-365-Admin-Help-1970f7d6-03b5-442f-b385-5880b9c256ec
https://admin.microsoft.com


4. Geef de volgende gebruikersgegevens op:

Voornaam

Achternaam

Weergavenaam

Gebruikersnaam: user principal name (UPN), opgeslagen in Azure Active Directory (voor
toegang tot de service)

Locatie

Contactgegevens (optioneel)

Wachtwoord: automatisch genereren of opgeven



Intune-gebruikers toevoegen in de Azure-portalIntune-gebruikers toevoegen in de Azure-portal

5. Wijs een Intune-licentie toe. Selecteer Productlicenties en kies de productlicentie. Er is een licentie voor
Intune vereist.

6. Kies Toevoegen om de nieuwe gebruiker te maken.

1. Meld u aan bij Azure Portal en ga naar Alle services > Bewaking en beheer > Intune. U kunt ook
zoeken naar resources voor Intune.

https://portal.azure.com


2. Selecteer Gebruikers > Alle gebruikers.

3. Selecteer Nieuwe gebruiker in het beheercentrum. 

4. Geef de volgende gebruikersgegevens op:

Naam
Gebruikersnaam: de nieuwe naam in de Azure Active Directory-portal 



Kies OK om door te gaan.
5. U kunt desgewenst de volgende gebruikerseigenschappen opgeven:

Profiel: werkinformatie zoals Functie en Afdeling
Groepen: selecteer groepen die u wilt toevoegen voor de gebruiker
Directory-rol: verleen de gebruiker beheerdersmachtigingen, inclusief een Intune-
servicebeheerdersrol.

Selecteer Maken om de nieuwe gebruiker toe te voegen aan Intune.

6. Selecteer Profiel en kies vervolgens een gebruikslocatie voor de nieuwe gebruiker. Een gebruikslocatie
is vereist om een licentie voor Intune te kunnen toewijzen aan de nieuwe gebruiker. Kies Opslaan om
door te gaan. 



Beheerdersmachtigingen verlenen

Beheerdersmachtigingen verlenen in Office 365Beheerdersmachtigingen verlenen in Office 365

7. Selecteer Licenties en kies vervolgens Toewijzen om een Intune-licentie voor deze gebruiker toe te
wijzen. Een Intune-licentie is vereist voor het registreren van apparaten of om toegang te krijgen tot
bedrijfsresources. Selecteer Producten, kies het licentietype, kies Selecteren en kies ten slotte
Toewijzen.

Nadat u gebruikers aan uw Intune-abonnement hebt toegevoegd, kunt u het beste enkele gebruikers
beheerdersmachtigingen verlenen. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

1. Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met een account voor globale beheerders.

2. Selecteer Beheer in het menu Office 365.

3. Kies in het beheercentrum de optie Actieve gebruikers en kies vervolgens de gebruiker waaraan u
beheerdersmachtigingen wilt verlenen.

4. Kies in de kolom Rollen de optie Bewerken.

https://admin.microsoft.com


5. Kies in de lijst met beschikbare rollen de beheerdersmachtiging die u wilt verlenen. 



Beheerdersmachtigingen verlenen in de Azure-portalBeheerdersmachtigingen verlenen in de Azure-portal

6. Kies Opslaan.

1. Meld u aan bij de Azure-portal met een account voor globale beheerders.
2. Kies in de Azure-portal de optie Gebruiker en kies vervolgens de gebruiker die u beheerdersmachtigingen

wilt verlenen.
3. Selecteer Directory-rol en vervolgens de machtiging. 

https://portal.azure.com


                                                Typen beheerdersTypen beheerders

4. Kies Opslaan.

Wijs gebruikers een of meer beheerdersmachtigingen toe. Deze machtigingen bepalen het beheerbereik voor
gebruikers en de taken die ze kunnen beheren. De beheerdersmachtigingen voor de verschillende Microsoft-
cloudservices komen overeen, hoewel bepaalde machtigingen mogelijk niet worden ondersteund door
sommige services. In zowel de Azure-portal als het Microsoft 365-beheercentrum worden beperkte
beheerdersrollen vermeld die niet door Intune worden gebruikt. Intune-beheerdersmachtigingen bevatten de
volgende opties:

Globale beheerder: (Office 365 en Intune) heeft toegang tot alle beheerfuncties in Intune. De persoon die
zich voor Intune aanmeldt, wordt standaard een globale beheerder. Globale beheerders zijn de enige
beheerders die andere beheerdersrollen kunnen toewijzen. U kunt meer dan één globale beheerder hebben
in uw organisatie. Als best practice is het raadzaam dat slechts een paar mensen in uw bedrijf deze rol
vervullen om het risico voor uw bedrijf te reduceren.
Wachtwoordbeheerder: (Office 365 en Intune) stelt wachtwoorden opnieuw in, beheert serviceaanvragen
en bewaakt de servicestatus. Wachtwoordbeheerders zijn beperkt tot het opnieuw instellen van



    Active Directory synchroniseren en gebruikers toevoegen aan Intune

On-premises gebruikers synchroniseren met Azure ADOn-premises gebruikers synchroniseren met Azure AD

TIPTIP

wachtwoorden voor gebruikers.
Servicebeheerder: (Office 365 en Intune) opent ondersteuningsaanvragen voor Microsoft en bekijkt het
servicedashboard en berichtencentrum. Ze beschikken alleen over weergavemachtigingen, met uitzondering
voor het openen en lezen van ondersteuningstickets.
Factureringsbeheerder: (Office 365 en Intune) doet aankopen, beheert abonnementen, beheert
ondersteuningstickets en bewaakt de servicestatus.
Beheerder: (Office 365 en Intune) stelt wachtwoorden opnieuw in, bewaakt de servicestatus, voegt
gebruikersaccounts toe en verwijdert deze, en beheert serviceaanvragen. De beheerder van de
gebruikerstoegang kan geen globale beheerder verwijderen, andere beheerdersrollen maken of
wachtwoorden opnieuw instellen voor andere beheerders.
Intune-servicebeheerder: beschikt over alle machtigingen voor globale beheerders van Intune, behalve
machtigingen voor het aanmaken van beheerders met opties voor directory-rollen.

Het account dat u gebruikt om uw Microsoft Intune-abonnement te maken, heeft de rol van globale beheerder.
Het is een best practice om de rol van globale beheerder niet te gebruiken voor dagelijkse beheertaken. Een
beheerder heeft geen Intune-licentie nodig voor toegang tot Intune op het Azure-portal, maar om bepaalde
beheertaken zoals het instellen van de Exchange-serverconnector uit te kunnen voeren, is wel een Intune-
licentie vereist.

Voor toegang tot het Microsoft 365-beheercentrum moet Toegestane gebruikers aanmelden zijn ingesteld
voor uw account. Ga in de Azure-portal naar Profiel en stel Aanmelden blokkeren in op Nee om toegang te
verlenen. Deze status is niet hetzelfde als wanneer u een licentie voor het abonnement hebt. Standaard hebben
alle gebruikersaccounts de status Toegestaan. Gebruikers zonder beheerdersmachtigingen kunnen het
Microsoft 365-beheercentrum gebruiken om Intune-wachtwoorden opnieuw in te stellen.

U kunt directorysynchronisatie configureren voor het importeren van gebruikersaccounts uit de on-premises
Active Directory in Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) die Intune-gebruikers bevat. Het koppelen van
uw on-premises Active Directory-service aan alle Azure Active Directory-services zorgt ervoor dat het beheer
van gebruikersidentiteiten veel eenvoudiger wordt. U kunt ook eenmalige aanmelding configureren om de
verificatie vertrouwd en eenvoudig te maken voor uw gebruikers. Door dezelfde Azure AD-tenant te koppelen
met meerdere services, zijn de gebruikersaccounts die u eerder hebt gesynchroniseerd, beschikbaar voor alle
cloudservices.

Het enige hulpprogramma dat u nodig hebt om uw gebruikersaccounts te synchroniseren met Azure AD, is de
Azure AD Connect-wizard. De Azure AD Connect-wizard biedt een vereenvoudigde begeleiding voor het
verbinden van de on-premises infrastructuur voor identiteiten aan de cloud. Kies uw topologie en behoeften
(één of meerdere mappen, synchronisatie van wachtwoordhashes, pass-through-verificatie of federatie). De
wizard implementeert en configureert alle onderdelen die zijn vereist om de verbinding mogelijk te maken.
Inclusief: synchronisatieservices, Active Directory Federation Services (AD FS) en de Azure AD PowerShell-
module.

Azure AD Connect bevat functionaliteit die eerder is uitgebracht als Dirsync en Azure AD Sync. Lees meer over
adreslijstintegratie. Zie Overeenkomsten tussen Active Directory en Azure AD voor meer informatie over het
synchroniseren van gebruikersaccounts vanuit de lokale directory naar Azure AD.

https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-aadconnect/
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=47594
http://technet.microsoft.com/library/jj573653.aspx
http://technet.microsoft.com/library/dn518177.aspx


Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten in
te delen
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Een nieuwe groep toevoegen

Intune maakt gebruik van Azure AD-groepen (Active Directory) voor het beheren van apparaten en gebruikers.
Als beheerder van Intune kunt u groepen instellen die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie. Maak
groepen om gebruikers of apparaten in te delen op geografische locatie, afdeling of hardwarekenmerken.
Gebruik groepen voor het beheren van taken op schaal. U kunt zo bijvoorbeeld beleidsregels instellen voor een
groot aantal gebruikers tegelijk of apps implementeren op een reeks apparaten.

U kunt de volgende typen groepen toevoegen:

Toegewezen groepen: voeg handmatig gebruikers of apparaten toe aan een statische groep
Dynamische groepen: (met Azure Active Directory Premium) hiermee kunt u dynamisch gebruikers- of
apparaatgroepen maken aan de hand van eenvoudige of geavanceerde regels

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe groep te maken.

1. Meld u aan bij Intune.

2. In het deelvenster Intune kiest u Groepen. Kies vervolgens Nieuwe groep in het deelvenster Alle
groepen. 

3. Kies voor Groepstype een van de volgende opties:

Beveiliging: Beveiligingsgroepen zijn een goede bron voor het vullen van gebruikersgroepen.
Aangezien in beveiligingsgroepen is gedefinieerd wie toegang heeft tot bronnen, kunnen
beveiligingsgroepen goed worden gebruikt als basis voor Intune-gebruikersgroepen. U kunt
beveiligingsgroepen die vanuit Active Directory worden gesynchroniseerd met Azure Active Directory

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Groepen en beleidsregels

of die u rechtstreeks in Azure Active Directory maakt via het Microsoft 365-beheercentrum of Azure
Portal, gebruiken wanneer u gebruikersgroepen in Intune maakt.
Office 365

4. Voer een naam en beschrijving in voor de nieuwe groep. Deze eigenschappen worden alleen
weergegeven in de beheerportal en zijn niet zichtbaar voor gebruikers.

5. Kies een waarde voor Type lidmaatschap:

Toegewezen: om een groep te maken met handmatig toegewezen leden. Lees hier meer over
toegewezen groepen van Azure AD.
Dynamische gebruiker: om een gebruikersgroep te maken op basis van een dynamische query.
Dynamisch apparaat: om een apparaatgroep te maken op basis van een dynamische query.

In Azure AD kunt u dynamische groepen maken op basis van regels die het lidmaatschap definiëren.
Lees hier meer over het maken van dynamische groepen op basis van kenmerken.

6. Selecteer Office-functies inschakelen om leden van de gebruikersgroep toegang te geven tot
gedeelde Office 365-apps. Meer informatie over Office 365 Groepen.

7. Kies Maken om de nieuwe groep toe te voegen.

Denk bij het maken van groepen goed na over hoe u beleidsregels toepast. U kunt bijvoorbeeld beleidsregels
gebruiken die specifiek zijn voor besturingssystemen van apparaten en beleidsregels die specifiek zijn voor
verschillende rollen in uw organisatie of voor organisatie-eenheden die u al hebt opgegeven in Active Directory.
Het kan nuttig zijn om aparte apparaatgroepen voor iOS, Android en Windows en gebruikersgroepen voor elke

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-create-azure-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-dynamic-membership-azure-portal
https://support.office.com/article/Learn-about-Office-365-groups-b565caa1-5c40-40ef-9915-60fdb2d97fa2


Zie tevens

organisatierol te hebben.

U wilt waarschijnlijk ook een standaardbeleid maken dat van toepassing is op alle groepen en apparaten, om de
basisvereisten voor naleving binnen uw organisatie vast te leggen. Vervolgens kunt u een specifieker beleid
maken voor de meest uiteenlopende categorieën gebruikers en apparaten. U kunt bijvoorbeeld een e-
mailbeleid maken voor elk apparaatbesturingssysteem.

Toegang tot resources beheren met Azure Active Directory-groepen
Klassieke Intune-groepen in Azure Portal

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-manage-groups


Licenties toewijzen aan gebruikers zodat ze kunnen
apparaten inschrijven bij Intune
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Een Intune-licentie toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum

NOTENOTE

Een Intune-licentie toewijzen met behulp van Azure Active Directory

U moet eerst aan elke gebruiker een Intune-licentie toewijzen voordat gebruikers hun apparaten bij Intune
kunnen inschrijven, ongeacht of u handmatig gebruikers toevoegt of deze synchroniseert vanuit uw on-premises
Active Directory. Zie Licenties met Intune voor een lijst met licenties.

U kunt het Microsoft 365-beheercentrum gebruiken om handmatig cloudgebruikers toe te voegen en licenties
toe te wijzen aan zowel cloudgebruikersaccounts als accounts die vanuit uw on-premises Active Directory zijn
gesynchroniseerd met Azure AD.

1. Meld u bij het Microsoft 365-beheercentrum aan met uw tenantbeheerdersreferenties en selecteer
vervolgens Gebruikers > Actieve gebruikers.

2. Selecteer het gebruikersaccount waaraan u een Intune-gebruikerslicentie wilt toewijzen en selecteer
vervolgens Productlicenties > Bewerken.

3. Zet Intune of Enterprise Mobility + Security op Aan en selecteer Opslaan.

4. Het gebruikersaccount beschikt nu over de benodigde machtigingen om de service te gebruiken en
apparaten in te schrijven bij het beheer.

Gebruikers worden pas weergegeven in de beheerconsole nadat zij een apparaat hebben ingeschreven. U kunt ook een
groep gebruikers in één keer bewerken door de optie voor het toevoegen of vervangen van een licentie voor alle
geselecteerde gebruikers te selecteren.

U kunt ook Intune-licenties aan gebruikers toewijzen met behulp van Azure Active Directory. Raadpleeg het
artikel License users in Azure Active Directory (Gebruikers een licentie verlenen via Azure Active Directory) voor
meer informatie.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-licensing-group-assignment-azure-portal


Schoolgegevens synchroniseren gebruiken om licenties toe te wijzen
aan gebruikers met Intune for Education

Invloed van gebruikers en apparaatlicenties op toegang tot services

Inzicht in het type licenties dat u hebt aangeschaft

Als uw organisatie een onderwijsinstelling is, kunt u met Schoolgegevens synchroniseren(SDS) licenties voor
Intune for Education toewijzen aan gesynchroniseerde gebruikers. Kies het selectievakje Intune for Education
tijdens het instellen van uw SDS-profiel.

Als u een licentie voor Intune for Education toewijst, zorg er dan voor dat er ook een Intune A Direct-licentie
wordt toegewezen.

Zie Overzicht van Schoolgegevens synchroniseren voor meer informatie over SDS.

Elke gebruiker aan wie u een gebruikerslicentie voor software toewijst, kan de online services en
bijbehorende software (inclusief System Center-software) openen en gebruiken voor het beheren van
toepassingen en maximaal 15 apparaten.
U kunt los van gebruikerslicenties voor alle apparaten licenties kopen. Apparaatlicenties hoeven niet te
worden toegewezen aan de apparaten. Elk apparaat dat toegang heeft tot en gebruikmaakt van de
onlineservices en bijbehorende software (inclusief System Center-software) moet een apparaatlicentie
hebben.
Als een apparaat wordt gebruikt door meer dan een gebruiker, is voor elke gebruiker een apparaatlicentie
voor de software vereist of is voor alle gebruikers een gebruikerslicentie voor software vereist.

https://support.office.com/article/Overview-of-School-Data-Sync-and-Classroom-f3d1147b-4ade-4905-8518-508e729f2e91


PowerShell gebruiken om EMS-gebruikerslicenties selectief te
beheren

(Get-MsolAccountSku | Where {$_.SkuPartNumber -eq "EMS"}).ServiceStatus

Connect-MsolService

New-MsolUser -DisplayName “Test User” -FirstName FName -LastName LName -UserPrincipalName 
user@<TenantName>.onmicrosoft.com –Department DName -UsageLocation US

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -
LicenseOptions $CustomEMS

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com").Licenses.ServiceStatus

Connect-MsolService

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -LicenseOptions $CustomEMS

Hoe u Intune hebt aangeschaft, bepaalt de gegevens van uw abonnementen:

Als u Intune via een Enterprise Agreement hebt aangeschaft, kunt u uw abonnementsgegevens vinden in de
portal voor volumelicenties onder Abonnementen.
Als u Intune via een Cloud Solution Provider hebt aangeschaft, kunt u contact opnemen met uw reseller.
Als u Intune met een CC# of factuur hebt aangeschaft, zijn uw licenties op gebruikers gebaseerd.

In organisaties die gebruikmaken van Enterprise Mobility + Security (voorheen Enterprise Mobility Suite) van
Microsoft, werken mogelijk gebruikers die alleen Azure Active Directory Premium of Intune-services in het
EMS-pakket nodig hebben. Met Azure Active Directory PowerShell-cmdlets kunt u één service of een subset van
services toewijzen.

Als u selectief gebruikerslicenties voor EMS-services wilt toewijzen, opent u PowerShell als beheerder op een
computer waarop de Azure Active Directory-module voor Windows PowerShell is geïnstalleerd. U kunt
PowerShell installeren op een lokale computer of op de ADFS-server.

U moet een nieuwe licentie-SKU-definitie maken die alleen van toepassing is op de gewenste serviceplannen.
Daarvoor schakelt u de plannen uit die u niet wilt toepassen. U kunt bijvoorbeeld een licentie-SKU-definitie
maken waarmee geen licentie voor Intune wordt toegewezen. Typ het volgende om een lijst met beschikbare
services weer te geven:

U kunt de volgende opdracht uitvoeren om het Intune-serviceplan uit te sluiten. Met dezelfde methode kunt u
een complete beveiligingsgroep uitbreiden. U kunt echter ook gedetailleerdere filters gebruiken.

Voorbeeld 1
Maak een nieuwe gebruiker via de opdrachtregel en wijs een EMS-licentie toe zonder het Intune-gedeelte van de
licentie in te schakelen:

Controleer met:

Voorbeeld 2
Schakel het Intune-gedeelte van de EMS-licentie uit voor een gebruiker aan wie al een licentie is toegewezen:

https://msdn.microsoft.com/library/jj151815.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/jj151815.aspx#bkmk_installmodule


(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com").Licenses.ServiceStatus

Controleer met:



Licenties voor Microsoft Intune
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Microsoft Intune

Microsoft Intune for Education

Aanvullende informatie

Microsoft Intune is beschikbaar voor verschillende klantbehoeften en organisatiegrootten, van een eenvoudig te
gebruiken beheerervaring voor scholen en kleine bedrijven tot een meer geavanceerde functionaliteit die door
zakelijke klanten wordt vereist. Zolang het abonnement actief is, verlenen de meeste licenties met Microsoft
Intune ook rechten voor het gebruik van System Center Configuration Manager.

Intune is opgenomen in de volgende licenties:

Microsoft 365 E5
Microsoft 365 E3
Enterprise Mobility + Security E5
Enterprise Mobility + Security E3
Microsoft 365 Business
Microsoft 365 F1

Intune for Education is opgenomen in de volgende licenties:

Microsoft 365 Education A5
Microsoft 365 Education A3

Naast de hierboven genoemde bundels is een Microsoft Intune-abonnement voor gebruikers en apparaten
beschikbaar als zelfstandig abonnement.
Een Microsoft Intune-abonnement alleen voor apparaten is beschikbaar voor kioskapparaten waarin geen
functies met gebruikersaffiniteit worden gebruikt.
De juiste Microsoft Intune-licentie wordt vereist als een gebruiker of apparaat direct of indirect profiteert van
de Microsoft Intune-service, waaronder toegang tot de Microsoft Intune-service via een Microsoft API.
Intune is niet opgenomen in licenties die niet in de voorgaande tabellen staan.

Ga naar de pagina met Microsoft-licenties voor de meest recente informatie over productversies, updates van
productlicenties, abonnementen voor volumelicenties en andere informatie met betrekking tot uw specifieke use-
cases.

Zie het artikel Intune-licenties toewijzen aan uw gebruikersaccounts voor informatie over hoe licenties voor
gebruikers en apparaten van invloed zijn op toegang tot services en over hoe u een licentie aan een gebruiker
toewijst.

https://docs.microsoft.com/legal/microsoft-apis/terms-of-use
https://www.microsoft.com/licensing/default


  

De instantie voor het beheer van mobiele
apparaten instellen
16-5-2019 • 21 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

MDM-instantie instellen op Intune

Met de instantie voor het beheer van mobiele apparaten (MDM) wordt bepaald hoe u uw apparaten beheert.
Als IT-beheerder moet u een MDM-instantie instellen voordat gebruikers apparaten voor beheer kunnen
inschrijven.

Mogelijke configuraties zijn:

IMPORTANTIMPORTANT

Intune Standalone: cloudbeheer dat u configureert met behulp van de Azure Portal. Bevat de
volledige reeks mogelijkheden van Intune. De MDM-instantie instellen in de Intune-beheerconsole.

Co-beheer voor Intune: integratie van de Intune-cloudoplossing met System Center Configuration
Manager voor Windows 10-apparaten. U kunt Intune configureren met behulp van de Configuration
Manager-console. Configureer de automatische inschrijving van apparaten in Intune.

De onboarding van nieuwe hybride MDM-klanten is afgeschaft. Zie de blogpost Overstappen van hybride
Mobile Device Management naar Intune op Azure voor meer informatie.

Mobile Device Management voor Office 365: integratie van Office 365 met de Intune-
cloudoplossing. U kunt Intune configureren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Bevat een
subset van de mogelijkheden die beschikbaar zijn met Intune Standalone. Stel de MDM-instantie in
het Microsoft 365-beheercentrum in.

In Configuration Manager versie 1610 of hoger en Microsoft Intune versie 1705 kunt u de MDM-instantie wijzigen
zonder dat u contact hoeft op te nemen met Microsoft Ondersteuning en zonder dat u de inschrijving van bestaande
beheerde apparaten ongedaan hoeft te maken om ze vervolgens opnieuw in te schrijven. Zie Voorbereiden op het
wijzigen van de MDM-instantie naar Configuration Manager voor meer informatie.

Als u de MDM-instantie nog niet hebt ingesteld, volgt u de onderstaande stappen. Zie de sectie MDM-
instantie wijzigen hierna als u van MDM-instantie wilt wijzigen.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Selecteer de oranje banner om de instelling Instantie voor beheer van mobiele apparaten te
openen. De oranje banner wordt alleen weergegeven als u de MDM-instantie nog niet hebt ingesteld.

4. Kies onder Instantie voor beheer van mobiele apparaten uw MDM-instantie uit de volgende
opties:

MDM-instantie voor Intune
MDM-instantie voor Configuration Manager

https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/tutorial-co-manage-clients#configure-auto-enrollment-of-devices-to-intune
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Move-from-Hybrid-Mobile-Device-Management-to-Intune-on-Azure/ba-p/280150
https://portal.azure.com


Werkstroom van de Intune-beheergebruikersinterfaceWerkstroom van de Intune-beheergebruikersinterface

Belangrijke overwegingen

Geen

Er verschijnt een bericht met de melding dat u uw MDM-instantie hebt ingesteld op Intune.

Als Android- of Apple-apparaatbeheer is ingeschakeld, worden met Intune apparaat- en gebruikersgegevens
verzonden, zodat deze kunnen worden geïntegreerd in de externe services voor het beheren van apparaten.

Scenario's waarin toestemming moet worden gegeven om gegevens te delen, zijn:

Wanneer u Android-werkprofielen inschakelt.
Wanneer u Apple MDM-pushcertificaten inschakelt en uploadt,
Wanneer u een van de Apple-services zoals Device Enrollment Program, School Manager of Volume
Purchasing Program inschakelt.

Hoe dan ook, blijft de toestemming beperkt tot het uitvoeren van een service voor het beheer van mobiele
apparaten. Zoals wanneer een IT-beheerder Google- of Apple-apparaten heeft geautoriseerd om zich te
registreren. Documentatie over welke informatie wordt gedeeld wanneer de nieuwe werkstromen live gaan,
is beschikbaar op de volgende locaties:

Gegevens die Intune naar Google verzendt
Gegevens die Intune naar Apple verzendt

https://aka.ms/Data-intune-sends-to-google
https://aka.ms/data-intune-sends-to-apple


    Voorbereiden op het wijzigen van de MDM-instantie naar
Configuration Manager

Nadat u overschakelt naar de nieuwe MDM-instantie, duurt het waarschijnlijk enige tijd (maximaal acht uur)
voordat het apparaat wordt ingecheckt en synchroniseert met de service. U moet instellingen in de nieuwe
MDM-instantie (hybride) configureren om ervoor te zorgen dat geregistreerde apparaten na de wijziging
nog steeds worden beheerd en beschermd.

Apparaten moeten na de wijziging verbinding maken met de service, zodat de instellingen van de nieuwe
MDM-instantie (zelfstandige versie van Intune) de huidige instellingen op het apparaat vervangen.
Na het wijzigen van de MDM-instantie blijven sommige basisinstellingen (zoals profielen) van de vorige
MDM-instantie (zelfstandige versie van Intune) maximaal zeven dagen aanwezig op het apparaat, of
totdat het apparaat de eerste keer verbinding maakt met de service. Het is aan te raden om de apps en
instellingen (beleid, profielen, apps enzovoort) zo snel mogelijk te configureren in de nieuwe MDM-
instantie (hybride) en de instellingen te implementeren naar de gebruikersgroepen met gebruikers met
bestaande geregistreerde apparaten. Zodra een apparaat verbinding maakt met de service na de wijziging
van MDM-instantie, ontvangt het de nieuwe instellingen van de nieuwe MDM-instantie om te
voorkomen dat het apparaat enige tijd onbeheerd en onbeschermd is.
Wanneer dezelfde apparaatcategorieën bestaan in Intune en Configuration Manager, worden
apparaatcategorietoewijzingen voor apparaten niet overgedragen nadat u naar de nieuwe MDM-instantie
bent overgeschakeld. Als u apparaatcategorieën wilt blijven gebruiken, moet u gemigreerde apparaten
handmatig toevoegen aan de juiste verzamelingen nadat de MDM-instantie is gewijzigd en de apparaten
worden weergegeven in de Configuration Manager-console.
Apparaten waaraan geen gebruikers zijn gekoppeld (zoals wanneer u werkt met het iOS Device
Enrollment Program of scenario’s voor bulkinschrijving) worden niet gemigreerd naar de nieuwe MDM-
instantie. Voor die apparaten moet u contact opnemen met ondersteuning voor hulp bij het overbrengen
naar de nieuwe MDM-instantie.

Lees de volgende informatie ter voorbereiding op het wijzigen van de MDM-instantie:

De optie voor het wijzigen van de MDM-instantie is alleen beschikbaar in Configuration Manager
versie 1610 of hoger.

Na het overschakelen naar de nieuwe MDM-instantie kan het tot acht uur duren voordat een apparaat
verbinding maakt met de service.

Maak een Configuration Manager-gebruikersverzameling met alle gebruikers die momenteel worden
beheerd door de zelfstandige versie van Intune. Deze verzameling gebruikt u bij het instellen van het
Intune-abonnement in de Configuration Manager-console. Met deze verzameling zorgt u ervoor dat
er een Configuration Manager-licentie is toegewezen aan de gebruikers en hun apparaten en ze
beheerd kunnen worden in de hybride omgeving na de wijziging van de MDM-instantie.

Zorg dat de gebruikersverzameling ook de IT-beheerder omvat.

Voor de wijziging wordt de MDM-instantie weergegeven als Ingesteld op Microsoft Intune
(zelfstandige versie) in de Intune-beheerconsole.

Voorafgaand aan de wijziging van MDM-instantie moet de MDM-instantie worden weergegeven als
Ingesteld op Microsoft Intune (zelfstandige tenant) in de Microsoft Intune-beheerconsole.



De MDM-instantie wijzigen naar Configuration Manager

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Als de MDM-instantie wordt weergegeven als Beheerd door Intune en Office 365 worden uw door Office
365 beheerde MDM-apparaten niet meer beheerd wanneer u de MDM-instantie wijzigt in Configuration
Manager (hybride). We adviseren om die gebruikers te voorzien van een licentie voor Intune of Enterprise
Mobility Suite voordat u de MDM-instantie wijzigt.

Verwijder in de Microsoft Intune-beheerconsole de rol Apparaatinschrijvingsmanager. Zie Een
apparaatinschrijvingsmanager uit Intune verwijderen voor meer informatie.

Schakel eventuele groepstoewijzingen die zijn geconfigureerd uit. Zie Apparaten categoriseren met
apparaatgroeptoewijzing in Microsoft Intune voor meer informatie.

De eindgebruikers mogen niets merken van de wijziging van MDM-instantie. Mogelijk wilt u de
wijziging echter bekendmaken aan gebruikers, om ervoor te zorgen dan hun apparaten zijn
ingeschakeld en dat die kort na de wijziging verbinding maken met de service. Hiermee zorgt u
ervoor dat zoveel mogelijk apparaten zo snel mogelijk verbinding maken met en registeren bij de
service via de nieuwe instantie.

Als u de zelfstandige versie van Intune gebruikt om iOS-apparaten te beheren voorafgaand aan de
wijziging van MDM-instantie, moet u ervoor zorgen dat hetzelfde Apple Push Notification Service-
certificaat (APNs) dat werd gebruikt in Intune wordt vernieuwd en gebruikt om de tenant opnieuw in
te stellen in Configuration Manager (hybride).

Als er een ander APNs-certificaat wordt gebruikt voor hybride, worden ALLE eerder ingeschreven iOS-
apparaten uitgeschreven en moet u het gehele inschrijvingsproces opnieuw doorlopen. Zorg dat u precies
weet welk APNs-certificaat is gebruikt voor het beheren van iOS-apparaten in Intune voordat u de MDM-
instantie wijzigt. Zoek de vermelding van dat certificaat in de Apple Push Certificates Portal
(https://identity.apple.com)), zorg dat u weet wie de gebruiker is van wie de Apple ID is gebruikt om het
oorspronkelijke APNs-certificaat te maken, en zorg dat die gebruiker beschikbaar is om hetzelfde APNs-
certificaat te vernieuwen als onderdeel van de wijziging naar de nieuwe MDM-instantie.

1. Ga in de Configuration Manager-console naar Beheer > Overzicht > Cloudservices > Microsoft
Intune-abonnement en selecteer de optie om een Intune-abonnement toe te voegen.

2. Meld u aan bij de Intune-tenant die u oorspronkelijk hebt gebruikt bij het instellen van de MDM-instantie
in Intune en klik op Volgende.

3. Selecteer Mijn MDM-instantie wijzigen naar Configuration Manager en klik op Volgende.
4. Selecteer de gebruikersverzameling die alle gebruikers bevat die ook worden beheerd door de nieuwe

hybride MDM-instantie.
5. Klik op Volgende en voltooi de wizard. De MDM-instantie is nu gewijzigd naar Configuration

Manager.
6. Meld u aan bij de Microsoft Intune-beheerconsole met dezelfde Intune-tenant om te controleren of de

MDM-instantie is gewijzigd in Ingesteld op Configuration Manager.
7. Nadat de MDM-instantie is gewijzigd naar Configuration Manager, kunt u iOS-inschrijving en Android-

inschrijving instellen.
8. Configureer en implementeer de nieuwe instellingen en apps van de nieuwe MDM-instantie (hybride) in

de Configuration Manager-console.

De volgende keer dat apparaten verbinding maken met de service, worden ze gesynchroniseerd en

http://manage.microsoft.com
https://identity.apple.com
http://manage.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/deploy-use/enroll-hybrid-ios-mac
https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/deploy-use/enroll-hybrid-android


MDM-instantie wijzigen in Office 365

Mobiele apparaten opschonen na de verloopdatum van het MDM-
certificaat

MDM-instantie verwijderen

Wat u kunt verwachten na het wijzigen van de MDM-instantie

ontvangen ze de nieuwe instellingen van de nieuwe MDM-instantie.

Als u Office 365 MDM wilt activeren naast uw bestaande Intune Service, gaat u naar
https://protection.office.com, kiest u Preventie van gegevensverlies > Beveiligingsbeleid voor
apparaten > Lijst met beheerde apparaten weergeven > aan de slag.

Zie Mobile Device Management (MDM) instellen in Office 365 voor meer informatie.

Als u wilt dat de eindgebruikers alleen worden beheerd door Office 365 MDM, verwijdert u alle toegewezen
Intune- en/of EMS-licenties na het activeren van Office 365 MDM.

Het MDM-certificaat wordt automatisch vernieuwd wanneer mobiele apparaten communiceren met de
Intune-service. Als mobiele apparaten worden gewist of een bepaalde tijd niet kunnen communiceren met
de Intune-service, wordt het MDM-certificaat niet vernieuwd. Het apparaat wordt 180 dagen nadat het
MDM-certificaat is verlopen verwijderd uit de Azure Portal.

De MDM-instantie kan niet weer worden gewijzigd in Onbekend. De MDM-instantie wordt gebruikt door
Microsoft-servers om te bepalen aan welke portal ingeschreven apparaten rapporteren (ConfigMGR, Azure
Intune, Office 365 MDM).

IMPORTANTIMPORTANT

Wanneer via de Intune-service wordt gedetecteerd dat de MDM-instantie van een tenant is gewijzigd,
wordt er een verzoek verzonden naar alle geregistreerde apparaten om in te checken bij en te
synchroniseren met de service (deze melding staat los van het gebruikelijke geplande inchecken). Dus
nadat de MDM-instantie voor de tenant is gewijzigd van de zelfstandige versie van Intune in hybride,
maken alle ingeschakelde apparaten die online zijn, verbinding met de service, ontvangen deze de
nieuwe MDM-instantie en worden deze voortaan beheerd door hybride. Het beheer en de beveiliging
van deze apparaten worden niet onderbroken.

Zelfs voor ingeschakelde apparaten die online zijn tijdens (of kort na) de wijziging van MDM-instantie
is er een vertraging van maximaal acht uur (afhankelijk van de timing van het gebruikelijke geplande
inchecken) voordat apparaten zijn geregistreerd bij de service met de nieuwe MDM-instantie.

Gedurende de periode tussen het wijzigen van de MDM-instantie en het uploaden van het vernieuwde APNs-
certificaat naar de nieuwe instantie, mislukt het inschrijven van nieuwe apparaten en inchecken van iOS-
apparaten. Daarom is het belangrijk dat u het APNs-certificaat zo snel mogelijk vernieuwt en uploadt naar de
nieuwe instantie na het wijzigen van de MDM-instantie.

Gebruikers kunnen snel overschakelen naar de nieuwe MDM-instantie door handmatig in te checken
bij de service met hun apparaat. Gebruikers kunnen deze wijziging gemakkelijk doorvoeren door de
bedrijfsportal-app te openen en een compatibiliteitscontrole te starten.

Als u wilt controleren of alles goed werkt nadat apparaten zijn ingecheckt en gesynchroniseerd met de
service na het wijzigen van de MDM-instantie, zoekt u de apparaten in de Configuration Manager-

https://protection.office.com
https://support.office.com/en-us/article/Set-up-Mobile-Device-Management-MDM-in-Office-365-dd892318-bc44-4eb1-af00-9db5430be3cd


Volgende stappen

TIPTIP

console. De apparaten die voorheen werden beheerd door Intune, worden nu weergegeven als
beheerde apparaten in de Configuration Manager-console.

Er ontstaat een tijdelijke situatie als een apparaat offline is tijdens de wijziging van MDM-instantie en
pas later incheckt bij de service. Om ervoor te zorgen dat het apparaat beveiligd is en blijft
functioneren tijdens deze periode, blijven de volgende profielen maximaal zeven dagen beschikbaar
op het apparaat (of tot het moment waarop het apparaat verbinding maakt met de nieuwe MDM-
instantie en nieuwe instellingen ontvangt die de oude overschrijven):

E-mailprofiel
VPN-profiel
Certificaatprofiel
Wi-Fi-profiel
Configuratieprofielen

Nadat de MDM-instantie is gewijzigd, kan het tot een week duren voordat de nalevingsgegevens in
de Microsoft Intune-beheerconsole correct worden weergegeven. De nalevingsstatus in Azure Active
Directory en op het apparaat is echter wel correct, zodat het apparaat nog steeds is beveiligd.

Zorg dat de nieuwe instellingen, die de bestaande instellingen moeten overschrijven, dezelfde naam
hebben als de vorige instellingen om er zeker van te zijn dat ze worden overschreven. Anders blijven
er mogelijk achterhaalde profielen en beleidsregels achter op het apparaat.

De beste methode is om alle beheerinstellingen en -configuraties en alle implementaties zo snel mogelijk te
maken nadat de wijziging van MDM-instantie is voltooid. Dit zorgt ervoor dat apparaten beveiligd zijn en
actief worden beheerd in de tussenperiode.

Nadat u de MDM-instantie wijzigt, voert u de volgende stappen uit om te controleren of nieuwe
apparaten correct worden ingeschreven bij de nieuwe instantie:

Een nieuw apparaat inschrijven
Controleer of het nieuw ingeschreven apparaat wordt weergegeven in de Configuration Manager-
console.
Voer een actie uit op het apparaat vanaf de beheerconsole, zoals vergrendelen op afstand. Als dit
lukt, wordt het apparaat beheerd door de nieuwe MDM-instantie.

Als er problemen optreden met specifieke apparaten, kunt u ze uitschrijven en weer inschrijven om ze
verbinding te laten maken met de nieuwe instantie en zo snel mogelijk weer te kunnen beheren.

Wanneer de MDM-instantie is ingesteld, kunt u beginnen met het inschrijven van apparaten.



        

Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) met
Microsoft Intune
3-7-2019 • 8 minutes to read

Rollen

Ingebouwde rollenIngebouwde rollen

Met op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) kunt u beheren wie toegang heeft tot resources van uw
organisatie en wat ze kunnen doen met deze resources. Door het toewijzen van rollen aan uw Intune-gebruikers
kunt u beperken wat ze kunnen bekijken en wijzigen. Elke rol heeft een set machtigingen om te bepalen waartoe
gebruikers met deze rol in uw organisatie toegang hebben en welke wijzigingen zij kunnen aanbrengen.

Als u rollen wilt maken, bewerken of toewijzen, moet uw account een van de volgende machtigingen hebben in
Azure AD:

Globale beheerder
Intune-servicebeheerder (ook wel bekend als Intune-beheerder)

Voor advies en suggesties over Intune RBAC kunt u de volgende vijf video's bekijken, waarin voorbeelden en
procedures worden getoond: 1, 2, 3, 4, 5.

Met een rol wordt bepaald welke set machtigingen aan gebruikers wordt verleend die zijn toegewezen aan die
rol. U kunt zowel ingebouwde als aangepaste rollen gebruiken. Ingebouwde rollen hebben betrekking op
bepaalde algemene Intune-scenario's. U kunt uw eigen aangepaste rollen maken met de exacte set
machtigingen die u nodig hebt. Meerdere Azure Active Directory-rollen hebben machtigingen voor Intune. Als u
een rol wilt bekijken, kiest u Intune > Rollen > Alle rollen > Een rol kiezen. Hier ziet u de volgende pagina's:

Eigenschappen: de naam, de beschrijving, het type, de toewijzingen en de bereiktags voor de rol.
Machtigingen: hierin wordt een lange reeks schakelknoppen vermeld waarmee wordt bepaald over welke
machtigingen de rol beschikt.
Toewijzingen: een lijst met roltoewijzingen waarin wordt gedefinieerd welke gebruikers toegang hebben tot
welke gebruikers/apparaten. Een rol kan over meerdere toewijzingen beschikken, en een gebruiker kan zich
in meerdere toewijzingen bevinden.

U kunt ingebouwde rollen toewijzen aan groepen zonder verdere configuratie. U kunt de naam, de beschrijving,
het type of de machtigingen van een ingebouwde rol niet verwijderen of bewerken. Zie Intune RBAC-tabel voor
een volledige lijst met de machtigingen voor elke ingebouwde rol.

Helpdesk-medewerker: voert externe taken uit voor gebruikers en apparaten en kan toepassingen of beleid
toewijzen aan gebruikers of apparaten.
Beleid- en profielbeheerder: Hiermee worden het nalevingsbeleid, de configuratieprofielen, de Apple-
inschrijving en id's van bedrijfsapparaten en beveiligingsbasislijnen beheerd.
Operator met alleen-lezenmachtiging: kan alleen gebruikers-, apparaat-, inschrijvings-, configuratie- en
toepassingsgegevens weergeven. Kan geen wijzigingen aan Intune aanbrengen.
Toepassingsbeheerder: hiermee beheert u mobiele en beheerde toepassingen, kunt u apparaatgegevens
lezen en kunt u apparaatconfiguratieprofielen weergeven.
Beheerder Intune-rol: hiermee beheert u aangepaste Intune-rollen en voegt u toewijzingen toe voor
ingebouwde Intune-rollen. Het is de enige rol in Intune die machtigingen aan beheerders kan toewijzen.
School Administrator: Hiermee worden Windows 10-apparaten beheerd in Intune for Education.

https://www.youtube.com/watch?v=5deXLMLcnKY
https://www.youtube.com/watch?v=38dnMBLuxbQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vqg9cAkMbY
https://www.youtube.com/watch?v=5yOLajFFMHE
https://www.youtube.com/watch?v=P5DDvsSF4Wk
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-RBAC-table-2e3c9a1a


  

Aangepaste rollenAangepaste rollen

Azure Active Directory-rollen met Intune-toegangAzure Active Directory-rollen met Intune-toegang

AZURE ACTIVE DIRECTORY-ROL ALLE INTUNE-GEGEVENS CONTROLEGEGEVENS VOOR INTUNE

Hoofdbeheerder Lezen/schrijven Lezen/schrijven

Intune-servicebeheerder Lezen/schrijven Lezen/schrijven

Beheerder van voorwaardelijke
toegang

Geen Geen

Beveiligingsbeheerder Alleen-lezen Alleen-lezen

Beveiligingsoperator Alleen-lezen Alleen-lezen

Beveiligingslezer Alleen-lezen Alleen-lezen

Beheerder voor naleving Geen Alleen-lezen

Beheerder voor nalevingsgegevens Geen Alleen-lezen

TIPTIP

Rollen die zijn gemaakt in de klassieke Intune-portalRollen die zijn gemaakt in de klassieke Intune-portal

IMPORTANTIMPORTANT

Roltoewijzingen

U kunt uw eigen rollen maken met aangepaste machtigingen. Zie Een aangepaste rol makenvoor meer
informatie over aangepaste rollen.

Intune bevat ook drie Azure AD-uitbreidingen: Gebruikers, Groepen en Voorwaardelijke toegang, die worden
beheerd met Azure AD RBAC. Bovendien voert de Beheerder van gebruikersaccounts alleen activiteiten van AAD-
gebruikers of -groepen uit en beschikt deze niet over volledige machtigingen voor het uitvoeren van alle activiteiten in
Intune. Zie RBAC met Azure AD voor meer informatie.

Alleen gebruikers met de rol Intune-servicebeheerder met volledige machtigingen worden gemigreerd van
de klassieke Intune-portal naar Intune in de Azure-portal. U moet gebruikers met de rol Intune-
servicebeheerder opnieuw toewijzen met Alleen-lezen- of Helpdesk-toegang aan de Intune-rollen in Azure
Portal en deze verwijderen uit de klassieke portal.

Mogelijk moet u de toegang als Intune-servicebeheerder behouden in de klassieke portal als de beheerder nog steeds
toegang nodig heeft om pc's te beheren met Intune.

Met een roltoewijzing wordt gedefinieerd:

Welke gebruikers aan de rol zijn toegewezen.
Welke resources ze kunnen zien.
Welke resources ze kunnen wijzigen.

U kunt aangepaste en ingebouwde rollen toewijzen aan uw gebruikers. Alleen aan gebruikers met een Intune-
licentie kan een Intune-rol worden toegewezen. Als u een rol wilt bekijken, kiest u Intune > Rollen > Alle

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-assign-admin-roles


    Meerdere roltoewijzingenMeerdere roltoewijzingen

Volgende stappen

rollen > Een rol kiezen > Een toewijzing kiezen. Hier ziet u de volgende pagina's:

Eigenschappen: De naam, beschrijving, rol, leden, bereiken en tags van de toewijzing.
Leden: Alle gebruikers in vermelde groepen hebben een machtiging voor het beheren van de
gebruikers/apparaten die in Bereik (groepen) worden vermeld.
Bereik (groepen) : Alle gebruikers/apparaten in deze groepen kunnen worden beheerd door de gebruikers
in Leden.
Bereik (tags) : Gebruikers in Leden kunnen de resources zien die over dezelfde bereiktags beschikken.

Als een gebruiker meerdere roltoewijzingen heeft, worden machtigingen in deze roltoewijzingen als volgt
uitgebreid naar verschillende objecten:

Toegewezen machtigingen zijn alleen van toepassing op de objecten (zoals beleid of apps) in het bereik van
deze roltoewijzing (groepen). Toegewezen machtigingen zijn niet van toepassing op objecten in andere
roltoewijzingen, tenzij de andere toewijzing deze specifiek verleent.
Andere machtigingen (zoals maken en lezen) zijn van toepassing op alle objecten van hetzelfde type (zoals
alle beleidsregels of alle apps) in een van de toewijzingen van de gebruiker.
Machtigingen voor objecten van verschillende typen (zoals beleid of apps), zijn niet van toepassing op elkaar.
Een leesmachtiging voor een beleid, bijvoorbeeld, biedt geen leesmachtiging voor apps in toewijzingen van
de gebruiker.

Een rol toewijzen aan een gebruiker
Een aangepaste rol maken



Een rol aan een Intune-gebruiker toewijzen
30-5-2019 • 2 minutes to read

Volgende stappen

U kunt een ingebouwde of aangepaste rol toewijzen aan een Intune-gebruiker.

Als u rollen wilt maken, bewerken of toewijzen, moet uw account een van de volgende machtigingen hebben in
Azure AD:

Globale beheerder
Intune-servicebeheerder

Zie Intune RBAC-tabel voor een volledige lijst met de machtigingen voor elke ingebouwde rol.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Kies op de blade Intune voor de optie Rollen > Alle rollen.

4. Kies op de blade Intune-rollen - Alle rollen voor de ingebouwde rol die u wilt toewijzen.

5. Kies Beheren > Toewijzingen op de blade <rolnaam> - Overzicht.

6. Kies op de blade voor aangepaste rollen de optie Toewijzen.

7. Voer op de blade Roltoewijzingen een Toewijzingsnaam en desgewenst een Beschrijving van
toewijzing in voor de toewijzing.

8. Leden (groepen): kies de groep die de gebruiker bevat aan wie u de machtigingen wilt verlenen.

9. Bereik (groepen): kies de groep die de gebruikers/apparaten bevat die het hierboven genoemde lid mag
beheren.

10. Bereik (tags): kies de tags waarop deze roltoewijzing moet worden toegepast.

11. Als u klaar bent, kiest u OK. De nieuwe toewijzing wordt in de lijst met toewijzingen weergegeven.

Meer informatie over op rollen gebaseerd toegangsbeheer in Intune
Een aangepaste rol maken

https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-RBAC-table-2e3c9a1a
https://portal.azure.com
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Een aangepaste rol maken

Volgende stappen

U kunt een aangepaste Intune-rol maken die alle machtigingen bevat die vereist zijn voor een bepaalde
taakfunctie. Als een groep van de IT-afdeling bijvoorbeeld toepassingen, beleidsregels en configuratieprofielen
beheert, kunt u al deze machtigingen samenvoegen tot één aangepaste rol. Nadat u een aangepaste rol hebt
gemaakt, kunt u deze toewijzen aan elke gebruiker die die machtigingen nodig heeft.

Als u rollen wilt maken, bewerken of toewijzen, moet uw account een van de volgende machtigingen hebben in
Azure AD:

Globale beheerder
Intune-servicebeheerder

1. Meld u aan bij Azure Portal met uw Intune-referenties.

2. Kies Alle services in het linkermenu en typ dan Intune in het filtertekstvak.

3. Kies Intune > Rollen > Alle rollen > Toevoegen.

4. Voer op de blade Aangepaste rol toevoegen een naam en beschrijving in voor de nieuwe rol en klik
vervolgens op Machtigingen.

5. Kies op de blade Machtigingen de machtigingen die u voor deze rol wilt gebruiken. Gebruik de Intune
RBAC-tabel om te bepalen welke machtigingen u wilt toepassen.

6. Kies op de blade Bereik (tags) de tags voor deze rol. Deze rol heeft toegang tot resources waaraan deze
tags ook zijn toegevoegd.

7. Als u klaar bent, kiest u OK.

8. Klik op de blade Aangepaste rol toevoegen op Maken. De nieuwe rol wordt weergegeven in de lijst op
de blade Intune-rollen - Alle rollen.

Een rol toewijzen aan een gebruiker
Meer informatie over op rollen gebaseerd toegangsbeheer in Intune

https://portal.azure.com
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-RBAC-table-2e3c9a1a
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Label voor standaard bereik

Een bereiktag maken

U kunt op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en bereiktags gebruiken om ervoor te zorgen dat de
juiste beheerders de juiste toegang tot en zichtbaarheid van de juiste Intune-objecten hebben. Rollen
bepalen welke toegang beheerders hebben tot welke objecten. Bereiktags bepalen welke objecten
zichtbaar zijn voor beheerders.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een beheerder van het regionale kantoor in Seattle de rol van beleids-
en profielbeheerder heeft. U wilt dat deze beheerder alleen de profielen en beleidsregels ziet en beheert
die van toepassing zijn op de apparaten in Seattle. Als u deze toegang wilt instellen, doet u het volgende:

1. Maak een bereiktag met de naam Seattle.
2. Maak een roltoewijzing voor de rol beleids- en profielbeheerder met:

3. Voeg de bereiktag Seattle toe aan beleidsregels en profielen waartoe beheerders in Leden (Groepen)
toegang moeten hebben.

4. Voeg de bereiktag Seattle toe aan apparaten die zichtbaar moeten zijn voor beheerders in Leden
(Groepen).

Leden (groepen) = een beveiligingsgroep met de naam IT-beheerders in Seattle. Alle beheerders
in deze groep hebben toestemming voor het beheren van beleidsregels en profielen voor
gebruikers/apparaten binnen het bereik (Groepen).
Bereik (Groepen) = een beveiligingsgroep met de naam gebruikers in Seattle. Alle
gebruikers/apparaten in deze groep kunnen hun profielen en beleidsregels laten beheren door
de beheerders in Leden (Groepen).
Bereik(tags) = Seattle. Beheerders in Leden (Groepen) zien Intune-objecten die ook de bereiktag
Seattle hebben.

De standaard bereik code wordt automatisch toegevoegd aan alle niet-gelabelde objecten die
ondersteuning bieden voor bereik Tags.

De standaard functie voor het bereik van de scope is vergelijkbaar met de functie beveiligingsbereiken in
System Center Configuration Manager.

1. Kies in Intune Rollen > Bereik(tags) > Maken.



Een bereiktag toewijzen aan een rol

2. Als u alle apparaten in specifieke groepen wilt, kiest u Scope-label toewijzen aan alle apparaten
in de geselecteerde groepen.

a. Kies op de pagina groepen selecteren die u wilt toevoegen de groepen met de apparaten
waaraan u deze bereik markering wilt toewijzen.

b. Kies Selecteren.
3. Kies Maken.

1. Kies in Intune Rollen > Alle rollen > kies een rol > Toewijzingen > Toewijzen.

2. Geef een toewijzingsnaam en een beschrijving op.

3. Kies Leden (Groepen) > Toevoegen > kies de groepen die deel moeten uitmaken van deze
toewijzing > Selecteren > OK. Gebruikers in deze groep hebben machtigingen voor het beheren
van gebruikers/apparaten in het bereik (groepen).



4. Als u gebruikers/apparaten in een specifieke reeks groepen wilt beheren, kiest u Bereik (Groepen)
> Geselecteerde groepen > Groepen selecteren om op te nemen > kies de groepen >
Selecteren > OK. Alle gebruikers/apparaten in deze groep worden beheerd door de beheerders in
de leden (groep).

U kunt ook Alle apparaten, Alle gebruikers, of Alle gebruikers en alle apparaten kiezen.



Bereik tags toewijzen aan andere objecten

5. Kies Bereik(tags) > Toevoegen > kies de tags die u aan deze rol wilt toevoegen > Selecteren >
OK. Gebruikers in leden (groepen) hebben toegang tot intune-objecten die ook hetzelfde bereik
hebben.

6. Kies OK.

Voor objecten die bereik Tags ondersteunen, worden meestal Scope Tags weer gegeven onder
Eigenschappen. Als u bijvoorbeeld een bereik label wilt toewijzen aan een configuratie profiel, volgt u
deze stappen:

1. Kies in Intune Apparaatconfiguratie > Profielen > kies een profiel.



Details bereiktags

2. Kies Eigenschappen > Bereik(tags) > Toevoegen.

3. Kies onder Tags selecteren de tags die u wilt toevoegen aan het profiel.

4. Kies Selecteren > OK > Opslaan.

Wanneer u met bereiktags werkt, moet u deze details onthouden:

U kunt bereik tags toewijzen aan een intune-object type als de Tenant meerdere versies van dat object
kan hebben (zoals roltoewijzingen of apps). De volgende intune-objecten zijn uitzonde ringen op deze
regel en ondersteunen momenteel geen bereik Tags:

VPP-apps en ebooks die zijn gekoppeld aan het VPP-token nemen de bereik Tags over die zijn
toegewezen aan het bijbehorende VPP-token.
Device Enrollment Program (DEP)-apparaten en DEP-profielen die zijn gekoppeld aan het DEP-token
nemen de bereik Tags over die zijn toegewezen aan het bijbehorende DEP-token.

Windows ESP-profielen
Apparaatcategorieën
Registratiebeperkingen
Corp-apparaat-Id's
Voorwaarden
Auto Pilot-apparaten
Locaties voor apparaatcompatibiliteit
Jamf-apparaten



Volgende stappen

Wanneer een beheerder een object in Intune maakt, worden alle aan die beheerder toegewezen
bereiktags automatisch toegewezen aan het nieuwe object.
Intune RBAC is niet van toepassing op Azure Active Directory-rollen. Dus hebben de rollen Intune-
servicebeheerders en Globale beheerders volledige beheerderstoegang tot Intune, ongeacht welke
bereiktags ze hebben.
Als een roltoewijzing geen bereik label heeft, kan de IT-beheerder alle objecten zien op basis van de
machtigingen voor de IT-beheerder. Beheerders die geen bereik Tags hebben, hebben in wezen geen
bereik Tags.
U kunt alleen een bereiktag toewijzen die zich in uw roltoewijzingen bevindt.
U kunt alleen groepen die worden vermeld in Bereik (Groepen) van uw roltoewijzing als doelwit kiezen.
Als een bereiktag aan uw rol is toegewezen, kunt u niet alle bereiktags voor een Intune-object
verwijderen. Er is ten minste één bereiktag vereist.

Meer informatie over de werking van bereik Tags wanneer er meerdere roltoewijzingenzijn. Beheer uw
rollen en profielen.
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iOS-registratiemethoden

METHODE
OPNIEUW INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFINITEI
T VERGRENDELD DETAILS

Apparaten worden
gewist tijdens de
registratie.

Hiermee wordt elk
apparaat aan een
gebruiker
gekoppeld.

Gebruikers kunnen
apparaten niet
uitschrijven.

BYOD Nee Ja Nee Meer informatie

DEM Nee Nee Nee Meer informatie

DEP Ja Optioneel Optioneel Meer informatie

USB-SA Ja Optioneel Nee Meer informatie

USB-Direct Nee Nee Nee Meer informatie

macOS-inschrijvingsmethoden

METHODE
OPNIEUW INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFINITEI
T VERGRENDELD DETAILS

BYOD Nee Ja Nee Meer informatie

DEM Nee Nee Nee Meer informatie

DEP Ja Optioneel Optioneel Meer informatie

Windows-registratiemethoden

Met Intune kunt u de apparaten en apps beheren waarvan uw werknemers gebruikmaken en kunt u beheren
hoe zij toegang hebben tot uw bedrijfsgegevens. Om gebruik te kunnen maken van MDM (Mobile Device
Management), moeten de apparaten eerst worden geregistreerd bij de Intune-service. Wanneer een apparaat
is geregistreerd, wordt een MDM-certificaat voor het apparaat uitgegeven. Dit certificaat wordt gebruikt om
te communiceren met de Intune-service.

Zoals u in de volgende tabellen ziet, zijn er verschillende methoden om de apparaten van uw werknemers te
registreren. Elke methode is afhankelijk van het eigendom van het apparaat (persoonlijk of zakelijk), het
apparaattype (iOS, Windows, Android), en de beheervereisten (opnieuw instellen, affiniteit, vergrendelen).

Standaard kunnen apparaten voor alle platforms worden ingeschreven in Intune. U kunt echter
apparaatbeperkingen opleggen per platform.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/apple-configurator-setup-assistant-enroll-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/apple-configurator-direct-enroll-ios


METHODE
OPNIEUW INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFINITEI
T VERGRENDELD DETAILS

BYOD Nee Ja Nee Meer informatie

DEM Nee Nee Nee Meer informatie

Automatisch
inschrijven

Nee Ja Nee Meer informatie

Autopilot Ja Ja Nee Meer informatie

Bulkregistratie Nee Nee Nee Meer informatie

Co-beheer Nee Ja Nee Meer informatie

GPO Nee Ja Nee Meer informatie

Android-registratiemethoden

PERSOONLIJK
INSCHRIJVINGSM
ETHODEN

OPNIEUW
INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFI
NITEIT VERGRENDELD DETAILS

Android-
apparaatbehee
r

Gebruiker
geïnitieerd via
bedrijfsportal

Nee Ja Nee Meer informatie

Android
Enterprise -
Werkprofiel

Gebruiker
geïnitieerd via
bedrijfsportal

Nee Ja Nee Meer informatie

BEDRIJF
INSCHRIJVINGSM
ETHODEN

OPNIEUW
INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFI
NITEIT VERGRENDELD DETAILS

Android-
apparaatbehee
r

DEM
geïnitieerd via
de
bedrijfsportal

Nee Nee Nee Meer informatie

Android-
apparaatbehee
r

(Vooraf
gedeclareerde
IMEI of SN)
Door
gebruiker
geïnitieerd via
bedrijfsportal

Nee Ja Nee Meer informatie

Android-
apparaatbehee
r met Zebra-
mobiliteitsexte
nsies

Door
gebruiker of
DEM
geïnitieerd via
de
bedrijfsportal

Nee Ja, als dit door
de gebruiker is
geïnitieerd, Nee
als dit door
DEM is
geïnitieerd

Nee Meer informatie

https://docs.microsoft.com/sccm/core/clients/manage/co-management-overview
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enroll-a-windows-10-device-automatically-using-group-policy
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-device-android-company-portal


          

                        

        

    

Toegewezen
Android
Enterprise-
apparaten

NFC, Token,
QR-code, Zero
Touch

Ja Nee Configureerbaar
via beleid

Meer informatie

Volledig
beheerde
Android
Enterprise-
apparaten
(preview-
versie)

NFC, Token,
QR-code, Zero
Touch

Ja Ja Configureerbaar
via beleid

Meer informatie

BEDRIJF
INSCHRIJVINGSM
ETHODEN

OPNIEUW
INSTELLEN
VEREIST

GEBRUIKERSAFFI
NITEIT VERGRENDELD DETAILS

Bring Your Own Device

Apparaat in bedrijfseigendom

ApparaatinschrijvingsmanagerApparaatinschrijvingsmanager

Apple Device Enrollment ProgramApple Device Enrollment Program

USB-SAUSB-SA

BYOD-apparaten (Bring Your Own Devices) zijn persoonlijke telefoons, tablets en pc's. BYOD-gebruikers
gebruiken de bedrijfsportal-app om hun apparaten te registreren. Met dit programma hebben gebruikers
toegang tot de bedrijfsresources als e-mail.

Apparaten in bedrijfseigendom (COD) zijn telefoons, tablets en pc's die eigendom zijn van de organisatie en
worden verdeeld onder de werknemers. Met registratie van COD's zijn scenario's mogelijk zoals
automatische registratie, gedeelde apparaten en vooraf geautoriseerde registratievereisten. Een veelgebruikte
manier voor de registratie van COD's is dat een beheerder of manager DEM (apparaatinschrijvingsmanager)
gebruikt. iOS-apparaten kunnen rechtstreeks met de DEP-hulpprogramma's (Device Enrollment Program)
van Apple worden ingeschreven. Apparaten met een IMEI-nummer kunnen ook geïdentificeerd en getagd
worden als bedrijfseigendom.

De apparaatinschrijvingsmanager (DEM) is een speciaal gebruikersaccount voor registratie en beheer van
meerdere apparaten in bedrijfseigendom. Beheerders kunnen de bedrijfsportal installeren en veel apparaten
zonder gebruiker registreren. Dergelijke apparaten zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebruik bij een
verkooppunt of met hulpprogramma-apps, maar niet voor gebruikers die toegang nodig hebben tot e-mail of
bedrijfsresources. Meer informatie over DEM.

Met DEP-beheer (Device Enrollment Program) van Apple kunt u beleid maken en 'draadloos' implementeren
op iOS- en macOS-apparaten die met DEP worden gekocht en beheerd. Het apparaat wordt geregistreerd
wanneer de gebruiker het apparaat de eerste keer inschakelt en de configuratieassistent uitvoert. Deze
methode ondersteunt de supervisiemodus voor iOS, waarmee een apparaat kan worden geconfigureerd met
een specifieke functionaliteit.

Meer informatie over de iOS DEP-registratie:

Kiezen hoe u iOS-apparaten registreert
iOS-apparaten inschrijven met het Device Enrollment Program

IT-beheerders gebruiken Apple Configurator, via USB, om elk apparaat van het bedrijf handmatig voor te
bereiden voor registratie met behulp van de Configuratieassistent. De IT-beheerder maakt een
registratiebeleid en exporteert het beleid naar Apple Configurator. Wanneer gebruikers hun apparaat

https://docs.microsoft.com/intune/device-restrictions-ios#device-enrollment-program


    USB-DirectUSB-Direct

Mobiele apparaten opschonen na de verloopdatum van het MDM-
certificaat

ontvangen, wordt hun gevraagd om Configuratieassistent uit te voeren om het apparaat in te schrijven. Deze
methode ondersteunt de modus iOS onder supervisie, waarmee de volgende functies worden
ingeschakeld:

Vergrendelde registratie
Kioskmodus en andere geavanceerde configuraties en beperkingen

Meer informatie over de registratie van de iOS Apple Configurator met Configuratieassistent:

Kiezen hoe u iOS-apparaten registreert
iOS-apparaten inschrijven met Configurator en Configuratieassistent

Voor directe registratie moet de beheerder elk apparaat handmatig registreren door een registratiebeleid te
maken en dit te exporteren naar Apple Configurator. Via USB aangesloten apparaten van het bedrijf worden
direct geregistreerd zonder dat deze hoeven te worden gewist. De apparaten worden beheerd als apparaten
zonder gebruiker. Ze zijn niet vergrendeld of onder supervisie en kunnen geen voorwaardelijke toegang,
jailbreakdetectie en beheer van mobiele toepassingen ondersteunen.

Zie voor meer informatie over de iOS-inschrijving:

Kiezen hoe u iOS-apparaten registreert
iOS-apparaten inschrijven met Configurator en directe inschrijving

Het MDM-certificaat wordt automatisch vernieuwd wanneer mobiele apparaten communiceren met de
Intune-service. Als mobiele apparaten worden gewist of een bepaalde tijd niet kunnen communiceren met de
Intune-service, wordt het MDM-certificaat niet vernieuwd.Als mobiele apparaten worden gewist of een
bepaalde tijd niet kunnen communiceren met de Intune-service, wordt het MDM-certificaat niet vernieuwd.
Het apparaat wordt 180 dagen nadat het MDM-certificaat is verlopen verwijderd uit de Azure Portal.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/enrollment-method-choose-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/apple-configurator-setup-assistant-enroll-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/enrollment-method-choose-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/apple-configurator-direct-enroll-ios


Beheermogelijkheden voor geregistreerde apparaten
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Apparaatbeveiliging en -configuratie
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Configuratiebeleid

Aangepast beleid

Hiermee kunt u veel instellingen en
functies op mobiele apparaten in uw
organisatie beheren. U kunt
bijvoorbeeld een wachtwoord vereisen,
het aantal mislukte pogingen beperken,
de tijd waarna het scherm wordt
vergrendeld verkorten, bepalen na
hoeveel tijd wachtwoorden verlopen en
voorkomen dat eerder gebruikte
wachtwoorden opnieuw worden
gebruikt. U kunt ook het gebruik van
hardware- en softwarefuncties
controleren, zoals de camera of de
webbrowser van het apparaat.

Gebruik aangepast beleid wanneer
configuratiebeleid niet de instellingen
bevat die u nodig hebt. Op iOS-
apparaten kunt u instellingen
importeren die u hebt geëxporteerd uit
Apple Configurator. Op andere
apparaten kunt u OMA-URI-instellingen
(Open Mobile Alliance Uniform Resource
Identifier) gebruiken om instellingen en
functies op het apparaat te
configureren.

Instellingen en functies op uw
apparaten beheren met Microsoft
Intune-beleid

Met Microsoft Intune kunt u vele apparaten beheren door ze in te schrijven bij de service. U kunt sommige
apparaattypen zelf inschrijven, maar u kunt ook gebruikers apparaten laten inschrijven met de bedrijfsportal-app.
Als gebruikers apparaten inschrijven, kunnen ze apps zoeken en installeren. Zorg daarom ervoor dat deze
apparaten voldoen aan het bedrijfsbeleid en neem contact op met de IT-ondersteuning van de gebruikers.

Dit onderwerp bevat een volledige lijst met de mogelijkheden die u hebt nadat u uw apparaat hebt ingeschreven.

Beheer, inventarisatie, app-implementatie, inrichting en buitengebruikstelling worden allemaal afgehandeld via
Azure Portal.

Gebruikers krijgen toegang tot de bedrijfsportal waar ze apps kunnen installeren, apparaten kunnen inschrijven en
verwijderen en contact kunnen opnemen met hun IT-afdeling of helpdesk.



Wissen op afstand, vergrendelen op
afstand en wachtwoordcode opnieuw
instellen

Hiermee wist u gevoelige gegevens
wanneer een apparaat is zoekgeraakt of
gestolen. U kunt bijvoorbeeld het
apparaat op afstand vergrendelen, de
fabrieksinstellingen terugzetten of alleen
bedrijfsgegevens wissen.

U kunt wachtwoordcodes opnieuw
instellen als gebruikers geen toegang
meer krijgen tot hun apparaat, verloren
of gestolen apparaten vergrendelen of
zelfs gegevens op verloren of gestolen
apparaten wissen.

Uw apparaten beschermen met extern
vergrendelen en het opnieuw instellen
van de wachtwoordcode

Kioskmodus Hiermee kunt u bepaalde functies van
mobiele apparaten vergrendelen, zoals
schermafbeeldingen en de aan/uit-knop.
U kunt hiermee apparaten ook
beperken tot het uitvoeren van een
enkele app die u opgeeft.

Beleidsinstellingen voor iOS-
configuraties in Microsoft Intune

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Appbeheer
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Implementatie en beheer van apps Biedt een reeks hulpmiddelen voor het
beheren van mobiele apps gedurende
hun levensduur, met inbegrip van app-
implementatie vanaf de
installatiebestanden en vanuit app
stores, gedetailleerde bewaking van
app-status en verwijdering van de app.

Apps in Microsoft Intune
implementeren

Compatibele en niet-compatibele apps Hiermee kunt u een lijst opgeven met
compatibele apps (die gebruikers
mogen installeren) en niet-compatibele
apps (die gebruikers niet mogen
installeren).

Instellingen voor iOS-beleid in Microsoft
Intune

Beheer van mobiele toepassingen Hiermee configureert u beperkingen
voor apps met Mobile Application
Management voor alle apparaten: zowel
apparaten die met Intune worden
beheerd als apparaten die niet met
Intune worden beheerd. U kunt de
beveiliging van uw bedrijfsgegevens
verbeteren door bepaalde bewerkingen
te beperken, zoals kopiëren en plakken,
het maken van een externe back-up van
gegevens en de gegevensoverdracht
tussen apps.

Mobile Application Management-beleid
configureren en implementeren in de
Microsoft Intune-console



Configuratie van mobiele apps voor
iOS-apparaten

Configuratiebeleidsregels voor mobiele
apps worden gebruikt om voor iOS-
apps instellingen op te geven die
mogelijk vereist zijn wanneer de
gebruiker de app uitvoert. Een app kan
bijvoorbeeld vereisen dat de gebruiker
een poortnummer of
aanmeldingsgegevens opgeeft. U kunt
de app-configuratie stroomlijnen en het
aantal telefonische
ondersteuningsvragen verminderen.

iOS-apps met configuratiebeleid voor
mobiele apps in Microsoft Intune
configureren

Profielen voor mobiele apps voor iOS-
apparaten inrichten

Deze helpen u bij het implementeren
van inrichtingsprofielen voor iOS-apps
die bijna zijn verlopen.

Gebruik beleidsregels voor
profielinrichting voor mobiele iOS-apps
om te voorkomen dat uw apps verlopen

Beheerde browser Hiermee configureert u Managed
Browser-beleid waarmee u bepaalt
welke websites apparaatgebruikers wel
en niet kunnen bezoeken. U kunt
bovendien ook Mobile Application
Management-beleid toepassen op de
beheerde browser.

Internettoegang beheren met
beheerde-browserbeleid met Microsoft
Intune

Windows Hello voor Bedrijven Hiermee maakt u integratie met
Windows Hello voor Bedrijven mogelijk.
Dit is een alternatieve
aanmeldingsmethode voor Windows 10
waarbij on-premises Active Directory of
Azure Active Directory wordt gebruikt
ter vervanging van een wachtwoord,
smartcards of virtuele smartcards.

Instellingen van Windows Hello voor
Bedrijven beheren op apparaten met
Microsoft Intune

Apps die zijn gekocht via het volume-
aankoopprogramma

Hiermee kunt u apps beheren die u via
een volume-aankoopprogramma hebt
gekocht, door de licentiegegevens uit de
App Store te importeren en bij te
houden hoeveel licenties u hebt
gebruikt. Zo wordt voorkomen dat u
meer exemplaren van de app installeert
dan u hebt gekocht.

Met Microsoft Intune apps beheren die
zijn gekocht via het volume-
aankoopprogramma

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Toegang tot bedrijfsresources
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Certificaatprofielen Hiermee kunt u vertrouwd-
certificaatprofielen en SCEP-certificaten
(Simple Certificate Enrollment Protocol)
maken en implementeren, die kunnen
worden gebruikt om Wi-Fi-, VPN- en e-
mailprofielen te beveiligen en verifiëren.

Toegang tot beveiligde bronnen met
certificaatprofielen in Microsoft Intune



Wi-Fi-profielen Hiermee kunt u instellingen voor
draadloze netwerken implementeren
voor uw gebruikers. Als u deze
instellingen implementeert, kan de
gebruiker zonder veel moeite verbinding
met het bedrijfsnetwerk maken.

Wi-Fi-verbindingen in Microsoft Intune

E-mailprofielen Hiermee worden e-mailinstellingen
gemaakt en op apparaten
geïmplementeerd zodat gebruikers
toegang kunnen krijgen tot zakelijke e-
mail op hun eigen apparaten zonder dat
ze zelf instellingen hoeven te
configureren.

De toegang tot zakelijke e-mail
configureren met e-mailprofielen bij
Microsoft Intune

VPN-profielen Hiermee kunt u VPN-instellingen
implementeren voor gebruikers en
apparaten in uw organisatie. Als u deze
instellingen implementeert, kan de
gebruiker zonder veel moeite verbinding
maken met bronnen op het
bedrijfsnetwerk.

VPN-verbindingen in Microsoft Intune

Beleid voor voorwaardelijke toegang Hiermee kunt u toegang tot Microsoft
Exchange-e-mailberichten en SharePoint
Online beheren vanaf apparaten die niet
worden beheerd door Intune.

Toegang tot e-mail en SharePoint
beperken met Microsoft Intune

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Volgende stappen
Bekijk een lijst met apparaten die u kunt beheren.



Inschrijvingsopties voor apparaten die worden
beheerd door Intune
30-5-2019 • 2 minutes to read

Voorwaarden

Registratiebeperkingen

Apple-apparaatregistratie inschakelen

Zakelijke id’s

Meervoudige verificatie

Apparaatinschrijvingsmanager

Apparaatcategorieën

Als Intune-beheerder kunt u de registratie van apparaten configureren om gebruikers te helpen en de
mogelijkheden van Intune inschakelen. Intune bevat de volgende registratieopties:

U kunt vereisen dat gebruikers de algemene voorwaarden van uw bedrijf accepteren voordat ze de bedrijfsportal
kunnen gebruiken om hun apparaten te registreren en toegang hebben tot resources als bedrijfsapps en e-mail.
De configuratie van voorwaarden is optioneel. Meer informatie overvoorwaarden.

U kunt de registratie van apparaten op de volgende manieren beperken:

Apparaatplatform
Aantal apparaten per gebruiker
Persoonlijke apparaten blokkeren

Meer informatie over registratiebeperkingen.

Een MDM-pushcertificaat is vereist voor iOS- en macOS-apparaatregistratie. Meer informatie over MDM-
pushcertificaten.

U kunt IMEI- (international mobile equipment identifier) en serienummers opgeven om apparaten in
bedrijfseigendom te identificeren. Meer informatie over zakelijke id's.

U kunt gebruikers verplichten om een extra verificatiemethode, zoals een telefoonnummer, pincode of
biometrische gegevens, te gebruiken als ze een apparaat inschrijven. Meer informatie over meervoudige
verificatie.

U kunt gebruikers apparaatinschrijvingsmanagers (DEM – Device Enrollment Manager) maken. DEM-gebruikers
kunnen met één gebruikersaccount grote aantallen apparaten registreren. Met het account voor de
apparaatinschrijvingsmanager (DEM-account) kunnen maximaal duizend apparaten worden geregistreerd. Meer
informatie over apparaatinschrijvingsmanagers.

Met apparaatcategorieën kunnen apparaten automatisch worden toegevoegd aan groepen op basis van
categorieën die u definieert. Door apparaten in groepen in te delen kunt u deze apparaten eenvoudiger beheren.



Meer informatie over apparaatcategorieën.



Voorwaarden voor gebruikerstoegang
15-4-2019 • 6 minutes to read

Voorwaarden maken

Als Intune-beheerder kunt u vereisen dat gebruikers de voorwaarden van uw bedrijf accepteren voordat ze de
bedrijfsportal-app voor de volgende zaken gebruiken:

apparaten inschrijven
resources openen, zoals bedrijfs-apps en hun Postvak IN.
De configuratie van voorwaarden is optioneel.

U kunt meerdere sets met voorwaarden maken en deze toewijzen aan verschillende groepen om bijvoorbeeld
verschillende talen te ondersteunen.

Er zijn twee manieren om algemene voorwaarden op te stellen voor uw bedrijf:

met behulp van Intune, zoals beschreven in dit artikel.
met behulp van de Azure Active Directory-functie voor gebruiksvoorwaarden Als u wilt weten welke methode
voor u het beste is, bekijkt u de blog De juiste voorwaardenoptie kiezen voor uw organisatie.

Voer deze stappen uit om voorwaarden te maken. De weergavenaam en beschrijving zijn bedoeld voor
beheerders. De eigenschappen van de voorwaarden worden in de bedrijfsportal weergegeven aan gebruikers.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatinschrijving > Algemene voorwaarden.

4. Kies Maken. 

5. Geef op het uitgevouwen deelvenster de volgende gegevens op:

Weergavenaam: De naam voor de voorwaarden in de Azure-portal.  Gebruikers krijgen deze
naam niet te zien.

Beschrijving: Optionele informatie aan de hand waarvan u deze set voorwaarden in de Azure-

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/governance/active-directory-tou
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2010506&clcid=0x409
https://portal.azure.com


Zie hoe voorwaarden worden weergegeven voor uw gebruikers

portal kunt herkennen.

6. Selecteer de pijl naast Gebruiksvoorwaarden definiëren om het deelvenster Voorwaarden te openen.
Voer de volgende informatie in:

Titel: De naam voor de voorwaarden die in de bedrijfsportal worden weergegeven boven de
Samenvatting.
Overzicht van voorwaarden: Tekst waarin wordt uitgelegd wat het betekent als gebruikers de
voorwaarden accepteren. Bijvoorbeeld: "Door uw apparaat te registreren, stemt u in met de
gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet door Contoso. Lees de voorwaarden door voordat u
verdergaat."
Voorwaarden: De voorwaarden die gebruikers te zien krijgen en die ze moeten accepteren of
weigeren.

7. Kies OK > Maken.

In het volgende voorbeeld worden de titel en samenvatting van de voorwaarden in de beheerconsole en de
bedrijfsportal weergegeven.



Voorwaarden toewijzen

In het volgende voorbeeld worden de voorwaarden in de beheerconsole en de bedrijfsportal weergegeven.

U kunt voorwaarden toewijzen aan groepen gebruikers die ze moeten accepteren voordat ze de bedrijfsportal



Voorwaarden controleren

Werken met meerdere versies van voorwaarden

kunnen gebruiken.

1. Kies in de Azure-portal achtereenvolgens Apparaatinschrijving en Voorwaarden.
2. Selecteer in de lijst met voorwaarden de voorwaarden die u wilt toewijzen > Beheren > Toewijzingen. 

3. Klik op Groepen selecteren om op te nemen > selecteer de groepen waaraan u de voorwaarden wilt
toewijzen > Selecteren. Er kunnen geen voorwaarden worden toegewezen aan dynamische groepen.

4. Selecteer in het deelvenster Toegewezen groepen de optie Opslaan. De voorwaarden zijn nu toegewezen
aan gebruikers in de geselecteerde groepen. De volgende keer dat gebruikers de bedrijfsportal proberen te
openen, wordt ze gevraagd de voorwaarden te accepteren. U hoeft de voorwaarden slechts één keer te
accepteren. Gebruikers met meerdere apparaten hoeven de voorwaarden niet voor elk apparaat te
accepteren.

1. Kies in Azure-portal Alle services > Bewaking en beheer > Intune.
2. Kies in het deelvenster Intune Apparaatinschrijving > Algemene voorwaarden.
3. Selecteer in de lijst met voorwaarden de voorwaarden die u wilt weergeven en selecteer vervolgens

Acceptatierapporten.

U kunt de voorwaarden bewerken en de versies van de voorwaarden beheren.  Elke keer dat u een belangrijke
wijziging doorvoert in uw voorwaarden, moet u:

het versienummer verhogen
eisen dat gebruikers de nieuwe voorwaarden accepteren Houd het huidige versienummer als u bijvoorbeeld
alleen typfouten corrigeert of u alleen de opmaak wijzigt.

1. Kies in Azure-portal Alle services > Bewaking en beheer > Intune.

2. Kies in het Intune-deelvenster de optie Apparaatinschrijving > Voorwaarden > selecteer de
voorwaarden die u wilt aanpassen > Eigenschappen.

3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de optie Voorwaarden en pas vervolgens Titel, Overzicht
van voorwaarden en Voorwaarden naar wens aan. Als gebruikers de nieuwe voorwaarden naar
aanleiding van de aangebrachte wijzigingen opnieuw moeten accepteren, selecteert u Gebruikers
moeten de voorwaarden opnieuw accepteren en het versienummer bijwerken naar

4. Kies OK > Opslaan.

Gebruikers hoeven de bijgewerkte voorwaarden slechts één keer te accepteren. Gebruikers met meerdere



apparaten hoeven de voorwaarden niet voor elk apparaat te accepteren.



Registratiebeperkingen instellen
16-5-2019 • 11 minutes to read

NOTENOTE

Standaardbeperkingen

Een beperking maken

Als Intune-beheerder kunt u registratiebeperkingen maken en beheren om voor apparaten het aantal en de
typen van die op te geven dat /die onder beheer met Intune kan/kunnen worden geregistreerd. U kunt
meerdere beperkingen maken en deze toepassen op verschillende gebruikersgroepen. U kunt de volgorde van
prioriteit voor uw andere beperkingen instellen.

Inschrijvingsbeperkingen vormen geen beveiligingsfuncties. Aangetaste apparaten kunnen zich anders voordoen dan ze
in werkelijkheid zijn. Deze beperkingen zijn een best-effort barrière voor niet-kwaadwillende gebruikers.

U kunt onder ander de volgende registratiebeperkingen maken:

Maximum aantal geregistreerde apparaten.
De ondersteunde apparaatplatformen:

Platformbesturingssysteemversie voor iOS, Android, Android-werkprofielen, Windows en Windows Mobile.
(Alleen Windows 10-versies kunnen worden gebruikt. Laat dit veld leeg als Windows 8.1 is toegestaan.)

Beperkingen opleggen voor apparaten die persoonlijk eigendom zijn (alleen iOS, Android, Android-
werkprofielen, macOS, Windows en Windows Mobile).

Android
Android-werkprofiel
iOS
macOS
Windows
Windows Mobile

Minimale versie.
Maximale versie.

Standaardbeperkingen worden automatisch opgegeven voor registratiebeperkingen voor zowel het
apparaattype als de apparaatlimiet. U kunt de opties voor de standaardinstellingen wijzigen. De
standaardbeperkingen zijn van toepassing op alle gebruikersregistraties en registraties zonder gebruikers. U
kunt deze standaardinstellingen onderdrukken door nieuwe beperkingen met een hogere prioriteit te maken.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Meer Services, zoek naar Intune en kies vervolgens Intune.
3. Selecteer Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen.
4. Selecteer Beperking maken.
5. Geef een naam en beschrijving voor de beperking op.
6. Kies een beperkingstype en selecteer Maken.
7. Selecteer Apparaatlimiet voor apparaatlimietbeperkingen om het maximum aantal apparaten in te stellen

dat een gebruiker kan inschrijven.



      Beperkingen voor apparaattypen instellen

8. Selecteer Platforms en Platformconfiguraties voor apparaattypebeperkingen om verschillende platforms
en versies toe te staan of te blokkeren.

9. Selecteer Toewijzingen > + Groepen selecteren.
10. Selecteer onder Groepen selecteren een of meer groepen en kies vervolgens Selecteren. De beperking

geldt alleen voor de groepen waaraan deze is toegewezen. Als u geen beperking aan ten minste één groep
toewijst, heeft deze bewerking dit geen effect.

11. Selecteer Opslaan.
12. De nieuwe beperking wordt gemaakt met een prioriteit boven de standaardwaarde. U kunt de prioriteit

wijzigen.

U kunt de instellingen voor een beperking van het type apparaat wijzigen via onderstaande stappen. Deze
beperkingen hebben geen invloed op apparaten die al zijn geregistreerd. Apparaten die zijn geregistreerd bij de
Intune PC-agent, kunnen niet met deze functie worden geblokkeerd.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Meer Services, zoek naar Intune en kies vervolgens Intune.
3. Selecteer Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen.
4. Kies onder Beperking voor apparaattypen de beperking die u wilt instellen > Eigenschappen >

Platformen selecteren. Kies Toestaan of Blokkeren voor elk weergegeven platform. 

5. Kies OK.
6. Kies Platformen configureren. 



NOTENOTE

Persoonlijke Android-apparaten blokkerenPersoonlijke Android-apparaten blokkeren

Persoonlijke Windows-apparaten blokkerenPersoonlijke Windows-apparaten blokkeren

7. Kies de minimale en maximale versies voor de platformen die worden weergegeven. Ondersteunde versie-
indelingen omvatten:

Android-werkprofielen bieden ondersteuning voor major.minor.rev.build.
iOS ondersteunt major.minor.rev. Versies van besturingssystemen zijn niet van toepassing op Apple-
apparaten die worden ingeschreven met Device Enrollment Program, Apple School Manager of de
app Apple Configurator.
Windows ondersteunt alleen major.minor.rev.build voor Windows 10.

Windows 10 verstrekt niet het buildnummer tijdens het inschrijven. Als u bijvoorbeeld 10.0.17134.100 invoert en het
apparaat nummer 10.0.17134.174 heeft, wordt het apparaat geblokkeerd. 8. Kies voor elk vermeld platform of u
apparaten die persoonlijk eigendom zijn wilt Toestaan of Blokkeren. 9. Kies OK.

Als u instelt dat Android-apparaten niet mogen worden geregistreerd als deze persoonlijk eigendom zijn,
kunnen apparaten met een Android-werkprofiel die persoonlijk eigendom zijn, nog wel worden
geregistreerd.
Standaard zijn instellingen voor uw apparaten met een Android-werkprofiel gelijk aan de instellingen voor
uw Android-apparaten. Wanneer u de instellingen voor Android-werkprofielen wijzigt, is dat niet meer het
geval.
Als u het registreren van persoonlijke apparaten met een Android-werkprofiel blokkeert, kunnen alleen
zakelijke Android-apparaten worden geregistreerd als apparaat met een Android-werkprofiel.

Als u uw eigen Windows-apparaten blokkeert voor inschrijving, wordt door Intune gecontroleerd of elke
nieuwe Windows-registratieaanvraag wordt geautoriseerd als een zakelijke inschrijving. Niet-geautoriseerde
inschrijvingen worden geblokkeerd.

De volgende methoden worden gezien als een zakelijke Windows-registratie:

De ingeschreven gebruiker maakt gebruik van een apparaatinschrijvingsmanageraccount.



Apparaatlimietbeperkingen instellen

Het apparaat is geregistreerd via Windows AutoPilot.
Het apparaat wordt met Windows Autopilot geregistreerd, maar is geen Alleen MDM-inschrijving-optie van
Windows-instellingen.
Het IMEI-nummer van het apparaat wordt vermeld onder Apparaatinschrijving > Zakelijke apparaat-
id's. (Wordt niet ondersteund voor Windows Phone 8.1.)
Het apparaat is geregistreerd via een pakket voor bulkinrichting.
Het apparaat is geregistreerd via GPO, of er is sprake van automatische inschrijving met behulp van SCCM
voor co-beheer.

De volgende inschrijvingen zijn door Intune gemarkeerd als zakelijk. Maar omdat ze de controle Intune-
beheerder per apparaat niet aanbieden, worden ze geblokkeerd:

Automatische MDM-inschrijving met Azure Active Directory-koppeling tijdens het instellen van Windows*.
Automatische MDM-inschrijving met Azure Active Directory-koppeling vanuit Windows-instellingen*.

Ook de volgende persoonlijke registratiemethoden worden geblokkeerd:

Automatische MDM-inschrijving via Werkaccount toevoegen vanuit de Windows-instellingen*.
De optie Alleen inschrijven voor MDM in de Windows-instellingen.

* Deze worden niet geblokkeerd als ze zijn geregistreerd met Autopilot.

U kunt de instellingen voor een beperking van de apparaatlimiet als volgt wijzigen:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Meer Services, zoek naar Intune en kies vervolgens Intune.
3. Selecteer Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen.
4. Kies onder Apparaatlimietbeperkingen de beperking die u wilt instellen.
5. Selecteer Apparaatlimiet en selecteer in de vervolgkeuzelijst het maximum aantal apparaten dat een

gebruiker kan registreren. 

6. Selecteer Opslaan.

Bij BYOD-registraties wordt er een melding aan gebruikers weergegeven waarin staat wanneer zij hun limiet
van geregistreerde apparaten hebben bereikt. Bijvoorbeeld in iOS:

https://docs.microsoft.com/sccm/core/clients/manage/co-management-overview#how-to-configure-co-management.md
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/device-management-azuread-joined-devices-frx
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-register-device-on-network
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-join-device-on-network
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/mdm-enrollment-of-windows-devices#connecting-personally-owned-devices-bring-your-own-device


    

IMPORTANTIMPORTANT

De prioriteit van de registratiebeperking wijzigen

Apparaatlimietbeperkingen zijn niet van toepassing op de volgende typen Windows-inschrijvingen:

Gezamenlijk beheerde inschrijvingen
GPO-inschrijvingen
Gezamenlijke Azure Active Directory-inschrijvingen
Gezamenlijke Azure Active Directory-inschrijvingen in bulk
Autopilot-inschrijvingen

Apparaatlimietbeperkingen worden niet afgedwongen voor deze typen inschrijven, omdat ze worden beschouwd als
gedeelde apparaten. U kunt in Azure Active Directory vaste limieten instellen voor deze typen inschrijvingen.

Prioriteit wordt gebruikt wanneer een gebruiker voorkomt in meerdere groepen waaraan beperkingen zijn
toegewezen. Voor gebruikers gelden alleen de hoogste prioriteitsbeperkingen die aan de groep waarvan zij deel
uitmaken zijn toegewezen. Jan maakt bijvoorbeeld deel uit van groep A waaraan beperkingen met prioriteit 5
zijn toegewezen. Bovendien maakt hij deel uit van groep B waaraan beperkingen met prioriteit 2 zijn
toegewezen. Voor Jan gelden alleen de beperkingen met prioriteit 2.

Wanneer u een beperking maakt, wordt deze net boven de standaardbeperking in de lijst geplaatst.

Voor apparaatinschrijving gelden standaardbeperkingen voor zowel het apparaattype als de apparaatlimiet.
Deze twee beperkingen gelden voor alle gebruikers, tenzij ze worden overschreven door beperkingen met een
hogere prioriteit.

U kunt de prioriteit van een niet-standaard-beperking wijzigen.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Meer Services, zoek naar Intune en kies vervolgens Intune.
3. Selecteer Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen.
4. Beweeg de muisaanwijzer over de beperking in de lijst met prioriteiten.
5. Sleep de drie verticale puntjes voor de prioriteit naar de gewenste positie in de lijst.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/device-management-azure-portal#configure-device-settings


  

Een Apple MDM-pushcertificaat ophalen
15-4-2019 • 6 minutes to read

Stappen voor het ophalen van het certificaat

Stap 1.Stap 1.  Microsoft toestemming geven om gebruikers en apparaatgegevens naar Apple te verzendenMicrosoft toestemming geven om gebruikers en apparaatgegevens naar Apple te verzenden

Een Apple MDM-pushcertificaat is vereist zodat Intune iOS- en macOS-apparaten kan beheren. Nadat u het
certificaat aan Intune hebt toegevoegd, kunnen uw gebruikers hun apparaten inschrijven met:

De bedrijfsportal-app.

De massaregistratiemethoden van Apple zoals het Apple-apparaatinschrijvingsprogramma, Apple
School Manager of Apple Configurator.

Raadpleeg Kiezen hoe u iOS-apparaten registreert voor meer informatie over inschrijvingsopties.

Wanneer een pushcertificaat is verlopen, moet u dit vernieuwen. Zorg er tijdens de vernieuwing voor dat u
dezelfde Apple ID gebruikt als toen u het pushcertificaat hebt gemaakt.

Kies in de Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple MDM-pushcertificaat en volg
deze stappen in de Azure Portal.

Selecteer Ik ga akkoord. om Microsoft toestemming te geven om gegevens te verzenden naar Apple.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/enrollment-method-choose-ios
https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Stap 2.Stap 2.  De aanvraag voor Intune-certificaatondertekening downloaden die is vereist voor het maken van eenDe aanvraag voor Intune-certificaatondertekening downloaden die is vereist voor het maken van een
Apple MDM-pushcertificaatApple MDM-pushcertificaat

Stap 3.Stap 3.  Een Apple MDM-pushcertificaat makenEen Apple MDM-pushcertificaat maken

NOTENOTE

Stap 4.Stap 4.  De Apple ID invoeren die is gebruikt om uw Apple MDM-pushcertificaat te makenDe Apple ID invoeren die is gebruikt om uw Apple MDM-pushcertificaat te maken

Stap 5.Stap 5.  Bladeren naar het Apple MDM-pushcertificaat om dit te uploadenBladeren naar het Apple MDM-pushcertificaat om dit te uploaden

Selecteer Uw CSR downloaden om het aanvraagbestand te downloaden en lokaal op te slaan. Het bestand
wordt gebruikt voor het aanvragen van een vertrouwensrelatiecertificaat uit de Apple Push Certificates Portal.

Selecteer Uw MDM-pushcertificaat maken om naar de portal voor Apple-pushcertificaten te gaan.  Meld u
aan met de Apple-id van uw bedrijf en klik op Een certificaat maken. Klik op Bestand selecteren, blader
naar het bestand met de certificaatondertekeningsaanvraag en kies vervolgens Uploaden. Kies Downloaden
op de bevestigingspagina om het certificaatbestand (.pem) te downloaden, en sla het bestand lokaal op.

Het certificaat wordt gekoppeld aan de Apple-id waarmee het wordt gemaakt. Als best practice kunt u een zakelijke
Apple-id gebruiken voor beheertaken. Zorg ervoor dat het postvak wordt bewaakt door meer dan één persoon, zoals bij
een distributielijst. Gebruik nooit een persoonlijke Apple-id.

Bewaar deze id voor wanneer u dit certificaat moet verlengen.



    Een Apple MDM-pushcertificaat verlengen

Ga naar het certificaatbestand (.pem), kies Openen en kies vervolgens Uploaden. Met het pushcertificaat kan
Intune Apple-apparaten inschrijven en beheren.

Het Apple MDM-pushcertificaat is één jaar geldig en moet elk jaar worden verlengd om het iOS- en macOS-
apparaatbeheer te kunnen handhaven. Als het certificaat verloopt, kan er geen contact worden opgenomen met
ingeschreven Apple-apparaten.

Het certificaat wordt gekoppeld aan de Apple-id waarmee het wordt gemaakt. Verlengt het MDM-
pushcertificaat met dezelfde Apple-id waarmee u het hebt gemaakt.

TIPTIP

1. Kies in Azure Portal achtereenvolgens Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving en kies vervolgens
de tegel Apple MDM-pushcertificaat in het gedeelte met details.

2. Kies Uw CSR downloaden om het aanvraagbestand te downloaden en lokaal op te slaan. Het bestand
wordt gebruikt voor het aanvragen van een vertrouwensrelatiecertificaat uit de Apple Push Certificates
Portal.

3. Selecteer Uw MDM-pushcertificaat maken om naar de portal voor Apple-pushcertificaten te gaan.
Zoek het certificaat dat u wilt verlengen en selecteer Verlengen.

4. Via het scherm Push-certificaat vernieuwen voegt u notities toe om het certificaat later te kunnen
identificeren. Selecteer Bestand kiezen om naar het gedownloade aanvraagbestand te bladeren en kiest
u Uploaden.

Een certificaat kan worden geïdentificeerd aan de hand van de bijbehorende UID. Bekijk de onderwerp-id in de
certificaatgegevens om het GUID-gedeelte van de UID te vinden. U kunt ook op een ingeschreven iOS-apparaat
naar Instellingen > Algemeen > Apparaat Beheer > Beheerprofiel > Meer details > Beheerprofiel gaan.
Het tweede regelitem Onderwerp bevat de unieke GUID die u met het certificaat in het portal voor Apple-
pushcertificaten kunt vergelijken.

5. Selecteer in het scherm Bevestiging de optie Downloaden en sla het PEM-bestand lokaal op.

6. Selecteer in de Azure-portal het bladerpictogram Apple MDM-pushcertificaat, selecteer het in Apple
gedownloade PEM-bestand en kies Uploaden.

Uw Apple MDM-pushcertificaat blijkt actief en verloopt over 365 dagen.

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


  

Apparaten identificeren als bedrijfseigendom
16-5-2019 • 9 minutes to read

Herkenning van apparaten in bedrijfseigendom met IMEI-nummer of
serienummer

Bedrijfs-id's toevoegen met behulp van een CSV-bestand

<Id 1> <Details apparaat 1>

<Id 2> <Details apparaat 2>

Als Intune-beheerder kunt u apparaten identificeren als bedrijfseigendom om het beheer en de identificatie ervan
te verfijnen. Bij apparaten in bedrijfseigendom kan Intune extra beheertaken uitvoeren en meer informatie
verzamelen, zoals het volledige telefoon en een inventaris van apps. Ook kunt u ook apparaatbeperkingen
instellen om inschrijving door apparaten die geen bedrijfseigendom zijn te blokkeren.

Tijdens het inschrijven wijst Intune automatisch de status Bedrijfseigendom toe aan apparaten die zijn:

Ingeschreven met een apparaatinschrijvingsbeheerder-account (alle platforms)
Ingeschreven via het Apple-apparaatinschrijvingsprogramma, Apple School Manager of Apple Configurator
(alleen iOS)
Herkend als bedrijfseigendom voorafgaand aan inschrijving met een internationaal identificatienummer voor
mobiele apparaten (IMEI; alle platforms met IMEI-nummers) of een serienummer (iOS en Android)
Met Azure Active Directory gekoppeld als een zakelijk Windows 10-apparaat
Opgegeven als Zakelijk in de lijst Eigenschappen van het apparaat

Na het inschrijven kunt u de eigendomsinstelling wijzigen en schakelen tussen Persoonlijk en Zakelijk.

Als Intune-beheerder kunt u een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) maken en importeren,
waarin de IMEI-nummers of serienummers van 14 cijfers worden vermeld. Intune gebruikt deze id's om het
eigendom van het apparaat als zakelijk op te geven tijdens het inschrijven van het apparaat. U kunt IMEI-
nummers aangeven voor alle ondersteunde platforms. U kunt alleen serienummers declareren voor iOS-,
macOS- en Android-apparaten. Voor elk IMEI-nummer of serienummer kunnen gegevens zijn opgegeven in de
lijst voor beheerdoeleinden.

Lees hier meer informatie over het vinden van het serienummer van een Apple-apparaat.
Lees hier meer informatie over het vinden van het serienummer van een Android-apparaat.

Maak een lijst met twee kolommen met door komma's gescheiden waarden (.csv) zonder koptekst. Plaats de
IMEI- of serienummers van 14 cijfers in de linkerkolom en de details in de rechterkolom. U kunt in één CSV-
bestand maar één type id, IMEI-nummer of serienummer importeren. De details zijn beperkt tot 128 tekens en
zijn alleen bedoeld voor beheerders. De details worden niet op het apparaat weergegeven. De huidige limiet is
5.000 rijen per CSV-bestand.

Een CSV-bestand met serienummers uploaden: maak een lijst in twee kolommen met door komma's
gescheiden waarden (CSV) zonder koptekst. Zorg ervoor dat het CSV-bestand niet meer dan 5000 apparaten
bevat en niet groter is dan 5 MB.

https://support.apple.com/HT204308
https://support.google.com/store/answer/3333000


  

01234567890123,device details
02234567890123,device details

IMPORTANTIMPORTANT

Een CSV-lijst met bedrijfs id's uploadenEen CSV-lijst met bedrijfs id's uploaden

Bedrijfs-id's handmatig invoeren

Dit CSV-bestand ziet er in een teksteditor als volgt uit:

Sommige Android- en iOS-apparaten hebben meerdere IMEI-nummers. Intune leest maar één IMEI-nummer per
ingeschreven apparaat. Als u een IMEI-nummer importeert dat niet het IMEI-nummer is dat in Intune is geïnventariseerd,
wordt het apparaat geclassificeerd als een persoonlijk apparaat in plaats van een apparaat in bedrijfseigendom. Als u
meerdere IMEI-nummers voor een apparaat importeert, krijgen niet-geïnventariseerde nummers de inschrijvingsstatus
Onbekend.
Let ook hierop: Serienummers zijn de aanbevolen identificatiewijze voor iOS-apparaten. Android-serienummers zijn niet
gegarandeerd uniek of aanwezig. U kunt de leverancier van uw apparaat vragen of het serienummer van uw apparaat een
betrouwbare id is. De serienummers van het apparaat die aan Intune worden gemeld, komen mogelijk niet overeen met de
id die wordt weergegeven in het menu Info of Instellingen van het apparaat. Controleer het type van het serienummer dat
door de fabrikant van het apparaat wordt vermeld. Wanneer wordt geprobeerd een bestand te uploaden met
serienummers met punten (.), mislukt de upload. Serienummers met punten worden niet ondersteund.

1. Kies in Intune in Azure Portal achtereenvolgens Apparaatinschrijving > Bedrijfsapparaat-id's >
Toevoegen > CSV-bestand uploaden.

2. Op de blade Id's toevoegen geeft u het id-type op: IMEI of Serienummer.

3. Klik op het mappictogram en geef het pad op naar de lijst die u wilt importeren. Navigeer naar het CSV-
bestand en kies Toevoegen.

4. Als het CSV-bestand bedrijfs-id's bevat die zich al in Intune bevinden, maar andere details hebben, wordt
de pop-up Dubbele id's controleren weergegeven. Selecteer de id's die u wilt overschrijven in Intune en
kies OK om de id's toe te voegen. Voor elke id wordt alleen de eerste kopie vergeleken.

1. Kies in Intune in Azure Portal achtereenvolgens Apparaatinschrijving > Bedrijfsapparaat-id's >
Toevoegen > Handmatig invoeren.

2. Op de blade Id's toevoegen geeft u het id-type op: IMEI of Serienummer.

3. Voer waarden voor Id en Details in voor elke id die u wilt toevoegen. Wanneer u klaar bent met het

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


    

Zakelijke id's verwijderen

IMEI-specificaties

Apparaateigendom wijzigen

invoeren van id's, kiest u Toevoegen.

4. Als u bedrijfs-id's hebt ingevoerd die zich al in Intune bevinden, maar andere details hebben, wordt de
pop-up Dubbele id's controleren weergegeven. Selecteer de id's die u wilt overschrijven in Intune en
kies OK om de id's toe te voegen. Voor elke id wordt alleen de eerste kopie vergeleken.

Klik op Vernieuwen voor een overzicht van nieuwe apparaat-id's.

Geïmporteerde apparaten zijn niet noodzakelijkerwijs ingeschreven. Apparaten kunnen de status Ingeschreven
of Geen contact opgenomen hebben. Geen contact gemaakt betekent dat het apparaat nooit
gecommuniceerd heeft met de Intune-service.

1. Kies in Intune in Azure Portal achtereenvolgens Apparaatinschrijving > Zakelijke apparaat-id's.
2. Selecteer de apparaat-id’s die u wilt verwijderen en kies vervolgens Verwijderen.
3. Bevestig de verwijdering.

Wanneer u een zakelijke id voor een ingeschreven apparaat verwijdert, wordt het eigendom van het apparaat
niet gewijzigd. Als u het eigendom van een apparaat wilt wijzigen, gaat u naar Apparaten, selecteert u het
apparaat, kiest u Eigenschappen en wijzigt u het Apparaateigendom.

Zie 3GGPP TS 23.003 voor gedetailleerde specificaties over International Mobile Equipment Identifiers.

De apparaateigenschappen tonen Eigendom voor de records van elk apparaat in Intune. Als beheerder kunt u
apparaten als Persoonlijk of Zakelijk opgeven.

Ga als volgt te werk om het apparaateigendom te wijzigen:

1. Ga in Intune in Azure Portal naar Apparaten en kies het apparaat.

2. Kies Eigenschappen.

3. Selecteer voor Apparaateigendom de optie Persoonlijk of Zakelijk.

https://portal.azure.com
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=729
https://portal.azure.com


Multi-Factor Authentication vereisen voor Intune-
apparaatinschrijvingen
16-5-2019 • 3 minutes to read

Intune configureren zodat Multi-Factor Authentication wordt vereist
bij het registreren van apparaten

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Intune kan Multi-Factor Authentication (MFA) in Azure Active Directory (AD) gebruiken voor
apparaatregistraties om u te helpen uw zakelijke resources te beveiligen.

MFA vereist twee of meer van de volgende verificatiemethoden:

Iets dat u weet (doorgaans een wachtwoord of pincode).
Iets dat u hebt (een vertrouwd apparaat dat moeilijk kan worden gedupliceerd, zoals een telefoon).
Iets van u (biometrisch, zoals een vingerafdruk).

MFA wordt ondersteund voor apparaten met iOS, Android, Windows 8.1 of hoger, Windows Phone 8.1 of hoger
en Windows 10 Mobile of hoger.

Als u MFA inschakelt, moeten eindgebruikers twee soorten referenties opgegeven om een apparaat te
registreren.

Voer de volgende stappen uit om MFA te vereisen wanneer een apparaat wordt geregistreerd:

U moet Azure Active Directory Premium P1 of hoger toewijzen aan uw gebruikers om dit beleid te kunnen implementeren.

Configureer geen op het apparaat gebaseerde toegangsregels voor Microsoft Intune-registratie.

1. Meld u met uw referenties aan bij uw Microsoft Azure Portal.
2. In de portal gaat u naar Intune en kiest u Voorwaardelijke toegang. Het knooppunt voor voorwaardelijke

toegang dat via Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.
3. Kies Nieuw beleid.
4. Typ onder Nieuw beleid een beschrijvende naam voor het beleid.
5. Kies in de sectie Toewijzingen Gebruikers en groepen.
6. In Gebruikers en groepen kiest u Gebruikers of groepen selecteren en schakelt u Gebruikers en

groepen in. Selecteer vervolgens de gebruikers en/of groepen waarop dit beleid van toepassing is en kies
vervolgens Gereed.

7. Kies Cloud-apps in de sectie Toewijzingen.
8. Kies op het tabblad Opnemen onder Cloud-apps de optie Apps selecteren en kies vervolgens Selecteren

> Microsoft Intune-inschrijving. Klik ten slotte op Gereed.
9. In het gedeelte Toewijzingen hoeft u voor Voorwaarden geen instellingen voor MFA te configureren.

10. Kies in de sectie Besturingselementen voor toegang de optie Verlenen.
11. Kies onder Verlenen Toegang verlenen en selecteer vervolgens Meervoudige verificatie vereisen.

https://portal.azure.com


Volgende stappen

Selecteer niet Vereisen dat het apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel, omdat de
compatibiliteit van het apparaat niet kan worden gecontroleerd totdat het is ingeschreven. Kies dan de optie
Selecteren.

12. Kies onder Nieuw beleid Beleid inschakelen > Aan en kies vervolgens Maken.

Als eindgebruikers hun apparaat inschrijven, moeten ze zich nu met een tweede vorm van identificatie, zoals een
pincode, een telefoonnummer of biometrische gegevens, verifiëren.



Apparaten registreren in Intune met een
manageraccount voor apparaatregistratie
29-7-2019 • 3 minutes to read

Beperkingen van apparaten die zijn ingeschreven bij een DEM-
account

Een apparaatinschrijvingsmanager toevoegen

Machtigingen voor DEM

U kunt maximaal 1000 mobiele apparaten inschrijven met één Azure Active Directory-account als u
gebruikmaakt van een apparaatinschrijvingsmanageraccount (DEM). DEM is een Intune-machtiging die kan
worden toegepast op een AAD-gebruikersaccount; hiermee kan de gebruiker maximaal 1000 apparaten
inschrijven. Een DEM-account is handig voor gebruik in scenario's waarin apparaten worden ingeschreven en
voorbereid vóórdat ze aan de gebruikers van de apparaten worden overhandigd. Er is standaard een limiet
van 25 DEM-accounts (voor Apparaatinschrijvingsmanager) in Microsoft Intune.

DEM-gebruikersaccounts en apparaten die zijn ingeschreven met een DEM-gebruikersaccount hebben de
volgende beperkingen:

Er moet een DEM-gebruikersaccount met een Intune-licentie worden toegewezen.
Wissen kan niet worden uitgevoerd vanuit de bedrijfsportal. Apparaten die door DEM-
gebruikersaccounts zijn ingeschreven, kunnen worden gewist via Intune (Azure Portal).
Alleen het lokale apparaat wordt weergegeven in de bedrijfsportal-app of op de website.
DEM-gebruikersaccounts kunnen geen Apple Volume Purchase Program-apps (VPP) met
gebruikerslicenties gebruiken vanwege de Apple ID-vereisten per gebruiker voor het beheer van apps.
Apparaten kunnen VPP-apps installeren als ze over Apple VPP-apparaatlicenties beschikken.
Apparaten worden geblokkeerd voor Voorwaardelijke toegang, met uitzondering van Windows 10 1803+
Elk apparaat dat is ingeschreven bij DEM-accounts, moet de juiste licentie hebben om te worden beheerd
door Intune. De licentie kan een Intune-gebruikerslicentie of een Intune-apparaatlicentie zijn.

1. Ga naar Intune in de Azure-portal en kies Apparaatregistratie > Beheerders voor
apparaatregistratie.

2. Selecteer Toevoegen.

3. Voer op de blade Gebruiker toevoegen een UPN-naam (User Principal Name) in voor de DEM-
gebruiker en selecteer Toevoegen. De DEM-gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst met DEM-
gebruikers.

De Azure AD-rollen Globale beheerder of Intune-servicebeheerder zijn vereist voor

het toewijzen van DEM-machtigingen aan een Azure AD-gebruikersaccount
het bekijken van alle DEM-gebruikers

Als een gebruiker niet over de rol van globale beheerder of Intune-servicebeheerder beschikt, maar wel
leesmachtigingen voor de toegewezen DEM-rol heeft, kan de gebruiker alleen de zelfgemaakte DEM-
gebruikers weergeven.

https://aka.ms/intuneportal


    Machtigingen voor een apparaatinschrijvingsmanager verwijderen
Het verwijderen van een apparaatinschrijvingsmanager is niet van invloed op ingeschreven apparaten.

Een apparaatinschrijvingsmanager verwijderen

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving en kies vervolgens
Apparaatinschrijvingsmanagers.

2. Klik op de blade Apparaatinschrijvingsmanagers op de DEM-gebruiker en selecteer Verwijderen.

https://aka.ms/intuneportal


Apparaten categoriseren in groepen
15-4-2019 • 6 minutes to read

Apparaatcategorieën configureren
Stap 1: Apparaatcategorieën maken op de blade Intune in Azure PortalStap 1: Apparaatcategorieën maken op de blade Intune in Azure Portal

Stap 2: Azure Active Directory-beveiligingsgroepen makenStap 2: Azure Active Directory-beveiligingsgroepen maken

De apparaatcategorieën weergeven die u beheertDe apparaatcategorieën weergeven die u beheert

Met apparaatcategorieën van Microsoft Intune kunnen apparaten automatisch worden toegevoegd aan groepen
op basis van categorieën die u definieert, zodat het voor u eenvoudiger wordt om die apparaten te beheren.

Voor apparaatcategorieën wordt de volgende werkstroom gebruikt:

1. Maak categorieën die gebruikers kunnen kiezen bij het registreren van hun apparaat.
2. Wanneer gebruikers van iOS- en Android-apparaten een apparaat registreren, moeten ze een categorie

kiezen uit de lijst met categorieën die u hebt geconfigureerd. Als u een categorie wilt toewijzen aan een
Windows-apparaat, moeten gebruikers de bedrijfsportal-website gebruiken.

3. Vervolgens kunt u beleidsregels en apps implementeren naar deze groepen.

U kunt alle apparaatcategorieën maken die u maar wilt. Bijvoorbeeld:

Verkooppuntapparaat
Demonstratieapparaat
Sales
Boekhouding
Manager

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving.
2. Kies Apparaatcategorieën op de blade Apparaatinschrijving.
3. Kies Maken op de pagina Apparaatcategorieën om een nieuwe categorie toe te voegen.
4. Voer op de blade Apparaatcategorie maken een Naam in voor de nieuwe categorie en een optionele

Beschrijving.
5. Selecteer Maken wanneer u klaar bent. De nieuwe categorie wordt weergegeven in de lijst met categorieën.

Als u Azure Active Directory-beveiligingsgroepen (Azure AD) maakt in stap 2, gebruikt u de naam van de
apparaatcategorie.

In deze stap maakt u dynamische groepen in Azure Portal op basis van de apparaatcategorie en de naam van de
apparaatcategorie.

Zie Geavanceerde regels maken met kenmerken in de documentatie van Azure AD om door te gaan.

Gebruik de informatie in deze sectie om een apparaatgroep met een geavanceerde regel te maken op basis van
het kenmerk deviceCategory. Bijvoorbeeld: (device.deviceCategory -eq de naam van de apparaatcategorie
in Azure Portal.

Wanneer u apparaatgroepen hebt geconfigureerd en gebruikers hun apparaat registreren, krijgen ze een lijst te
zien met de categorieën die u hebt geconfigureerd. Wanneer ze een categorie hebben gekozen en de inschrijving
voltooien, wordt hun apparaat toegevoegd aan de Active Directory-beveiligingsgroep die overeenkomt met de
gekozen categorie.

https://aka.ms/intuneportal
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-accessmanagement-groups-with-advanced-rules/#using-attributes-to-create-rules-for-device-objects


De categorie van een apparaat wijzigenDe categorie van een apparaat wijzigen

Na het configureren van apparaatgroepen

Meer informatie

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaten.

2. Klik onder Beheren op Alle apparaten.

3. Bekijk de kolom Apparaatcategorie in de lijst met apparaten.

Als de kolom Apparaatcategorie niet wordt weergegeven, selecteert u Kolommen. Kies Apparaatcategorie
uit de lijst en selecteer vervolgens Toepassen.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaten.
2. Op de blade Apparaten onder de sectie Beheren kiest u Alle apparaten.
3. Kies het gewenste apparaat in de lijst met apparaten. Kies op de blade met apparaateigenschappen onder de

sectie Beheren de optie Eigenschappen.
4. Op de volgende blade kunt u de apparaatcategorie van het geselecteerde apparaat wijzigen in een van de

categorienamen die u eerder hebt geconfigureerd.

Wanneer gebruikers van iOS- en Android-apparaten hun apparaat registreren, moeten ze een categorie kiezen
uit de lijst met categorieën die u hebt geconfigureerd. Wanneer ze een categorie hebben gekozen en de
registratie voltooien, wordt hun apparaat toegevoegd aan de Intune-apparaatgroep of Active Directory-
beveiligingsgroep die overeenkomt met de gekozen categorie.

Windows-gebruikers moeten de website van de bedrijfsportal gebruiken om een categorie te selecteren.

Uw gebruikers kunnen bij elk platform altijd naar portal.manage.microsoft.com gaan nadat het apparaat is
geregistreerd. Laat de gebruiker naar de bedrijfsportalwebsite en vervolgens Mijn apparaten gaan. De
gebruiker kan een geregistreerd apparaat op de pagina kiezen en vervolgens een categorie kiezen.

Nadat de categorie is gekozen, wordt het apparaat automatisch toegevoegd aan de bijbehorende groep die u
hebt gemaakt. Als een apparaat al is geregistreerd voordat u categorieën configureert, ziet de gebruiker een
melding over het apparaat op de bedrijfsportal-website. Hierdoor weten gebruikers dat ze de volgende keer dat
ze de bedrijfsportal-app in iOS of Android openen, een categorie moeten selecteren.

U kunt een apparaatcategorie bewerken in Azure Portal. U moet de Azure AD-beveiligingsgroepen die
naar deze categorie verwijzen dan echter handmatig bijwerken.

Als u een categorie verwijdert, wordt voor apparaten die aan de categorie zijn toegewezen de
categorienaam Niet-toegewezen weergegeven.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Intune-inschrijvingsmethoden voor Windows-
apparaten
17-7-2019 • 6 minutes to read

Zelfinschrijving voor gebruikers in Intune

Als u apparaten in Intune wilt beheren, moeten ze eerst worden ingeschreven bij de Intune-service. U kunt zowel
persoonlijke als zakelijke apparaten inschrijven voor Intune-beheer.

U kunt apparaten op twee manieren in Intune inschrijven:

Gebruikers kunnen hun Windows-pc's zelf inschrijven
Beheerders kunnen beleidsregels configureren om automatische inschrijving af te dwingen, zonder
tussenkomst van een gebruiker

Gebruikers kunnen hun eigen Windows-apparaat zelf inschrijven via een van deze methoden:

BYOD (Bring Your Own Device): Gebruikers schrijven hun persoonlijke apparaten in door bij de instellingen
van het apparaat verbinding te maken met een werk- en schoolaccount. Dit gebeurt er tijdens dit proces:

Alleen MDM-inschrijving: hiermee kunnen gebruikers een bestaande werkgroep, Active Directory of een aan
de Azure Active Directory toegevoegde pc in Intune inschrijven. Gebruikers voeren de inschrijving uit via
Instellingen op hun bestaande Windows-pc. Deze methode wordt echter niet aanbevolen, aangezien het
apparaat hiermee niet bij Azure Active Directory wordt ingeschreven. Ook kunnen bepaalde functies zoals
Voorwaardelijke toegang niet worden gebruikt.
Azure Active Directory (Azure AD) Join: hiermee voegt u het apparaat toe aan Azure Active Directory en
kunnen gebruikers zich bij Windows aanmelden met hun Azure AD-referenties. Als Automatische inschrijving is
ingeschakeld, wordt het apparaat automatisch in Intune ingeschreven. Het voordeel van automatische
inschrijving is dat de gebruiker maar één stap hoeft uit te voeren. Anders moeten ze zich afzonderlijk inschrijven
via Alleen MDM-inschrijving en hun referenties opnieuw invoeren. Gebruikers kunnen zich ofwel tijdens de
initiële Windows OOBE of bij Instellingen op deze manier inschrijven. Het apparaat wordt als een zakelijk
apparaat in Intune gemarkeerd.
Autopilot: deze functie zorgt ervoor dat gebruikers automatisch aan Azure AD worden toegevoegd en dat
nieuwe zakelijke apparaten bij Intune worden ingeschreven. Met deze methode zorgt wordt de out-of-the-
boxervaring vereenvoudigd. Bovendien hoeven er geen aangepaste installatiekopieën van het
besturingssysteem meer op de apparaten te worden toegepast. Als beheerders Intune gebruiken om Autopilot-
apparaten te beheren, kunnen ze beleidsregels, profielen, apps en meer beheren op apparaten nadat ze zijn
ingeschreven. Er zijn vier typen Autopilot-implementatie: Zelfimplementatiemodus (voor kiosken, digitale
borden of een gedeeld apparaat), Door gebruiker gestuurde modus (voor traditionele gebruikers, [White label]
(met https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/white-glove) kunnen partners of IT-
medewerkers een Windows 10-pc alvast inrichten, zodat deze volledig is geconfigureerd en klaar is voor
gebruik) en [Autopilot voor bestaande apparaten] (met
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/existing-devices) kan gemakkelijk de

Het apparaat wordt bij Azure Active Directory ingeschreven voor toegang tot zakelijke resources, zoals e-
mail.
Het apparaat wordt als persoonlijk apparaat (BYOD) in Intune ingeschreven. Als een beheerder
Automatische inschrijving heeft geconfigureerd (beschikbaar voor Azure AD Premium-abonnementen),
hoeft de gebruiker zijn of haar referenties maar eenmaal in te voeren. Anders moeten ze zich afzonderlijk
inschrijven via Alleen MDM-inschrijving en hun referenties opnieuw invoeren.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-windows-10-device
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-join-device-on-network
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/self-deploying
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/user-driven
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/white-glove
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/existing-devices


Op beheerders gebaseerde inschrijving in Intune

Volgende stappen

meest recente versie van Windows 10 op uw bestaande apparaten worden geïmplementeerd).

Beheerders kunnen de volgende inschrijvingsmethoden instellen waarvoor geen gebruikersinteractie is vereist:

Met Hybrid Azure AD Join kunnen beheerders het groepsbeleid voor Active Directory zo instellen dat
apparaten die met hybride Azure AD zijn samengevoegd automatisch worden ingeschreven.
Met Co-beheer van Configuration Manager kunnen beheerders hun bestaande via Configuration Manager
beheerde apparaten bij Intune inschrijven om te profiteren van zowel de voordelen van Intune als die van
Configuration Manager.
Apparaatinschrijvingsmanager (Device enrollment manager, DEM) is een speciaal serviceaccount. DEM-
accounts beschikken over machtigingen waarmee gemachtigde gebruikers meerdere apparaten in
bedrijfseigendom kunnen inschrijven en beheren. Dergelijke apparaten zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebruik
bij een verkooppunt of met hulpprogramma-apps, maar niet voor gebruikers die toegang nodig hebben tot e-
mail of bedrijfsresources. Bij deze methode is het gebruik van functies, zoals Voorwaardelijke toegang, niet
toegestaan.
Met Bulksgewijs inschrijven kunnen gemachtigde gebruikers grote aantallen nieuwe apparaten in
bedrijfseigendom samenvoegen met Azure Active Directory en Intune. U maakt een inrichtingspakket met de
app Windows Configuration Designer (WCD). Vervolgens kunt u, met behulp van USB-sticks tijdens de initiële
Windows OOBE-ervaring of vanaf een bestaande Windows-pc, het inrichtingspakket installeren zodat de
apparaten automatisch in Intune worden ingeschreven. Bij deze methode is het gebruik van Voorwaardelijke
toegang niet toegestaan.
Inschrijven van apparaten met Windows IoT Core is mogelijk met door het apparaat voor te bereiden met
behulp van het Windows IoT Core-dashboard en vervolgens Windows Configuration Designer te gebruiken
om een inrichtingspakket te maken. Dit inrichtingspakket wordt tijdens het opstarten dan vanaf een SD-kaart
uitgevoerd om de apparaten automatisch bij Intune te registreren.

Meer informatie over de mogelijkheden van de Windows-inschrijvingsmethoden

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enroll-a-windows-10-device-automatically-using-group-policy
https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/overview
https://docs.microsoft.com/windows/iot-core/manage-your-device/intunedeviceenrollment


Mogelijkheden die Intune biedt per
inschrijvingsmethode voor Windows-apparaten
16-5-2019 • 2 minutes to read

Aanbevolen procedures per inschrijvingsmethode
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Mogelijkheden per inschrijvingsmethode

Er zijn verschillende methoden om de apparaten van uw werknemers te registreren in Intune. Voor elke methode
gelden andere aanbevolen procedures en mogelijkheden, zoals wordt weergegeven in de onderstaande tabellen.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enroll-a-windows-10-device-automatically-using-group-policy
https://docs.microsoft.com/sccm/core/clients/manage/co-management-overview
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https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enroll-a-windows-10-device-automatically-using-group-policy
https://docs.microsoft.com/sccm/core/clients/manage/co-management-overview
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Volgende stappen
Inschrijving voor Windows instellen



                             

Inschrijving voor Windows-apparaten instellen
15-4-2019 • 10 minutes to read

AZURE AD PREMIUM OVERIGE AD

Windows 10 Automatische inschrijving Gebruikersinschrijving

Eerdere Windows-versies Gebruikersinschrijving Gebruikersinschrijving

Ondersteuning voor meerdere gebruikers

Automatische inschrijving voor Windows 10 inschakelen

Automatische MDM-registratie configurerenAutomatische MDM-registratie configureren

Met de informatie in dit artikel kunnen IT-beheerders de inschrijving van Windows-apparaten vereenvoudigen
voor hun gebruikers. Zodra u Intune hebt ingesteld, kunnen gebruikers Windows-apparaten registreren door
zich aan te melden met hun werk- of schoolaccount.

Als Intune-beheerder kunt u de registratie op de volgende manieren vereenvoudigen:

Automatische registratie inschakelen (vereist Azure AD Premium)
CNAME-registratie
Bulkinschrijving inschakelen (vereist Azure AD Premium en Windows Configuration Designer)

Vereenvoudiging van Windows-apparaatregistratie is afhankelijk van twee factoren:

Gebruikt u Azure Active Directory Premium? 
Azure AD Premium is opgenomen in Enterprise Mobility + Security en andere licentieplannen.
Welke versies van Windows-clients worden er geregistreerd door gebruikers? 
Windows 10-apparaten kunnen automatisch worden ingeschreven door het toevoegen van een werk- of
schoolaccount. Eerdere versies moeten worden ingeschreven met de bedrijfsportal-app.

Organisaties die gebruik kunnen maken van automatische registratie kunnen ook instellen dat apparaten
bulksgewijs worden geregistreerd via de Windows Configuration Designer-app.

Intune biedt ondersteuning voor multi-beheer voor apparaten waarop de Windows 10-makersupdate wordt
uitgevoerd en die zijn toegevoegd aan een Azure Active Directory-domein. Als standaardgebruikers zich
aanmelden met hun Azure AD-referenties, krijgen ze apps en beleidsregels die zijn toegewezen aan hun
gebruikersnaam. Gebruikers kunnen de bedrijfsportal op dit moment niet gebruiken voor selfservice scenario's
zoals het installeren van apps.

Met automatische inschrijving kunnen gebruikers hun Windows 10-apparaten inschrijven in Intune. Voor
inschrijving voegen gebruikers hun werkaccount toe aan hun apparaten die persoonlijk eigendom zijn, of
koppelen ze apparaten die bedrijfseigendom zijn aan Azure Active Directory. Het apparaat wordt op de
achtergrond geregistreerd en aangesloten bij Azure Active Directory. Wanneer het apparaat is geregistreerd,
wordt het met Intune beheerd.

Vereisten

Azure Active Directory Premium-abonnement (proefabonnement)
Microsoft Intune-abonnement

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-windows
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-get-started-premium
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=816845


1. Meld u aan bij de Azure-portal en selecteer Azure Active Directory.

2. Selecteer Mobiliteit (MDM en MAM).

3. Selecteer Microsoft Intune.

https://portal.azure.com


NOTENOTE

4. Gebruikersbereik van MDM configureren. Geef op van welke gebruikers apparaten moeten worden
beheerd met Microsoft Intune. Deze Windows 10-apparaten kunnen automatisch worden ingeschreven
voor beheer met Microsoft Intune.

IMPORTANTIMPORTANT

Geen - Automatische inschrijving voor MDM uitgeschakeld

Sommige - Selecteer Groepen die automatisch hun Windows 10-apparaten kunnen inschrijven

Alle - Alle gebruikers kunnen automatisch hun Windows 10-apparaten inschrijven

Voor BYOD-apparaten krijgt het MAM-gebruikersbereik voorrang als zowel het MAM-gebruikersbereik
als het MDM-gebruikersbereik (automatische MDM-registratie) zijn ingeschakeld voor alle gebruikers (of
dezelfde groepen of gebruikers). Het apparaat wordt niet via MDM geregistreerd, maar gebruikt WIP-
beleid (Windows Information Protection) (als u dit hebt geconfigureerd).

Voor zakelijke apparaten krijgt het MDM-gebruikersbereik voorrang als beide bereiken zijn ingeschakeld.
De apparaten worden via MDM geregistreerd.

Het gebruikersbereik van MAM moet worden ingesteld op een gebruikersgroep of -verzameling.



 Windows-inschrijving vereenvoudigen zonder Azure AD Premium

TYPE HOSTNAAM VERWIJST NAAR TTL

5. Gebruik de standaardwaarden voor de volgende URL's:

URL voor MDM-gebruiksvoorwaarden
Detectie-URL voor MDM
URL van MDM-naleving

6. Selecteer Opslaan.

Tweeledige verificatie is standaard niet ingeschakeld voor de service. Tweeledige verificatie wordt echter
aanbevolen bij het registreren van een apparaat. Om tweeledige verificatie in te schakelen, configureert u een
provider voor tweeledige verificatie in Azure AD en configureert u uw gebruikersaccounts voor meervoudige
verificatie. Zie Aan de slag met de Azure Multi-Factor Authentication Server.

Om de inschrijving te vereenvoudigen, maakt u een DNS-alias (domeinnaamserver) (CNAME-recordtype)
waardoor inschrijvingsaanvragen worden doorgestuurd naar Intune-servers. Anders moeten gebruikers die
verbinding met Intune proberen te maken, tijdens de inschrijving de naam van de Intune-server invoeren.

Stap 1: CNAME maken (optioneel)
Maak CNAME-DNS-bronrecords voor uw bedrijfsdomein. Als de website van uw bedrijf bijvoorbeeld
contoso.com is, maakt u een CNAME in DNS die EnterpriseEnrollment.contoso.com omleidt naar
enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

Hoewel het maken van CNAME-DNS-vermeldingen optioneel is, maken CNAME-records het voor gebruikers
makkelijker om zich in te schrijven. Als er geen CNAME-inschrijvingsrecord wordt gevonden, wordt gebruikers
gevraagd de MDM-servernaam (enrollment.manage.microscoft.com) handmatig in te voeren.

https://docs.microsoft.com/azure/multi-factor-authentication/multi-factor-authentication-get-started-cloud


CNAME EnterpriseEnrollment.bedrijf
sdomein.com

EnterpriseEnrollment-
s.manage.microsoft.com

1 uur

CNAME EnterpriseRegistration.bedri
jfsdomein.com

EnterpriseRegistration.wind
ows.net

1 uur

TYPE HOSTNAAM VERWIJST NAAR TTL

TYPE HOSTNAAM VERWIJST NAAR TTL

CNAME EnterpriseEnrollment.conto
so.com

EnterpriseEnrollment-
s.manage.microsoft.com

1 uur

CNAME EnterpriseEnrollment.us.con
toso.com

EnterpriseEnrollment-
s.manage.microsoft.com

1 uur

CNAME EnterpriseEnrollment.eu.con
toso.com

EnterpriseEnrollment-
s.manage.microsoft.com

 1 uur

Aanvullende eindpunten worden ondersteund maar niet aanbevolen

Alternatieve omleidingsmethoden worden niet ondersteund

Als het bedrijf meer dan één UPN-achtervoegsel gebruikt, moet u een CNAME maken voor elke domeinnaam
en die allemaal laten verwijzen naar EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com. Gebruikers van Contoso
gebruiken bijvoorbeeld de volgende indelingen voor hun e-mail/UPN:

name@contoso.com
name@us.contoso.com
name@eu.contoso.com

De Contoso DNS-beheerder moet de volgende CNAME’s maken:

EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com : biedt ondersteuning voor een omleiding naar de Intune-service
met domeinherkenning vanuit de domeinnaam van het e-mailadres

Het kan 72 uur duren voordat wijzigingen in DNS-records zijn doorgegeven. U kunt de DNS-wijziging in
Intune pas controleren wanneer de DNS-record is doorgegeven.

EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com is de aanbevolen FQDN voor registratie, maar er zijn twee
andere eindpunten die in het verleden door klanten zijn gebruikt en die worden ondersteund.
EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com (zonder de -s) en manage.microsoft.com werken beide als het
doel voor de server met automatische detectie, maar de gebruiker moet op OK in een bevestigingsbericht
tikken. Als u naar EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com verwijst, hoeft de gebruiker de extra
bevestigingsstap niet uit te voeren. Dit is dus de aanbevolen configuratie

Het gebruik van een andere methode dan de CNAME-configuratie wordt niet ondersteund. Het gebruik van
een proxyserver om enterpriseenrollment.contoso.com/EnrollmentServer/Discovery.svc om te leiden naar
enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc of
manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc, wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.

Stap 2: CNAME controleren (optioneel)

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > CNAME-
validatie.

https://aka.ms/intuneportal


Gebruikers uitleggen hoe ze Windows-apparaten inschrijven

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

2. Voer in het vak Domein de bedrijfswebsite in en kies Testen.

Laat uw gebruikers weten hoe ze hun Windows-apparaten kunnen inschrijven en wat ze kunnen verwachten
nadat deze onder beheer zijn gebracht.

Eindgebruikers moeten toegang hebben tot de bedrijfsportalwebsite via Microsoft Edge om Windows-apps te bekijken
die u hebt toegewezen voor specifieke versies van Windows. Andere browsers, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox en
Internet Explorer bieden geen ondersteuning voor deze manier van filteren.

Zie Uw Windows-apparaat inschrijven bij Intune voor inschrijvingsinstructies voor eindgebruikers. U kunt
gebruikers ook verwijzen naar het artikel Welke gegevens kan mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat
inschrijf in Intune?

Als u automatische MDM-inschrijving niet hebt ingeschakeld maar Windows 10-apparaten hebt die zijn samengevoegd
in Azure AD, worden na de inschrijving twee records weergegeven in de Intune-console. U kunt dit gedrag beëindigen.
Hiervoor moeten gebruikers met samengevoegde apparaten in Azure AD met hetzelfde account naar Accounts >
Toegang tot werk- of schoolaccount en Verbinden gaan.

Zie Bronnen over de eindgebruikerservaring in Microsoft Intune voor meer informatie over taken voor
eindgebruikers.

Overwegingen bij het beheren van Windows-apparaten met Intune in Azure.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-windows
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/what-can-your-it-administrator-see-when-you-enroll-your-device-in-intune-windows


Bulkregistratie voor Windows-apparaten
8-7-2019 • 6 minutes to read

Vereisten voor bulkregistratie van Windows-apparaten

Een inrichtingspakket maken

Als beheerder kunt u grote aantallen nieuwe Windows-apparaten toevoegen aan Azure Active Directory en
Intune. Voor bulkregistratie van apparaten voor uw Azure AD-tenant, maakt u een inrichtingspakket met de
app Windows Configuration Designer (WCD). Als u het inrichtingspakket toepast op apparaten die
bedrijfseigendom zijn, worden de apparaten toegevoegd aan uw Azure AD-tenant en geregistreerd voor het
beheer van Intune. Nadat het pakket is toegepast, kunnen uw Azure AD-gebruikers zich hierbij aanmelden.

Azure AD-gebruikers zijn standaardgebruikers op deze apparaten en ontvangen toegewezen Intune-beleid en
de vereiste apps. Windows-apparaten die zijn geregistreerd bij Intune via Windows-bulkinschrijving, kunnen
de bedrijfsportal-app gebruiken voor het installeren van beschikbare apps.

Apparaten met een Windows 10 Creator-update (build 1703) of later
Automatische inschrijving bij Windows

1. Download Windows Configuration Designer (WCD) vanuit Microsoft Store. 

2. Open de app Windows Configuration Designer en selecteer Desktopapparaten inrichten. 

https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4tx22


3. Het venster Nieuw project verschijnt, waarin u de volgende gegevens invoert:

Naam: een naam voor uw project
Projectmap: opslaglocatie voor het project
Beschrijving: een optionele beschrijving van het project 

4. Voer een unieke naam in voor uw apparaten. Namen kunnen een serienummer (%SERIAL%) of een
willekeurig aantal tekens bevatten. U kunt eventueel ook een productcode invoeren als u de editie van
Windows bijwerkt, u kunt het apparaat configureren voor gedeeld gebruik en u kunt vooraf
geïnstalleerde software verwijderen.



5. U kunt eventueel instellen met welk het Wi-Fi-netwerk apparaten verbinding maken wanneer ze de
eerste keer worden gestart. Als de netwerkapparaten niet zijn geconfigureerd, is een bekabelde
netwerkverbinding vereist wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gestart. 

6. Selecteer Enroll in Azure AD , voer een datum van Bulk Token Expiry in en selecteer vervolgens
Get Bulk Token. 

7. Geef uw Azure AD-referenties op om een bulk-token op te halen. 



Apparaten inrichten

8. Klik op Volgende wanneer de Bulk Token is opgehaald.

9. U kunt eventueel toepassingen toevoegen en certificaten toevoegen. Deze apps en certificaten
worden ingericht op het apparaat.

10. U kunt eventueel uw inrichtingspakket beveiligen met een wachtwoord. Klik op Maken. 

1. Open het inrichtingspakket in de opgegeven locatie in de projectmap die is opgegeven in de app.

2. Kies hoe u het inrichtingspakket wilt toepassen op het apparaat. U kunt een inrichtingspakket op een
van de volgende manieren toepassen op een apparaat:

Plaats het inrichtingspakket op een USB-station, plaats het USB-station in het apparaat dat u
bulksgewijs wilt registreren en pas het toe tijdens de eerste configuratie
Plaats het inrichtingspakket in een netwerkmap en pas het toe op het apparaat dat u bulksgewijs
wilt registreren na de eerste configuratie

Zie Een inrichtingspakket toepassen voor stapsgewijze instructies over het toepassen van een
inrichtingspakket.

3. Nadat u het pakket hebt toegepast, wordt het apparaat na 1 minuut automatisch opnieuw opgestart. 

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/configure/provisioning-apply-package


Problemen met bulksgewijze registratie bij Windows oplossen
InrichtingsproblemenInrichtingsproblemen

Bulkregistratie met Wi-FiBulkregistratie met Wi-Fi

Voorwaardelijke toegangVoorwaardelijke toegang

4. Wanneer het apparaat opnieuw opstart, maakt het verbinding met de Azure Active Directory en
registreert het zich bij Microsoft Intune.

Inrichten is bedoeld om te gebruiken op nieuwe Windows-apparaten. Bij inrichtingsfouten is het mogelijk
vereist dat het apparaat wordt gewist of dat het apparaat wordt gestart vanaf een opstartinstallatiekopie.
Deze voorbeelden bevatten enkele redenen voor inrichtingsfouten:

Als een inrichtingspakket probeert lid te worden van een Active Directory-domein of Azure Active
Directory-tenant en er hierbij geen lokaal account wordt gemaakt, kan het apparaat onbereikbaar worden
als het lid worden van het domein mislukt omdat er geen netwerkverbinding is.
Scripts van het inrichtingspakket worden uitgevoerd binnen de systeemcontext. De scripts kunnen
willekeurige wijzigingen aanbrengen in het bestandssysteem en configuraties van het apparaat. Door een
schadelijk of fout script kan het apparaat in een status komen die alleen kan worden beëindigd door een
installatiekopie terug te zetten op het apparaat of het apparaat te wissen.

Voor in bulk geregistreerde apparaten kunnen geen op gebruikers gerichte certificaten en Wi-Fi-
implementatie worden gebruikt. U moet certificaten op apparaatniveau gebruiken voor het beheren van deze
verbindingen.

Voorwaardelijke toegang is niet beschikbaar voor Windows-apparaten die zijn geregistreerd via
bulkinschrijving.



Een pagina voor de status van de inschrijving
instellen
15-4-2019 • 8 minutes to read

De standaardpagina Status van de inschrijving voor alle gebruikers
inschakelen

Profiel voor pagina Status van de registratie maken en dit aan een
groep toewijzen

De prioriteit instellen voor de pagina Status van de registratie

Tijdens de installatie van het apparaat met Intune wordt op de pagina Status van de registratie informatie over de
installatie weergegeven op het apparaat. Sommige toepassingen, profielen en certificaten zijn mogelijk niet
geïnstalleerd op het moment dat een gebruiker de out-of-box-registratie op het apparaat voltooit. Een pagina
Status van de registratie is handig voor gebruikers om de status van hun apparaat tijdens de installatie van het
apparaat te bekijken. U kunt voor de pagina Status van de registratie meerdere profielen maken en deze
toepassen op verschillende groepen. Profielen kunnen worden ingesteld op:

De voortgang van de installatie weergeven.
Gebruik blokkeren totdat de installatie is voltooid.
Opgeven wat een gebruiker kan doen als de installatie van het apparaat mislukt.

U kunt ook de volgorde van prioriteit voor elk profiel instellen om problemen met conflicterende
profieltoewijzingen aan dezelfde gebruiker of hetzelfde apparaat te voorkomen.

Volg de onderstaande stappen om de pagina Status van de registratie in te schakelen.

1. In Intune kiest u Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Pagina Status van de inschrijving
(preview).

2. In de blade Pagina Status van de inschrijving kiest u Standaard > Instellingen.
3. Bij Voortgang van installatie van app en profiel weergeven kiest u Ja.
4. Kies de andere instellingen die u wilt inschakelen en kies vervolgens Opslaan.

1. In Intune kiest u Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Pagina Status van de inschrijving
(preview) > Profiel maken.

2. Geef een naam en beschrijving op.
3. Kies Maken.
4. Kies het nieuwe profiel in de lijst Pagina Status van de inschrijving.
5. Kies Toewijzingen > Groepen selecteren > kies de groepen waarvoor u dit profiel wilt instellen >

Selecteren > Opslaan.
6. Kies Instellingen > kies de instellingen die u op dit profiel wilt toepassen > Opslaan.

Een apparaat of gebruiker kan zich in meerdere groepen bevinden en meerdere profielen hebben voor de pagina
Status van de registratie. U kunt de prioriteiten voor elk profiel instellen om problemen met dergelijke conflicten
te voorkomen. Als iemand meer dan een profiel heeft voor de pagina Status van de registratie, wordt alleen het
profiel met de hoogste prioriteit toegepast.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Toegang blokkeren tot een apparaat tot een bepaalde toepassing is
geïnstalleerd

Traceringsinformatie op de pagina Status van de inschrijving

Voorbereiding van het apparaatVoorbereiding van het apparaat

Installatie van het apparaatInstallatie van het apparaat

Account instellenAccount instellen

1. In Intune kiest u Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Pagina Status van de inschrijving
(preview).

2. Beweeg de muisaanwijzer over het profiel in de lijst.
3. Sleep met behulp van de drie verticale puntjes het profiel naar de gewenste positie in de lijst.

U kunt opgeven welke apps moeten worden geïnstalleerd voordat de gebruiker toegang krijgt tot het bureaublad.

1. Kies in Intune Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Pagina Status van de inschrijving
(preview).

2. Kies een profiel > Instellingen.
3. Kies Ja bij Voortgang van installatie van app en profiel weergeven.
4. Kies Ja bij Apparaatgebruik blokkeren totdat alle apps en profielen zijn geïnstalleerd.
5. Kies Geselecteerd bij Apparaatgebruik blokkeren totdat deze vereiste apps zijn geïnstalleerd als ze

worden toegewezen aan de gebruiker/apparaat.
6. Kies Apps selecteren > kies de apps > selecteer > Opslaan.

Op de statuspagina wordt informatie bijgehouden voor voorbereiding van het apparaat, installatie van het
apparaat en installatie van het account.

Voor voorbereiding van het apparaat worden op de pagina voor de status van de inschrijving TPM-
sleutelattestaties (Trusted Platform Module, indien van toepassing), de voortgang van de deelname aan Azure
Active Directory en het inschrijven bij Intune bijgehouden.

Voor de installatie van het apparaat worden op de pagina voor de status van de inschrijving de volgende items
bijgehouden als deze aan alle apparaten zijn toegewezen:

Beveiligingsbeleid

Toepassingen

Connectiviteitsprofielen

Certificaatprofielen die zijn toegewezen aan Alle apparaten of een groep apparaten waarvan het apparaat dat
wordt geregistreerd lid is, maar alleen voor Autopilot-apparaten

Eén configuratieprovider (CSP) voor alle inschrijvingen.
Werkelijke CSP's die door Intune zijn geconfigureerd, worden hier niet bijgehouden.

LOB (Line-of-Business) MSI-apps per apparaat.
LOB (Line-of-Business) opslag-apps met installatiecontext = apparaat.
Offline opslag- en LOB (Line-of-Business) opslag-apps met installatiecontext = apparaat.

VPN- of Wi-Fi-profielen die zijn toegewezen aan Alle apparaten of een groep apparaten waarvan het
apparaat dat wordt geregistreerd lid is, maar alleen voor Autopilot-apparaten

Voor het installeren van het account worden op de pagina voor de status van de inschrijving de volgende items
bijgehouden:

Beveiligingsbeleid
Eén CSP voor alle inschrijvingen.

https://aka.ms/intuneportal


Volgende stappen

Toepassingen

Connectiviteitsprofielen

Certificaten

Werkelijke CSP's die door Intune zijn geconfigureerd, worden hier niet bijgehouden.

LOB (Line-of-Business) MSI-apps per gebruiker die worden toegewezen aan alle apparaten, aan alle
gebruikers of aan een gebruikersgroep waarvan de gebruiker die het apparaat inschrijft, lid is.
LOB (Line-of-Business) MSI-apps per apparaat die worden toegewezen aan alle gebruikers of aan een
gebruikersgroep waarvan de gebruiker die het apparaat inschrijft, lid is.
LOB (Line-of-Business) store-apps, online store-apps en offline store-apps die aan een van de volgende
zijn toegewezen:

Alle apparaten
Alle gebruikers
een gebruikersgroep waarvan de gebruiker die het apparaat inschrijft, lid is, met de
installatiecontext ingesteld op Gebruiker.

VPN- of Wi-Fi-profielen die worden toegewezen aan alle gebruikers of aan een gebruikersgroep
waarvan de gebruiker die het apparaat inschrijft, lid is.

Certificaatprofielen die worden toegewezen aan alle gebruikers of aan een gebruikersgroep waarvan de
gebruiker die het apparaat inschrijft, lid is.

Nadat u Windows-inschrijvingspagina's hebt ingesteld, kunt u leren hoe u Windows-apparaten beheert. Zie Wat
is Microsoft Intune-apparaatbeheer? voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/intune/device-management


  

Windows-apparaten in Intune inschrijven met
Windows Autopilot
12-8-2019 • 20 minutes to read

Vereisten

Het CSV-bestand verkrijgen voor het importeren in Intune

Apparaten toevoegen

Windows Autopilot maakt het makkelijker om apparaten te registreren in Intune. Het kost veel tijd om
aangepaste installatiekopieën van besturingssystemen te bouwen en onderhouden. Mogelijk besteedt u ook
tijd aan het toepassen van deze aangepaste installatiekopieën op nieuwe apparaten, om ze voor te bereiden
voor gebruik voordat u ze aan eindgebruikers verstrekt. Met Microsoft Intune en Autopilot geeft u nieuwe
apparaten aan uw eindgebruikers zonder dat u aangepaste installatiekopieën van besturingssystemen voor de
apparaten hoeft te bouwen, onderhouden en toe te passen. Als u Intune gebruikt om Autopilot-apparaten te
beheren, kunt u beleidsregels, profielen, apps en meer beheren op apparaten nadat ze zijn ingeschreven. Zie
Overzicht van Windows Autopilot voor een overzicht van voordelen, scenario's en vereisten.

Er zijn vier typen Autopilot-implementatie: Zelfimplementatiemodus (voor kiosken, digitale borden of een
gedeeld apparaat), White label (hiermee kunnen partners of IT-medewerkers een Windows 10-pc alvast
inrichten, zodat deze volledig is geconfigureerd en klaar is voor gebruik), Autopilot voor bestaande apparaten
(hiermee kunt u gemakkelijk de meest recente versie van Windows 10 op uw bestaande apparaten
implementeren) en Door gebruiker gestuurde modus (voor traditionele gebruikers).

Intune-abonnement
Automatische inschrijving bij Windows is ingeschakeld
Azure Active Directory Premium-abonnement

Raadpleeg voor meer informatie 'De PowerShell-cmdlet begrijpen'.

Get-WindowsAutoPilotInfo

U kunt Windows Autopilot-apparaten toevoegen door een CSV-bestand te importeren met de bijbehorende
informatie.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Apparaten
> Importeren.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/windows-10-autopilot
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/self-deploying
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/white-glove
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/existing-devices
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/user-driven
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-get-started-premium
https://www.powershellgallery.com/packages/Get-WindowsAutoPilotInfo
https://aka.ms/intuneportal


Een Autopilot-apparaatgroep maken

2. Onder Windows AutoPilot-apparaten toevoegen bladert u naar het CSV-bestand met de apparaten
die u wilt toevoegen. Het CSV-bestand moet de serienummers, Windows-product-id's, hardwarehashes
en optionele groepstags vermelden. Er mogen maximaal 500 rijen in de lijst staan. Gebruik de header-
en regelindeling die hieronder wordt weergegeven:

Device Serial Number,Windows Product ID,Hardware Hash,Group Tag

<serialNumber>,<ProductID>,<hardwareHash>,<optionalGroupTag>

3. Kies Importeren om apparaatgegevens te importeren. Het importeren kan enkele minuten duren.

4. Wanneer het importeren is voltooid, kiest u Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving >
Windows Autopilot > Apparaten > Synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven dat de
synchronisatie wordt uitgevoerd. Het proces kan enige minuten duren, afhankelijk van hoeveel
apparaten er worden gesynchroniseerd.

5. Vernieuw de weergave om de nieuwe apparaten te zien.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Groepen > Nieuwe groep.

https://aka.ms/intuneportal


      Een Autopilot-implementatieprofiel maken

2. Op de blade Groep:

a. Als groepstype kiest u Beveiliging.
b. Geef een groepsnaam en een beschrijving voor de groep op.
c. Als lidmaatschapstype kiest u Toegewezen of Dynamisch apparaat.

3. Als u in de vorige stap voor Toegewezen hebt gekozen als lidmaatschapstype, kiest u op de blade
Groep de optie Leden en voegt u Autopilot-apparaten toe aan de groep. Autopilot-apparaten die nog
niet zijn ingeschreven, zijn apparaten waarvan de naam overeenkomt met het serienummer van het
apparaat.

4. Als u hierboven de optie Dynamische apparaten hebt gekozen als lidmaatschapstype, kiest u op de
blade Groep de optie Leden van dynamisch apparaat en typt u een de volgende codes in het vak
Geavanceerde regel.

Als u een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten, typt u: 
(device.devicePhysicalIDs -any _ -contains "[ZTDId]")

Het veld met groepstags van Intune komt overeen met het kenmerk OrderID op Azure AD-
apparaten. Als u een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten met een specifieke groepstag
(OrderID), typt u: (device.devicePhysicalIds -any _ -eq "[OrderID]:179887111881")

Als u een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten en een specifieke inkooporder-id, typt u 
(device.devicePhysicalIds -any _ -eq "[PurchaseOrderId]:76222342342")

Wanneer u de code Geavanceerde regel hebt toegevoegd, kiest u Opslaan.

5. Kies Maken.

Autopilot-profielen worden gebruikt om de Autopilot-apparaten te configureren.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving >
Apparaatprofielen > Profiel maken.

2. Geef op de pagina Basisinformatie een waarde op voor Naam en eventueel ook voor Beschrijving.

3. Als u wilt dat alle apparaten in de toegewezen groepen automatisch converteren naar Autopilot, stelt u
Alle doelapparaten converteren naar Autopilot in op Ja. Alle niet-Autopilot-apparaten in
toegewezen groepen worden geregistreerd met de Autopilot-implementatieservice. Het kan 48 uur

https://aka.ms/intuneportal


duren voordat de registratie is verwerkt. Wanneer het apparaat wordt uitgeschreven en opnieuw wordt
ingesteld, wordt het door Autopilot geregistreerd. Nadat een apparaat op deze manier is geregistreerd,
wordt het apparaat niet meer uit de Autopilot-implementatieservice verwijderd door deze optie uit te
schakelen of de profieltoewijzing te verwijderen. In plaats daarvan moet u het apparaat rechtstreeks
verwijderen.

4. Selecteer Volgende.

5. Ga op de pagina Out-Of-Box Experience (OOBE) naar Implementatiemodus en kies een van deze
twee opties:

Op basis van gebruiker: Apparaten met dit profiel worden gekoppeld aan de gebruiker die het
apparaat inschrijft. Er zijn gebruikersreferenties vereist om het apparaat in te kunnen schrijven.
Zelf-implementerend (preview) : (Windows 10 versie 1809 of hoger vereist) apparaten met dit
profiel worden niet gekoppeld aan de gebruiker die het apparaat inschrijft. Er zijn geen
gebruikersreferenties vereist om het apparaat te kunnen registreren.

6. In het vak Toevoegen aan Azure AD als kiest u Toegevoegd aan Azure AD .

7. Configureer de volgende opties:

Gebruiksrechtovereenkomst (EULA) : (Windows 10, versie 1709 of hoger) Kies of u de
gebruiksrechtovereenkomst wilt weergeven aan gebruikers.
Privacyinstellingen: kies of u de privacyinstellingen wilt weergeven voor de gebruikers.



IMPORTANTIMPORTANT
De standaardwaarde voor de instelling Diagnostische gegevens is afhankelijk van de Windows-versie. Voor
apparaten met Windows 10 versie 1903 is de standaardwaarde tijdens de Out-Of-Box Experience ingesteld op
Volledig. Zie Windows Diagnostic Data (Diagnostische gegevens in Windows) voor meer informatie 

Opties voor account wijzigen verbergen (Windows 10 versie 1809 of hoger vereist) : kies
Verbergen om te voorkomen dat opties voor account wijzigen worden weergegeven op de
aanmeldings- en domeinfoutpagina's van het bedrijf. Voor deze optie is vereist dat er een aangepaste
huisstijl wordt geconfigureerd in Azure Active Directory.
Gebruikersaccounttype: kies het gebruikersaccounttype (Beheerder of Standaardgebruiker).
White Glove OOBE toestaan (Windows 10, versie 1903 of hoger vereist; aanvullende fysieke
vereisten): Kies Ja om ondersteuning van nauwkeurige OOBE toe te staan.
Sjabloon apparaatnaam toepassen (Windows 10 versie 1809 of hoger vereist) : kies Ja om
een sjabloon te maken die tijdens de inschrijving kan worden gebruikt bij de naamgeving van een
apparaat. Namen moeten 15 tekens of minder bevatten, en mogen letters, cijfers en afbreekstreepjes
bevatten. Namen mogen niet alleen uit getallen bestaan. Gebruik de %SERIAL% macro om het
serienummer toe te voegen van specifieke hardware. U kunt ook de optie % RAND: x % macro
gebruiken om een willekeurige tekenreeks van getallen toe te voegen, waarbij x gelijk is aan het
aantal toe te voegen cijfers.
Taal (regio) *: Kies de taal die u voor het apparaat wilt gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar
als u Zelf-implementerend hebt gekozen als implementatiemodus.
Toetsenbord automatisch configureren*: Als er een Taal (regio) is geselecteerd, kiest u Ja om de
toetsenbordselectiepagina over te slaan. Deze optie is alleen beschikbaar als u Zelf-
implementerend hebt gekozen als implementatiemodus.

8. Selecteer Volgende.

9. Voeg op de pagina Bereiktags eventueel de bereiktags toe die u wilt toepassen op dit profiel. Zie Use
role-based access control and scope tags for distributed IT (Op rollen gebaseerd toegangsbeheer en
bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT) voor meer informatie over bereiktags.

10. Selecteer Volgende.

11. Kies op de pagina Toewijzingen de optie Selecteerde groepen bij Toewijzen aan.

https://docs.microsoft.com/windows/privacy/windows-diagnostic-data
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/customize-branding
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/white-glove#prerequisites
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accounts-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accounts-csp


12. Kies Groepen selecteren om op te nemen en kies de groepen die u wilt opnemen in dit profiel.

13. Als u groepen wilt uitsluiten, kiest u Groepen selecteren die moeten worden uitgesloten en kiest u
vervolgens de groepen die u wilt uitsluiten.

14. Selecteer Volgende.

15. Kies op de pagina Beoordelen en maken de optie Maken om het profiel te maken.



NOTENOTE

Een Windows Autopilot-implementatieprofiel bewerken

Er wordt regelmatig door Intune gecontroleerd of de toegewezen groepen nieuwe apparaten bevatten. Vervolgens
worden er profielen aan eventuele nieuwe apparaten toegewezen. Dit proces kan enkele minuten duren. Zorg ervoor dat
dit proces is voltooid voordat u een apparaat implementeert. U kunt bij Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving
> Apparaten controleren waar u de wijzigingen in de profielstatus van 'Niet-toegewezen' naar 'Toewijzen' en tot slot
naar 'Toegewezen' kunt bekijken.

Nadat u een Autopilot-implementatieprofiel hebt gemaakt, kunt u bepaalde delen ervan bewerken.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving.
2. Onder Windows-inschrijving in het gedeelte Windows Autopilot kiest u Implementatieprofielen.
3. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken.
4. Klik links op Eigenschappen om de naam of beschrijving van het implementatieprofiel te wijzigen. Klik op

Opslaan wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.
5. Klik op Instellingen de OOBE-instellingen te wijzigen. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met het

aanbrengen van wijzigingen.

https://aka.ms/intuneportal


NOTENOTE

Waarschuwingen voor niet-toegewezen Windows Autopilot-
apparaten

Een gebruiker toewijzen aan een specifiek Autopilot-apparaat

Wijzigingen aan het profiel worden toegepast op apparaten die zijn toegewezen aan dit profiel. Het bijgewerkte profiel
wordt echter niet toegepast op een apparaat dat al is ingeschreven bij Intune totdat het apparaat opnieuw is ingesteld
en ingeschreven.

Waarschuwingen geven weer hoeveel Autopilot-programma-apparaten geen Autopilot-
implementatieprofielen hebben. Aan de hand van de informatie in de waarschuwing kunt u profielen maken en
deze toewijzen aan de niet-toegewezen apparaten. Als u op de waarschuwing klikt, verschijnt een volledige lijst
met Windows Autopilot-apparaten en gedetailleerde informatie.

Als u waarschuwingen over niet-toegewezen apparaten wilt zien, kiest u in Intune in Azure Portal de optie
Apparaatinschrijving > Overzicht > Niet-toegewezen apparaten.

U kunt een gebruiker toewijzen aan een specifiek Autopilot-apparaat. Deze toewijzing wordt vooraf ingevuld
voor een gebruiker uit Azure Active Directory op de aanmeldingspagina in de huisstijl van het bedrijf tijdens de
installatie van Windows. Ook kunt u de naam van een aangepast welkomstbericht instellen. Hiermee wordt
Windows-aanmelding niet vooraf ingevuld of gewijzigd. Alleen gelicentieerde gebruikers van Intune kunnen
op deze manier worden toegewezen.

Vereisten: de Azure Active Directory-bedrijfsportal is geconfigureerd en Windows 10 versie 1809 of hoger is
geïnstalleerd.

1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Apparaten
> kies het apparaat > Gebruiker toewijzen.

2. Kies een Azure-gebruiker met een licentie voor het gebruik van Intune en kies Selecteren.

https://aka.ms/intuneportal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/customize-branding
https://aka.ms/intuneportal


    Autopilot-apparaten verwijderen

3. Typ in het vak beschrijvende naam van gebruiker een beschrijvende naam of accepteer de
standaardwaarde. Deze tekenreeks is de beschrijvende naam die wordt weergegeven wanneer de
gebruiker zich aanmeldt tijdens de installatie van Windows.

4. Kies OK.

U kunt Windows Autopilot-apparaten verwijderen die niet bij Intune zijn ingeschreven:

Verwijder de apparaten uit Windows Autopilot via Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving >
Apparaten. Kies de apparaten die u wilt verwijderen en kies vervolgens Verwijderen. Het verwijderen van
Windows Autopilot-apparaten kan enkele minuten duren.



Autopilot in andere portals gebruiken

Windows Autopilot voor bestaande apparaten

WARNINGWARNING

Volgende stappen

Als u een apparaat volledig uit uw tenant wilt verwijderen, moet u alle records van het Intune-apparaat, het
Azure Active Directory-apparaat en de Windows Autopilot-apparaat verwijderen. Dit kan allemaal vanuit
Intune worden geregeld:

1. Als de apparaten zijn ingeschreven bij Intune, moet u ze eerst verwijderen uit de Intune-blade Alle
apparaten.

2. Verwijder de apparaten in Azure Active Directory-apparaten via Apparaten > Azure AD-apparaten.

3. Verwijder de apparaten uit Windows Autopilot via Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving >
Apparaten. Kies de apparaten die u wilt verwijderen en kies vervolgens Verwijderen. Het verwijderen
van Windows Autopilot-apparaten kan enkele minuten duren.

Als u geen interesse hebt in Mobile Device Management, kunt u Autopilot gebruiken in andere portals. Hoewel
het gebruik van andere portals een optie is, raden we aan om alleen Intune te gebruiken voor uw Autopilot-
implementaties. Wanneer u Intune en een andere portal gebruikt, kunt u met Intune het volgende niet doen:

Wijzigingen weergeven in profielen die zijn gemaakt in Intune, maar bewerkt in een andere portal
Profielen synchroniseren die zijn gemaakt in een andere portal
Wijzigingen in profieltoewijzingen weergeven die zijn aangebracht in een andere portal
Profieltoewijzingen synchroniseren die zijn uitgevoerd in een andere portal
Wijzigingen in de lijst met apparaten weergeven die zijn gemaakt in een andere portal

U kunt Windows-apparaten groeperen op correlator-id bij registratie met behulp van Autopilot voor bestaande
apparaten via Configuration Manager. De correlator-ID is een parameter van het Autopilot-
configuratiebestand. De enrollmentProfileName van het Azure ID-apparaatkenmerk wordt automatisch
zodanig ingesteld dat deze aansluit bij de ‘OfflineAutopilotprofile-<correlator-ID>’. Hierdoor kunnen
willekeurige dynamische groepen in Azure AD op basis van de correlator-id worden gemaakt met behulp van
het kenmerk enrollmentprofileName.

Omdat de correlatie-id niet vooraf wordt weergegeven in Intune, wordt door het apparaat mogelijk elke gewenste
correlatie-id gerapporteerd. Als de gebruiker een correlatie-id maakt die overeenkomt met een Autopilot- of Apple DEP-
profielnnaam, wordt het apparaat toegevoegd aan alle dynamische Microsoft Azure AD-apparaatgroepen op basis van
het kenmerk enrollmentProfileName. U kunt dit conflict als volgt voorkomen:

Maak altijd dynamische groepsregels die overeenkomen met de hele enrollmentProfileName-waarde
Begin een Autopilot- of Apple DEP-profielnaam nooit met 'OfflineAutopilotprofile-'.

Ontdek hoe u apparaten beheert nadat u Windows Autopilot hebt geconfigureerd voor geregistreerde
Windows 10-apparaten. Zie Wat is Microsoft Intune-apparaatbeheer? voor meer informatie.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/New-Windows-Autopilot-capabilities-and-expanded-partner-support/ba-p/260430
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership#rules-for-devices
https://docs.microsoft.com/intune/device-management


Apparaten die aan hybride Azure AD zijn gekoppeld
implementeren met Intune en Windows Autopilot
21-8-2019 • 16 minutes to read

Vereisten

Automatische inschrijving voor Windows 10 instellen

U kunt Intune en Windows Autopilot gebruiken om apparaten in te stellen die zijn gekoppeld aan Hybrid Azure
Active Directory (Azure AD). Volg hiervoor de stappen in dit artikel.

Configureer uw gekoppelde Hybrid Azure AD-apparaten. Zorg ervoor dat u de registratie van uw apparaat
verifieert met behulp van de cmdlet Get-MsolDevice.

De te registreren apparaten moeten ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

Apparaten werken met Windows 10 v1809 of hoger.
Toegang hebben tot internet op basis van de gedocumenteerde Windows Autopilot-netwerkvereisten.
Toegang tot een Active Directory-domeincontroller, zodat het kan worden verbonden met het netwerk van de
organisatie. (Waar het DNS-records voor het AD-domein en de AD-domeincontroller kan oplossen en kan
communiceren met de domeincontroller om de gebruiker te verifiëren. Een VPN-verbinding wordt momenteel
niet ondersteund.)
Zorg ervoor dat u de domeincontroller van het domein dat u probeert samen te voegen kunt pingen.
Als u een proxy gebruikt, moet de optie WPAD Proxy-instellingen zijn ingeschakeld en geconfigureerd.
Doorloop de OOBE (Out-of-Box Experience).

1. Meld u aan bij Azure Portal en selecteer Azure Active Directory in het linkerdeelvenster.

2. Selecteer Mobiliteit (MDM en MAM) .

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/devices/hybrid-azuread-join-plan
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/devices/hybrid-azuread-join-managed-domains#verify-the-registration
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot-requirements#networking-requirements
https://portal.azure.com


3. Selecteer Microsoft Intune.

4. Zorg ervoor dat de gebruikers die aan Azure AD gekoppelde apparaten implementeren met Intune en
Windows, lid zijn van een groep die is opgenomen zijn in uw Gebruikersbereik van MDM.



  De limiet verhogen voor het aantal computeraccounts in de
organisatie-eenheid

5. Gebruik de standaardwaarden in de vakken URL naar MDM-gebruiksvoorwaarden, Detectie-URL
MDM en Nalevings-URL MDM en selecteer vervolgens Opslaan.

Met de Intune-connector voor uw Active Directory worden via Autopilot geregistreerde computers gemaakt in het
on-premises Active Directory-domein. De computer die als host fungeert voor de Intune-connector moet over het
recht beschikken om binnen het domein computerobjecten te maken.

In sommige domeinen worden aan computers geen rechten verleend voor het maken van computers. Bovendien
hebben domeinen een ingebouwde limiet (standaard 10) die geldt voor alle gebruikers en computers zonder
gedelegeerde rechten voor het maken van computerobjecten. De rechten moeten daarom worden gedelegeerd aan
computers die als host fungeren voor de Intune-connector van de organisatie-eenheid waarop aan Hybrid Azure
AD gekoppelde apparaten worden gemaakt.

De organisatie-eenheid waaraan het recht is verleend om computers te maken, moet overeenkomen met:

De organisatie-eenheid die is ingevoerd in het profiel Domeindeelname.
Als er geen profiel is geselecteerd, de domeinnaam van de computer voor uw domein.

1. Open Active Directory: gebruikers en computers (DSA.msc) .

2. Klik met de rechtermuisknop op de organisatie-eenheid die u gebruikt om aan Hybrid Azure AD gekoppelde
computers te maken en selecteer Beheer delegeren.



3. Kies in de wizard Overdracht van beheer Volgende > Toevoegen > Objecttypen.

4. In het deelvenster Objecttypen schakelt u het selectievakje Computers in en selecteert u OK.

5. Voer in het deelvenster Gebruikers, computers of groepen selecteren in het veld Te selecteren
objectnamen invoeren de naam in van de computer waarop de connector is geïnstalleerd.



6. Selecteer Namen controleren om uw invoer te valideren en selecteer OK en selecteer vervolgens
Volgende.

7. Selecteer Een aangepaste taak maken om te delegeren > Volgende.

8. Selecteer het selectievakje Alleen de volgende objecten in de map en schakel vervolgens de
selectievakjes Computerobjecten, Geselecteerde objecten in deze map maken en Geselecteerde
objecten in deze map verwijderen in.

9. Selecteer Volgende.

10. Onder Machtigingen schakelt u het selectievakje Volledige bevoegdheid in.
Met deze actie selecteert u alle andere opties.



De Intune-connector installeren

NOTENOTE

Verbeterde beveiliging van Internet Explorer uitschakelenVerbeterde beveiliging van Internet Explorer uitschakelen

11. Selecteer Volgende en selecteer vervolgens Voltooien.

De Intune-connector voor Active Directory moet worden geïnstalleerd op een computer waarop Windows Server
2016 of later wordt uitgevoerd. De computer moet ook toegang hebben tot internet en uw Active Directory. Als u
de schaal en beschikbaarheid wilt verhogen of meerdere Active Directory-domeinen wilt ondersteunen, kunt u in
uw omgeving meerdere connectors installeren. Het is raadzaam om de connector te installeren op een server
waarop geen andere Intune-connectors worden uitgevoerd.

1. Selecteer Intune Apparaatregistratie > Windows-registratie > Intune-connector voor Active Directory
(preview-versie) > Connector toevoegen.

2. Volg de instructies voor het downloaden van de connector.
3. Open het gedownloade installatiebestand ODJConnectorBootstrapper.exe voor de connector om deze te

installeren.
4. Aan het einde van de installatie selecteert u Configureren.
5. Selecteer Aanmelden.
6. Voer de referenties in voor de rol gebruiker, globale beheerder of Intune-beheerder.

Aan het gebruikersaccount moet een Intune-licentie zijn toegewezen.
7. Ga naar Apparaatregistratie > Windows-registratie > Intune-connector voor Active Directory

(preview) en controleer of de status Actief is.

Nadat u zich bij de Connector hebt aangemeld, kan het een aantal minuten duren voordat deze in Intune wordt
weergegeven. De connector wordt alleen weergegeven als deze met de Intune-service kan communiceren.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


  

Webproxyinstellingen configurerenWebproxyinstellingen configureren

Een apparaatgroep maken

De Autopilot-apparaten registreren

Autopilot-apparaten registreren die al zijn geregistreerdAutopilot-apparaten registreren die al zijn geregistreerd

Autopilot-apparaten registreren die niet bij Intune zijn geregistreerdAutopilot-apparaten registreren die niet bij Intune zijn geregistreerd

OEM-apparaten registrerenOEM-apparaten registreren

De functie Verbeterde beveiliging van Internet Explorer is standaard ingeschakeld in Windows Server. Als u zich
niet kunt aanmelden bij de Intune-connector voor Active Directory, schakelt u de functie Verbeterde beveiliging
van Internet Explorer uit voor de beheerder. Verbeterde beveiliging van Internet Explorer uitschakelen

Als u in uw netwerkomgeving over een webproxy beschikt, zorgt u ervoor dat de Intune-connector voor Active
Directory goed werkt door te verwijzen naar Werken met bestaande on-premises proxyservers.

1. In Intune selecteert u Groepen > Nieuwe groep.

2. In het deelvenster Groep doet u het volgende:

a. Selecteer bij Groepstype de optie Beveiliging.

b. Geef een groepsnaam en een beschrijving voor de groep op.

c. Selecteer een Type lidmaatschap.

3. Als u Dynamische apparaten hebt geselecteerd voor het lidmaatschapstype, selecteert u in het
deelvenster Groep de optie Leden van dynamisch apparaat en voert u in het vak Geavanceerde regel
een van de volgende acties uit:

Als u een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten, voert u 
(device.devicePhysicalIDs -any _ -contains "[ZTDId]")  in.

Het veld Groepstag van Intune komt overeen met het kenmerk OrderID op Azure AD-apparaten. Als u
een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten met een specifieke groepstag (OrderID), typt u: 
(device.devicePhysicalIds -any _ -eq "[OrderID]:179887111881")

Als u een groep wilt maken met al uw Autopilot-apparaten en een specifieke inkooporder-id, voert u 
(device.devicePhysicalIds -any _ -eq "[PurchaseOrderId]:76222342342")  in.

4. Selecteer Opslaan.

5. Selecteer Maken.

Selecteer een van de volgende manieren om uw Autopilot-apparaten te registreren.

1. Maak een Autopilot-implementatieprofiel waarin Alle doelapparaten converteren naar Apparaat is
ingesteld op Ja.

2. Wijs het profiel toe aan een groep met de leden waarvan u wilt dat deze automatisch worden geregistreerd met
Autopilot.

Zie Een Autopilot-implementatieprofiel maken voor meer informatie.

Als uw apparaten nog niet bij Intune zijn geregistreerd, kunt u ze zelf registreren. Zie Apparaten toevoegen voor
meer informatie.

Als u nieuwe apparaten koopt, kunnen sommige OEM's de apparaten voor u registreren. Raadpleeg de pagina
Windows Autopilot voor meer informatie.

Wanneer uw Autopilot-apparaten worden geregistreerd, voordat ze worden geregistreerd bij Intune, worden ze op
drie locaties weergegeven (met namen die zijn ingesteld op de serienummers):

https://blogs.technet.microsoft.com/chenley/2011/03/10/how-to-turn-off-internet-explorer-enhanced-security-configuration
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/WindowsAutopilot


  Een Windows AutoPilot-implementatieprofiel maken en toewijzen

(Optioneel) De pagina Status van de registratie inschakelen

Een profiel voor Domeindeelname maken en toewijzen

Het deelvenster Autopilot-apparaten in Azure Portal in Intune. Selecteer Apparaatregistratie > Windows-
registratie > Apparaten.
Het deelvenster Azure AD-apparaten in Azure Portal in Intune. Selecteer Apparaten > Azure AD-
apparaten.
Het deelvenster Alle Azure AD-apparaten in Azure Active Directory in Azure Portal door Apparaten > Alle
apparaten te selecteren.

Nadat uw Autopilot-apparaten zijn geregistreerd, worden deze op vier locaties weergegeven:

Het deelvenster Autopilot-apparaten in Azure Portal in Intune. Selecteer Apparaatregistratie > Windows-
registratie > Apparaten.
Het deelvenster Azure AD-apparaten in Azure Portal in Intune. Selecteer Apparaten > Azure AD-
apparaten.
Het deelvenster Alle Azure AD-apparaten in Azure Active Directory in Azure Portal. Selecteer Apparaten >
Alle apparaten.
Het deelvenster Alle apparaten in Azure Portal in Intune. Selecteer Apparaten > Alle apparaten.

Nadat uw Autopilot-apparaten zijn geregistreerd, worden hun namen de hostnaam van het apparaat. De hostnaam
begint standaard met DESKTOP- .

Autopilot-profielen worden gebruikt om de Autopilot-apparaten te configureren.

1. Selecteer in Intune de optie Apparaatregistratie > Windows-registratie > Apparaatprofielen > Profiel
maken.

2. Typ een naam en (optioneel) een beschrijving.
3. Als implementatiemodus selecteert u Op basis van gebruiker.
4. Selecteer in het vak Toevoegen aan Azure AD als de optie Gekoppeld aan Hybrid Azure AD (preview) .
5. Selecteer Out-Of-Box Experience (OOBE) , configureer de gewenste opties en selecteer vervolgens Opslaan.
6. Selecteer Maken om het profiel te maken.
7. In het profieldeelvenster selecteert u Toewijzingen.
8. Selecteer Groepen selecteren.
9. In het deelvenster Groepen selecteren selecteert u de apparaatgroep. Klik vervolgens op Selecteren.

Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de status van het apparaatprofiel is gewijzigd van Niet toegewezen in
Toewijzen en tot slot in Toegewezen.

1. Selecteer in Intune Apparaatinschrijving > Windows-inschrijving > Pagina Status van de inschrijving.
2. In het deelvenster Pagina Registratiestatus selecteert u Standaard > Instellingen.
3. In het vak Voortgang app- en profielinstallatie weergeven selecteert u Ja.
4. Configureer de andere opties indien nodig.
5. Selecteer Opslaan.

1. Selecteer in Intune Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.
2. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


NOTENOTE

Volgende stappen

3. Selecteer Instellingen en geef vervolgens een computernaamvoorvoegsel, domeinnaam en (optioneel)
organisatie-eenheid in DN-indeling op.

4. Selecteer OK > Maken.
Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst.

5. Als u het profiel wilt toewijzen, volgt u de stappen onder Een apparaatprofiel toewijzen en wijst u het profiel toe
aan dezelfde groep die u bij de stap Een apparaatgroep maken hebt gebruikt

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: Kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: Selecteer Domeindeelname (preview) .

Meerdere Domeindeelname-profielen implementeren

a. Maak een dynamische groep waarin al uw Autopilot-apparaten met een specifiek Autopilot-
implementatieprofiel staan en voer (device.enrollmentProfileName, bijv. 'Autopilot-profielnaam') in.

b. Vervang 'Naam Autopilot-profiel' door de weergavenaam van het profiel dat u onder Een
Autopilot-implementatieprofiel maken en toewijzen hebt gemaakt.

c. Maak meerdere Autopilot-implementatieprofielen en wijs dat apparaat toe aan het profiel dat in
deze dynamische groep is opgegeven.

De naamgevingsmogelijkheden voor Windows Autopilot voor Hybrid Azure AD Join bieden geen ondersteuning voor
variabelen zoals %SERIAL% en ondersteunen alleen voorvoegsels voor de computernaam.

Ontdek hoe u apparaten beheert nadat u Windows Autopilot hebt geconfigureerd. Zie Wat is Microsoft Intune-
apparaatbeheer? voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/ad/object-names-and-identities#distinguished-name


Werken met bestaande on-premises proxyservers
11-7-2019 • 3 minutes to read

Uitgaande proxy's overslaan

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <system.net>  
        <defaultProxy>   
            <proxy proxyaddress="<PROXY ADDRESS HERE>:<PORT HERE>" bypassonlocal="True" 
usesystemdefault="True"/>   
        </defaultProxy>  
    </system.net>
    <runtime>
        <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
            <dependentAssembly>
                <assemblyIdentity name="mscorlib" publicKeyToken="b77a5c561934e089" culture="neutral"/>
                <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="4.6.0.0" />
            </dependentAssembly>
        </assemblyBinding>
    </runtime>
    <startup> 
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />
    </startup>
    <appSettings>
        <add key="SignInURL" value="https://portal.manage.microsoft.com/Home/ClientLogon"/>
        <add key="LocationServiceEndpoint" 
value="RestUserAuthLocationService/RestUserAuthLocationService/ServiceAddresses"/>
    </appSettings>
</configuration>

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de Intune Connector voor Active Directory configureert zodat u met uitgaande
proxyservers kunt werken. Het is bedoeld voor klanten met netwerkomgevingen met bestaande proxy's.

Zie Meer informatie over Azure AD-toepassingsproxyconnectoren voor meer informatie over de werking van
connectoren.

Connectoren hebben onderliggende besturingssysteemonderdelen waardoor de uitgaande aanvragen worden
gemaakt. Deze onderdelen zoeken automatisch een proxyserver in het netwerk met behulp van Web Proxy Auto-
Discovery (WPAD).

De besturingssysteemonderdelen zoeken een proxyserver door een DNS-zoekactie voor wpad.domainsuffix uit te
voeren. Als de zoekopdracht wordt omgezet in DNS, wordt vervolgens een HTTP-aanvraag ingediend op het IP-
adres voor wpad.dat. Deze aanvraag wordt het proxyconfiguratiescript in uw omgeving. Dit script wordt door de
connector gebruikt om een uitgaande proxyserver te selecteren. Het is echter mogelijk dat verkeer op de
connector nog steeds niet doorkomt, omdat er extra configuratie-instellingen nodig zijn op de proxy.

U kunt de connector configureren om uw on-premises proxy over te slaan, zodat u zeker weet dat de connector
rechtstreeks is verbonden met de Azure-services. Dit is de aanbevolen methode zolang deze mogelijk is volgens
uw netwerkbeleid, omdat u in dit geval één configuratie minder hoeft te onderhouden.

Als u het proxygebruik voor de connector wilt uitschakelen, bewerkt u het bestand :\Program Files\Microsoft
Intune\ODJConnector\ODJConnectorUI\ODJConnectorUI.exe.config en voegt u het proxyadres en de proxypoort
toe in het deel dat in dit codevoorbeeld wordt weergegeven:

U moet een vergelijkbare wijziging doorvoeren in het bestand C:\Program Files\Microsoft

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-connectors


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <system.net>  
        <defaultProxy>   
            <proxy proxyaddress="<PROXY ADDRESS HERE>:<PORT HERE>" bypassonlocal="True" 
usesystemdefault="True"/>   
        </defaultProxy>  
    </system.net>
    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6" />
    </startup>
    <appSettings>
        <add key="BaseServiceAddress" value="https://manage.microsoft.com/" />
    </appSettings>
</configuration>

Volgende stappen

Intune\ODJConnector\ODJConnectorSvc\ODJConnectorSvc.exe.config om ervoor te zorgen dat ook de
Connector Updater-service de proxy overslaat.

Vergeet niet om kopieën van de oorspronkelijke bestanden te maken, in het geval u de .config-bestanden naar de
standaardinstellingen moet terugzetten.

Zodra de configuratiebestanden zijn aangepast, moet u de Intune-connectorservice opnieuw opstarten.

1. Open services.msc.
2. Zoek en selecteer de Intune ODJConnector-service.
3. Selecteer Opnieuw opstarten.

Uw apparaten beheren



Android-apparaten inschrijven
16-5-2019 • 6 minutes to read

Vereiste

Android-inschrijving instellen

Android Enterprise-inschrijving instellen

Als Intune-beheerder kunt u de volgende Android-apparaten beheren:

Android-apparaten, inclusief Samsung Knox Standard-apparaten.
Android Enterprise-apparaten, waaronder:

Apparaten met Android Enterprise-werkprofiel: Persoonlijke apparaten die zijn gemachtigd voor
toegang tot bedrijfsgegevens. Beheerders kunnen werkaccounts, apps en gegevens beheren.
Persoonlijke gegevens op het apparaat worden geïsoleerd van bedrijfsgegevens en beheerders hebben
geen toegang tot persoonlijke instellingen of gegevens.
Toegewezen Android Enterprise-apparaten: Apparaten in bedrijfseigendom voor eenmalig gebruik,
bijvoorbeeld voor digitale ondertekening, het afdrukken van tickets of inventarisbeheer. Beheerders
vergrendelen het gebruik van een apparaat voor een beperkt aantal apps en webkoppelingen. Ook
wordt voorkomen dat gebruikers andere apps kunnen toevoegen of andere acties op het apparaat
kunnen uitvoeren.
Volledig beheerde Android Enterprise-apparaten: Apparaten in bedrijfseigendom voor één
gebruiker, die exclusief worden gebruikt voor werk, niet voor persoonlijk gebruik. Beheerders kunnen
het hele apparaat beheren en beleidscontroles afdwingen die niet beschikbaar zijn voor werkprofielen.

U moet de MDM-instantie instellen op Microsoft Intune als voorbereiding op het beheer van mobiele
apparaten. Zie Set the MDM authority (De MDM-instantie instellen) voor instructies. U stelt de instantie slechts
één keer in, wanneer u Intune voor het eerst instelt voor het beheer van mobiele apparaten.

Standaard staat Intune de registratie van Android- en Samsung Knox Standard-apparaten toe. Nadat is voldaan
aan de voorwaarde, hoeven beheerders alleen maar hun gebruikers uit te leggen hoe zij hun apparaten kunnen
registreren.

Nadat een gebruiker zich heeft geregistreerd, kunt u beginnen met het beheer van hun apparaten in Intune, met
inbegrip van toewijzen van nalevingsbeleid, beheren van apps en nog veel meer.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over andere taken voor gebruikers:

Bronnen over de eindgebruikerservaring in Microsoft Intune
Uw Android-apparaat gebruiken met Intune

Zie Beperkingen voor apparaattypen instellen als u de inschrijving wilt blokkeren van Android-apparaten of
alleen Android-apparaten die het eigendom van de gebruiker zijn.

Android Enterprise biedt een reeks registratie-opties waardoor gebruikers over de meest recente en veilige
functies beschikken. Android Enterprise-inschrijvingsopties omvatten werkprofiel, volledig beheerd en
toegewezen apparaten.

Inschrijvingen met Android Enterprise-werkprofiel instellen
Inschrijvingen van toegewezen Android Enterprise-apparaat instellen

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-android-device-with-intune


Ervaring van eindgebruikers bij het inschrijven van een Samsung Knox-
apparaat

Volgende stappen

Volledig beheerde Android Enterprise-inschrijvingen instellen

Samsung Knox Standard-apparaten bieden ondersteuning voor beheer van meerdere gebruikers in Intune.
Eindgebruikers kunnen hun Azure AD-referenties gebruiken om zich aan en af te melden bij het apparaat. Het
apparaat wordt centraal beheerd, ongeacht of het in gebruik is of niet. Wanneer gebruikers zich aanmelden,
hebben ze toegang tot apps en wordt er een eventueel beleid toegepast. Wanneer ze zich afmelden, worden alle
app-gegevens gewist.

Er zijn verschillende overwegingen bij het inschrijven van Samsung Knox-apparaten:

Zelfs als er voor geen enkel beleid een pincode is vereist, moet het apparaat over ten minste één viercijferige
pincode beschikken om te kunnen worden geregistreerd. Als het apparaat niet over een pincode beschikt,
wordt de gebruiker gevraagd er een te maken.
Er is geen gebruikersinteractie voor Workplace Join Certificates (WPJ).
De gebruiker krijgt een overzicht van informatie over inschrijving bij de service en de functies van de app.
De gebruiker krijgt een overzicht van informatie over inschrijving bij Knox en de functies van Knox.
Als er een versleutelingsbeleid van kracht is, moeten gebruikers een complex wachtwoord van zes tekens
instellen als wachtwoordcode voor het apparaat.
De gebruiker wordt niet gevraagd extra certificaten te installeren die door een service voor toegang tot
bedrijfsrecoures worden gepusht.
Op sommige oudere Knox-apparaten worden gebruikers om aanvullende certificaten gevraagd die voor
toegang tot bedrijfsresources worden gebruikt.
Als de WPJ niet kan worden geïnstalleerd op een Samsung Mini-apparaat, met ofwel de foutmelding
Certificaat niet gevonden of de fout Kan apparaat niet registreren, dient u de nieuwste Samsung
Firmware-updates te installeren.

Inschrijvingen met Android Enterprise-werkprofiel instellen
Inschrijvingen van toegewezen Android Enterprise-apparaat instellen
Volledig beheerde Android Enterprise-inschrijvingen instellen



Uw Intune-account verbinden met uw Beheerde
Google Play-account
16-5-2019 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Ter ondersteuning van apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel, volledig beheerde Android Enterprise-
apparaten en toegewezen Android Enterprise-apparaten moet u uw Intune-tenantaccount koppelen aan uw
Beheerde Google Play-account.

Als gevolg van interactie tussen domeinen van Google en Microsoft moet u in deze stap mogelijk uw browserinstellingen
aanpassen. Zorg ervoor dat 'portal.azure.com' en 'play.google.com' zich in dezelfde beveiligingszone bevinden in uw browser.

NOTENOTE

1. Als u dit nog niet hebt gedaan, moet u het beheer van mobiele apparaten voorbereiden door de instantie
voor het beheer van mobiele apparaten in te stellen als Microsoft Intune.

2. Meld u aan bij Intune in Azure Portal, selecteer Apparaatinschrijving > Android-inschrijving >
Beheerde Google Play. Als u een aangepaste Intune beheerdersrol gebruikt, zijn voor toegang tot deze
rol lees- en bijwerkmachtigingen voor de organisatie vereist.

3. Selecteer Ik ga akkoord om Microsoft toestemming te geven om gebruikers- en apparaatgegevens naar
Google te verzenden.

4. Kies Google starten om nu verbinding te maken om de beheerde Google Play-website te openen. De
website wordt op een nieuw tabblad in de browser geopend.

5. Meld u aan op de aanmeldingspagina van Google met het Google-account dat wordt gekoppeld aan alle
Android Enterprise-beheertaken voor deze tenant. Dit is het Google-account dat de IT-beheerders van uw
bedrijf gebruiken voor het beheren en publiceren van apps in de Google Play-console. U kunt een
bestaand Google-account gebruiken of een nieuw account maken. Het account dat u kiest moet niet
worden gekoppeld aan een G-Suite-domein.

Als u gebruikmaakt van de Microsoft Edge-browser, klikt u op Aanmelden in de rechterbovenhoek om aan te
melden bij uw Google-account.

6. Geef bij Organization name (Organisatienaam) de naam van uw bedrijf op. Bij Enterprise mobility

https://aka.ms/intuneportal


De verbinding met uw Android Enterprise-beheeraccount verbreken

Volgende stappen

management (EMM) provider moet Microsoft Intune worden weergegeven.

7. Ga akkoord met de Android-overeenkomst en kies Bevestigen. Uw aanvraag wordt verwerkt.

U kunt Android Enterprise-inschrijving en -beheer uitschakelen. Hiervoor moet u eerst alle ingeschreven
apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel buiten gebruik stellen. Kies vervolgens Verbinding
verbreken in de Intune-beheerconsole om de inschrijving van alle ingeschreven apparaten met een Android
Enterprise-werkprofiel en alle toegewezen apparaten ongedaan te maken. U verwijdert hiermee ook de relatie
tussen het Beheerde Google Play-account en Intune.

1. Meld u als Intune-beheerder aan bij Azure Portal en kies Alle services > Bewaking en beheer > Intune.
2. Kies Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Beheerde Google Play > Verbinding verbreken.
3. Kies Ja om de verbinding te verbreken en de registratie van alle Android Enterprise-apparaten bij Intune

ongedaan te maken.

Wanneer u verbinding met het Beheerde Google Play-account hebt gemaakt, kunt u apparaten met een Android
Enterprise-werkprofiel instellen en toegewezen Android Enterprise-apparaten instellen.

https://portal.azure.com


Inschrijving van apparaten met een Android
Enterprise-werkprofiel instellen
16-5-2019 • 4 minutes to read

De bedrijfsportal-app in de beheerde Google Play Store goedkeuren

Intune helpt u om apps en instellingen te implementeren op apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel
om ervoor te zorgen dat werk- en privégegevens gescheiden zijn. Zie Android Enterprise-vereisten voor
specifieke informatie over Android Enterprise.

Volg deze stappen om Android Enterprise-werkprofielbeheer in te stellen:

1. Verbind uw Intune-tenantaccount met uw Android Enterprise-account.
2. Geef inschrijvingsinstellingen op voor Android Enterprise-werkprofielen. Android Enterprise-werkprofielen

worden alleen ondersteund op bepaalde Android-apparaten. Elk apparaat dat ondersteuning biedt voor
Android Enterprise-werkprofielen biedt ook ondersteuning voor conventioneel Android-beheer. In Intune
kunt u opgeven hoe apparaten met ondersteuning voor Android Enterprise-werkprofielen moeten worden
beheerd. Ga hiervoor naar Inschrijvingsbeperkingen.

3. Vertel uw gebruikers hoe ze hun apparaten moeten registreren.

Blokkeren (standaard ingesteld): Alle Android-apparaten, ook de apparaten met ondersteuning
voor Android Enterprise-werkprofielen, worden ingeschreven als conventionele Android-apparaten.
Toestaan: Alle apparaten met ondersteuning voor Android Enterprise-werkprofielen worden
ingeschreven als apparaat met een Android Enterprise-werkprofiel. Alle Android-apparaten die geen
ondersteuning bieden voor Android Enterprise-werkprofielen, worden geregistreerd als conventionele
Android-apparaten.

Als u apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel wilt registreren, maar die apparaten al zijn
geregistreerd als regulier Android-apparaat, moet die registratie eerst ongedaan worden gemaakt. Daarna
kunnen ze weer worden geregistreerd.

Als u apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel registreert met een Device Enrollment Manager-
account, kunt u per account 10 apparaten registreren.

Zie Gegevens die Intune naar Google stuurt voor meer informatie.

Om ervoor te zorgen dat gebruikers altijd toegang hebben tot de meest recente versie van de Bedrijfsportal-app,
moet u de Bedrijfsportal-app voor Android goedkeuren in de beheerde Google Play Store. Als u deze goedkeurt,
ontvangt elke gebruiker automatisch updates. Als u deze niet goedkeurt, wordt de bedrijfsportal uiteindelijk
verouderd en worden er geen nieuwe belangrijke oplossingen voor problemen of nieuwe functies ontvangen
wanneer deze door Microsoft worden uitgegeven.

Volg deze stappen voor het goedkeuren van de Intune bedrijfsportal:

1. Ga naar de bedrijfsportal-app in de beheerde Google Play Store.
2. Meld u aan bij de beheerde Google Play Store met hetzelfde Google-account dat u hebt gebruikt om de

binding voor Android Enterprise te configureren.
3. Klik op Goedkeuren om een nieuw dialoogvenster te openen.
4. Controleer de machtigingen in dit dialoogvenster en klik vervolgens op Goedkeuren. U moet deze

machtigingen toestaan om de bedrijfsportal-app het werkprofiel op het apparaat te laten beheren.
5. Selecteer Goedgekeurd houden wanneer de app nieuwe machtigingen aanvraagt en klik vervolgens

https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en&ref_topic=6151012
https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en&ref_topic=6151012 style=%22target=new_window%22
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android
https://play.google.com/work/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal


Volgende stappen voor Android Enterprise-werkprofielen

op Opslaan.

Apps voor Android Enterprise-werkprofielen implementeren
Configuratiebeleid voor Android Enterprise-werkprofielen toevoegen



    

Intune-inschrijving van toegewezen Android
Enterprise-apparaten instellen
16-5-2019 • 7 minutes to read

Vereisten voor apparaten

Beheer van toegewezen Android Enterprise-apparaat instellen

Een inschrijvingsprofiel makenEen inschrijvingsprofiel maken

Android Enterprise ondersteunt kioskapparaten in bedrijfseigendom voor eenmalig gebruik waarvoor de
oplossing voor toegewezen apparaten is ingesteld. Dergelijke apparaten worden voor een bepaald doel
gebruikt, zoals digitale ondertekening, het afdrukken van tickets of voorraadbeheer. Beheerders vergrendelen
het gebruik van een apparaat voor een beperkt aantal apps en webkoppelingen. Ook wordt voorkomen dat
gebruikers andere apps kunnen toevoegen of andere acties op het apparaat kunnen uitvoeren.

Intune helpt u met de implementatie van apps en instellingen op toegewezen Android Enterprise-apparaten. Zie
Android Enterprise-vereisten voor specifieke informatie over Android Enterprise.

Apparaten die u op deze manier beheert, zijn geregistreerd in Intune zonder een gebruikersaccount en zijn niet
gekoppeld aan een eindgebruiker. Ze zijn niet bedoeld voor apps voor persoonlijk gebruik of voor apps met een
sterke vereiste voor gebruikersspecifieke accountgegevens, zoals Outlook of Gmail.

Apparaten moeten voldoen aan de volgende vereisten om te worden beheerd als een toegewezen Android
Enterprise-apparaat:

Android-besturingssysteemversie 5.1 en hoger.
Op de apparaten moet een verdeling van Android worden uitgevoerd die connectiviteit met GMS (Google
Mobile Services) heeft. Op de apparaten moet GMS beschikbaar zijn en de apparaten moeten in staat zijn
om verbinding te maken met GMS.

Volg deze stappen om het beheer van een toegewezen Android Enterprise-apparaat in te stellen:

1. U moet de MDM-instantie instellen op Microsoft Intune als voorbereiding op het beheer van mobiele
apparaten. U stelt de instantie slechts één keer in, wanneer u Intune voor het eerst instelt voor het beheer van
mobiele apparaten.

2. Verbind uw Intune-tenantaccount met uw Beheerde Google Play-account.
3. Maak een inschrijvingsprofielprofiel.
4. Maak een apparaatgroep.
5. Schrijf de toegewezen apparaten in.

U moet een inschrijvingsprofiel maken, zodat u uw toegewezen apparaten kunt inschrijven. Bij het maken van
het profiel ontvangt u een inschrijvingstoken (willekeurige tekenreeks) en een QR-code. Afhankelijk van het
Android-besturingssysteem en de versie van het apparaat kunt u het token of de QR-code gebruiken om het
toegewezen apparaat in te schrijven.

1. Ga naar de Intune-portal en kies Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Toegewezen
apparaten in bedrijfseigendom.

2. Kies Maken en vul de vereiste velden in.
Naam: Typ een naam die u gebruikt wanneer u het profiel toewijst aan de dynamische apparaatgroep.

https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en&ref_topic=6151012
https://portal.azure.com


    

    

Een apparaatgroep makenEen apparaatgroep maken

Tokens vervangen of verwijderenTokens vervangen of verwijderen

De toegewezen apparaten inschrijven

Apps beheren op toegewezen Android Enterprise-apparaten

3. Kies Maken om het profiel op te slaan.

Vervaldatum van het token: De datum waarop het token verloopt. Google dwingt een maximum
van 90 dagen af.

U kunt apps en beleidsregels zenden naar toegewezen of dynamische apparaatgroepen. U kunt dynamische
AAD-apparaatgroepen configureren om apparaten die zijn geregistreerd met een bepaald inschrijvingsprofiel
automatisch te vullen door deze stappen te volgen:

1. Ga naar de Intune-portal en kies Groepen > Alle groepen > Nieuwe groep.
2. Vul in de blade Groep de vereiste velden als volgt in:

3. Kies Dynamische query toevoegen.
4. Vul in de blade Dynamisch-lidmaatschapregels de velden als volgt in:

5. Kies Query toevoegen > Maken.

Groepstype: Beveiliging
Groepsnaam: Typ een intuïtieve naam (bijvoorbeeld Factory 1-apparaten)
Type lidmaatschap: Dynamisch apparaat

Regel voor dynamisch lidmaatschap toevoegen: Eenvoudige regel
Locatie voor het toevoegen van apparaten: enrollmentProfileName
Kies in het middelste vak Overeenkomst.
Voer in het laatste veld de naam in van het inschrijvingsprofiel dat u eerder hebt gemaakt. Raadpleeg
Dynamische lidmaatschapsregels voor groepen in AAD voor meer informatie over dynamische
lidmaatschapsregels.

U kunt tokens en QR-codes vervangen of verwijderen.

Token vervangen: Met Token vervangen kunt u een nieuw token of nieuwe QR-code genereren wanneer
voor een van beide de vervaldatum nadert.
Token intrekken: U kunt het token of de QR-code direct laten verlopen. Vanaf dat moment is het token of
de QR-code niet meer bruikbaar. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als u:

het token of de QR-code per ongeluk hebt gedeeld met een onbevoegde partij
alle inschrijvingen hebt voltooid en het token of de QR-code niet meer nodig hebt

Het vervangen of intrekken van een token of QR-code heeft geen effect op apparaten die al zijn geregistreerd.

1. Ga naar de Intune-portal en kies Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Toegewezen
apparaten in bedrijfseigendom.

2. Kies het profiel waarmee u wilt werken.
3. Kies Token.
4. Kies Token vervangen als u het token wilt vervangen.
5. Kies Token intrekken als u het token wilt intrekken.

U kunt nu uw toegewezen apparaten inschrijven.

U kunt op toegewezen Android Enterprise-apparaten alleen apps installeren waarvoor het toewijzingstype is
ingesteld op Vereist. De apps worden geïnstalleerd vanuit de Beheerde Google Play Store op dezelfde manier
als op apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel.

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership
https://portal.azure.com


Volgende stappen

Apps worden automatisch bijgewerkt op beheerde apparaten zodra de app-ontwikkelaar een update op Google
Play publiceert.

Als u een app van toegewezen Android Enterprise-apparaten wilt verwijderen, kunt u het volgende doen:

Verwijder de vereiste app-implementatie.
Maak een verwijderimplementatie voor de app.

Android-apps implementeren
Configuratiebeleid voor Android toevoegen



  

Intune-inschrijving van volledig beheerde Android
Enterprise-apparaten instellen (preview-versie)
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Technische vereisten

Beheer van volledig beheerd Android Enterprise-apparaat instellen

Apparaten in bedrijfseigendom inschakelenApparaten in bedrijfseigendom inschakelen

Volledig beheerde Android Enterprise-apparaten zijn apparaten in bedrijfseigendom voor één gebruiker, die
exclusief worden gebruikt voor werk, niet voor persoonlijk gebruik. Beheerders kunnen het hele apparaat
beheren en beleidscontroles afdwingen die niet beschikbaar zijn voor werkprofielen, zoals:

Alleen app-installatie toestaan vanaf beheerde Google Play.
Verwijdering van beheerde apps blokkeren.
Voorkomen dat gebruikers fabrieksinstellingen van apparaten terugzetten, enzovoort.

Intune helpt bij het implementeren van apps en het opgeven van instellingen voor Android Enterprise-apparaten,
inclusief volledig beheerde Android Enterprise-apparaten. Zie Android Enterprise-vereisten voor specifieke
informatie over Android Enterprise.

U hebt een zelfstandige Intune-tenant nodig om volledig beheerde Android Enterprise-apparaten te beheren. Het
beheer van volledig beheerde apparaten is niet beschikbaar in de hybride modus (verbonden met Configuration
Manager) of in de verouderde Silverlight-beheerconsole.

Apparaten moeten voldoen aan de volgende vereisten om te worden beheerd als een volledig beheerd Android
Enterprise-apparaat:

Android-besturingssysteemversie 5.1 en hoger.
Op de apparaten moet een build van Android worden uitgevoerd die connectiviteit met GMS (Google Mobile
Services) heeft. Op de apparaten moet GMS beschikbaar zijn en de apparaten moeten in staat zijn om
verbinding te maken met GMS.

Er geldt geen beperking voor de apparaatfabrikant/OEM indien aan de bovenstaande vereisten is voldaan.

Volg deze stappen om het beheer van volledig beheerde Android Enterprise-apparaten in te stellen:

1. U moet de MDM-instantie instellen op Microsoft Intune als voorbereiding op het beheer van mobiele
apparaten. U stelt de instantie slechts één keer in, wanneer u Intune voor het eerst instelt voor het beheer van
mobiele apparaten.

2. Verbind uw Intune-tenantaccount met uw Android Enterprise-account.
3. Schakel de apparaten in bedrijfseigendom in
4. Schrijf de volledig beheerde Android-apparaten in.

1. Meld u aan bij Intune en kies Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Bedrijfseigendom,
volledig beheerde gebruikersapparaten (preview) .

2. Onder Allow users to enroll corporate-owned user devices (Gebruikers toestaan apparaten in
bedrijfseigendom in te schrijven) kiest u Ja.

https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en&ref_topic=6151012
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


  

NOTENOTE

De volledig beheerde apparaten inschrijven

Overwegingen voor deze preview-functie

Volgende stappen

Als u een Azure AD-beleid voor voorwaardelijke toegang hebt gedefinieerd dat gebruikmaakt van de regel vereisen dat
een apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel en dat geldt voor alle cloud-apps, Android en browsers, moet
u de cloud-app van Microsoft Intune uitsluiten van dit beleid. Dit komt omdat bij Android-installaties gebruik wordt
gemaakt van een Chrome-tabblad om de gebruikers bij de inschrijving te verifiëren. Zie Documentatie voor voorwaardelijke
toegang van Azure AD voor meer informatie.

Wanneer deze instelling is ingesteld op Ja, ontvangt u een inschrijvingstoken (een willekeurige tekenreeks) en
een QR-code voor uw Intune-tenant. Deze inschrijvingstoken is geldig voor alle gebruikers en verloopt niet.
Afhankelijk van het Android-besturingssysteem en de versie van het apparaat kunt u het token of de QR-code
gebruiken om het kioskapparaat in te schrijven.

U kunt nu uw volledig beheerde apparaten inschrijven.

Deze openbare preview bevat een kernset aan functies voor de oplossing voor volledig beheerde Android
Enterprise-apparaten. We horen graag wat uw ervaringen zijn met het gebruik van de preview-functies met een
van uw huidige communicatiekanalen naar het team (zoals UserVoice).

Deze preview-versie ondersteunt de volgende functies voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten:

Apparaten inschrijven met behulp van NFC, tokenvermelding, QR-code en Zero Touch
Apparaatconfiguratie voor gebruikersgroepen
App-distributie en configuratie voor gebruikersgroepen

Houd rekening met het volgende wanneer u deze preview-functies gebruikt:

De functies in de preview-versie worden niet aanbevolen voor cruciale implementaties of productie-
implementaties.
Preview-functies zijn geïmplementeerd naar Microsoft Intune-productiestandaarden. Niet alle Intune-functies
zijn echter beschikbaar voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten. De preview-functies zijn
duidelijk gemarkeerd met '(preview)' in de Intune-console.
De preview-functies worden volledig ondersteund via de gebruikelijke Intune-ondersteuningskanalen.
De inschrijving van volledig beheerde Android Enterprise-apparaten met Samsung Knox Mobile Enrollment
wordt niet ondersteund in de preview-versie.
Het gebruik van de Intune-bedrijfsportal-app wordt niet ondersteund op volledig beheerde Android
Enterprise-apparaten.
Intune-functies als voorwaardelijke toegang, beleidsregels voor de beveiliging van apps en
certificaatimplementatie, worden niet ondersteund in de preview-versie.
Apparaatgroepen die gericht zijn op een profiel of app worden niet ondersteund in de preview-versie. Alleen
apparaatgroepen die gericht zijn op een gebruikersgroep worden ondersteund.
Er is geen eersteklas gebruikersinterface voor de configuratie van e-mail, Wi-Fi of VPN. Gebruik app-
configuratiebeleid om ondersteunde app-configuratie-instellingen te configureren.

Configuratiebeleid voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten toevoegen
App-configuratiebeleid voor volledig beheerde Android Enterprise-apparaten configureren

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/
https://microsoftintune.uservoice.com/forums/291681-ideas?category_id=210853


Uw toegewezen of volledig beheerde Android
Enterprise-apparaten inschrijven (preview-versie)
24-7-2019 • 4 minutes to read

INSCHRIJVINGSMETHODE
MINIMUMVERSIE VAN HET ANDROID-BESTURINGSSYSTEEM
VOOR TOEGEWEZEN EN VOLLEDIG BEHEERDE APPARATEN

Near Field Communication 5.1

Tokenvermelding 6.0

QR-code 7.0

Zero Touch 8.0*

Registreren met Near Field Communication

Registreren met een token

Registreren met een QR-code

Nadat u uw toegewezen Android Enterprise-apparaten of volledig beheerde Android Enterprise-apparaten in
Intune hebt ingesteld, kunt u de apparaten inschrijven. De manier waarop u uw Android Enterprise-apparaten
inschrijft, is afhankelijk van het besturingssysteem.

* Van deelnemende fabrikanten.

Apparaten die ondersteuning bieden voor NFC, kunnen worden ingericht door een speciaal opgemaakte NFC-
tag te maken. U kunt uw eigen app of een hulpprogramma voor het maken van NFC-tags gebruiken. Zie NFC-
based Android Enterprise device enrollment with Microsoft Intune (Op NFC gebaseerde inschrijving van
Android Enterprise-apparaten met Microsoft Intune) en Google's Android Management API documentation
(Android Management API-documentatie van Google) voor meer informatie.

Op apparaten met Android 6 en hoger kunt u het token gebruiken om het apparaat te registreren. Bij Android 6.1
en latere versies kan ook gebruik worden gemaakt van de QR-code, in combinatie met de inschrijvingsmethode
afw#setup.

1. Schakel uw gewiste apparaat in.
2. Selecteer uw taal in het scherm Welkom.
3. Maak verbinding met uw Wi-Fi en kies vervolgens VOLGENDE .
4. Accepteer de Google-voorwaarden en kies VOLGENDE .
5. Voer in plaats van een Gmail-account in het aanmeldscherm van Google afw #setup in en kies VOLGENDE .
6. Kies INSTALLEREN  voor de app Beleid voor Android-apparaat.
7. Ga door met de installatie van dit beleid. Op sommige apparaten moet u mogelijk aanvullende voorwaarden

accepteren.
8. Sta in het scherm Dit apparaat registreren toe dat uw apparaat de QR-code mag scannen of stel in dat u het

token handmatig invoert.
9. Volg de aanwijzingen op het scherm om de inschrijving te voltooien.

https://blogs.technet.microsoft.com/cbernier/2018/10/15/nfc-based-android-enterprise-device-enrollment-with-microsoft-intune/
https://developers.google.com/android/management/provision-device#nfc_method


NOTENOTE

Registreren met Zero Touch van Google

Volgende stappen

Op apparaten met Android 7 en hoger kunt u de QR-code scannen van het inschrijvingsprofiel om het apparaat
in te schrijven.

Inzoomen op de browser kan ertoe leiden dat apparaten geen QR-code kunnen scannen. Dit probleem wordt opgelost
door de zoomfactor van de browser te vergroten.

1. Tik meerdere keren op het eerste scherm dat u ziet nadat het apparaat is gewist om een QR te starten die op
het Android-apparaat wordt gelezen.

2. Voor apparaten met Android 7 en 8 wordt u gevraagd om een QR-lezer te installeren. Op Android-apparaten
9 of hoger is al een QR-lezer geïnstalleerd.

3. Gebruik de QR-lezer om de QR-code van het inschrijvingsprofiel te scannen en volg de aanwijzingen op het
scherm om het apparaat in te schrijven.

Voor het gebruik van het Google Zero Touch-systeem moet het apparaat hiervoor ondersteuning bieden en
kunnen worden gekoppeld aan een leverancier die deel uitmaakt van de service. Zie de programmawebsite van
Zero Touch van Google voor meer informatie.

{
    "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_COMPONENT_NAME": 
"com.google.android.apps.work.clouddpc/.receivers.CloudDeviceAdminReceiver",

    "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_SIGNATURE_CHECKSUM": 
"I5YvS0O5hXY46mb01BlRjq4oJJGs2kuUcHvVkAPEXlg",

    "android.app.extra.PROVISIONING_DEVICE_ADMIN_PACKAGE_DOWNLOAD_LOCATION": 
"https://play.google.com/managed/downloadManagingApp?identifier=setup",

    "android.app.extra.PROVISIONING_ADMIN_EXTRAS_BUNDLE": {
        "com.google.android.apps.work.clouddpc.EXTRA_ENROLLMENT_TOKEN": "YourEnrollmentToken"
    }
}

1. Maak een nieuwe configuratie in de Zero Touch-console.

2. Kies Microsoft Intune in de vervolgkeuzelijst EMM DPC.

3. Kopieer en plak de volgende JSON in het veld DPC-extra's in de Google Zero Touch-console. Vervang de
tekenreeks YourEnrollmentToken door het inschrijvingstoken dat u hebt gemaakt als onderdeel van het
inschrijvingsprofiel. Zet het inschrijvingstoken tussen dubbele aanhalingstekens.

4. Kies Toepassen.

Android-apps implementeren
Configuratiebeleid voor Android toevoegen

https://www.android.com/enterprise/management/zero-touch/


Registratie van Android-apparaatbeheerder
2-8-2019 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Registratie van apparaatbeheerder instellen

Registratie van apparaatbeheerder blokkeren

Android-apparaatbeheerder (soms aangeduid met het verouderde Android-beheer, uitgebracht met Android 2.2) is
een manier om Android-apparaten te beheren. Er is nu echter verbeterde beheerfunctionaliteit beschikbaar met
Android Enterprise (uitgebracht met Android 5.0). In een poging om apparaatbeheer moderner, breder en veiliger
te maken, vermindert Google ondersteuning voor apparaatbeheerder in nieuwe Android-versies.

Daarom raden we af om nieuwe apparaten te registreren aan de hand van het onderstaande proces voor
apparaatbeheerder, om verminderde functionaliteit te vermijden.

Om diezelfde redenen raden we ook aan dat u apparaten migreert van apparaatbeheerder als de apparaten
worden bijgewerkt naar Android 10.

Voor meer informatie over Intune-ondersteuning voor Android-apparaatbeheerder, raadpleegt u het gedeelte
Aankondigingen.

Als u toch besluit om gebruikers hun Android-apparaten te laten registreren met apparaatbeheerder, gaat u door
naar het volgende gedeelte.

Android 10 en hoger wordt niet ondersteund in hybride Mobile Device Management (hybride MDM; door Intune beheerd
met de System Center Configuration Manager-console), omdat hybride MDM vanaf 1 september 2019 wordt afgeschaft. Als
u nog steeds hybride MDM gebruikt, moet u zo snel mogelijk naar de zelfstandige versie van Intune migreren. Neem contact
op met ondersteuning als u hulp nodig hebt bij de migratie. Zie voor meer informatie Overstappen van hybride Mobile
Device Management naar Intune op Azure.

Voor meer informatie over de Android Enterprise-functies van Google, raadpleegt u de volgende artikelen:

Google-richtlijnen voor migratie van apparaatbeheerder naar Android Enterprise
Google-documentatie over het plan om de apparaatbeheerder-API af te schaffen

Intune staat standaard registratie toe van Android-apparaten met mogelijkheden voor apparaatbeheerder.

1. U moet de MDM-instantie instellen op Microsoft Intune als voorbereiding op het beheer van mobiele
apparaten. Zie Set the MDM authority (De MDM-instantie instellen) voor instructies. U stelt dit item slechts één
keer in, wanneer u Intune voor het eerst instelt voor het beheer van mobiele apparaten

2. Vertel uw gebruikers hoe ze hun apparaten moeten registreren.

Nadat een gebruiker zich heeft geregistreerd, kunt u beginnen met het beheer van hun apparaten in Intune, met
inbegrip van toewijzen van nalevingsbeleid, beheren van apps en nog veel meer.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over andere taken voor gebruikers:

Bronnen over de eindgebruikerservaring in Microsoft Intune
Uw Android-apparaat gebruiken met Intune

https://www.android.com/enterprise/management/
https://aka.ms/hybrid_notification
http://static.googleusercontent.com/media/android.com/en/enterprise/static/2016/pdfs/enterprise/Android-Enterprise-Migration-Bluebook_2019.pdf
https://developers.google.com/android/work/device-admin-deprecation
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-android-device-with-intune


Volgende stappen

Als u apparaten met Android-apparaatbeheerder of alleen de registratie van persoonlijke apparaten met Android-
apparaatbeheerder wilt blokkeren, raadpleegt u Beperkingen voor apparaattypen instellen.

Nalevingsbeleid toewijzen
Apps beheren



Android-apparaten met een werkprofiel beheren met
Intune
21-8-2019 • 10 minutes to read

Ondersteunde apparaten

Onboarding

Beheer van werkprofielen

Apps publiceren en distribueren

Android Enterprise biedt een reeks registratie-opties waardoor gebruikers over de meest recente en veilige
functies beschikken. Door u bij een Android Enterprise-werkprofiel in te schrijven, is een reeks functies en services
beschikbaar waarmee persoonlijke apps en gegevens worden gescheiden van zakelijke apps en gegevens. Het
biedt tevens aanvullende beheermogelijkheden en privacy wanneer mensen hun persoonlijke Android-apparaten
voor hun werk gebruiken.

De beheermogelijkheden van Android Enterprise zijn afhankelijk van functies die deel uitmaken van recentere
Android-besturingssystemen. Voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor Android Enterprise, blijft het
conventionele Android-beheer beschikbaar. Zie Android Enterprise-vereisten voor meer informatie.

Voordat u Android Enterprise-apparaten met een werkprofiel registreert, moet u enkele stappen voor onboarding
uitvoeren. Met deze stappen wordt uw Intune-tenant verbonden met de Managed Google Play. Zie Inschrijving
van Android Enrollment-apparaten met een werkprofiel inschakelen voor meer informatie.

Wanneer u een Android Enterprise-apparaat met een werkprofiel met Intune beheert, beheert u niet het hele
apparaat. De beheermogelijkheden hebben alleen betrekking op het werkprofiel dat is gemaakt tijdens de
inschrijving van het apparaat. Alle apps die op het apparaat zijn geïmplementeerd met Intune, worden
geïnstalleerd in het werkprofiel. App-pictogrammen in het werkprofiel worden onderscheiden van persoonlijke
apps op het apparaat. Alle Android-apps en -gegevens buiten het Android Enterprise-gedeelte van het apparaat
blijven persoonlijk en onder beheer van de eindgebruiker. Gebruikers kunnen elke gewenste app aan de
persoonlijke kant van het apparaat installeren. Beheerders beheren en bewaken apps en acties die bij het
werkprofiel horen.

Intune biedt diverse ingebouwde algemene instellingen die u op Android-apparaten met een werkprofiel kunt
configureren. Zie Android work profile device policy settings (Beleidsinstellingen voor het Android-werkprofiel)
voor meer informatie.

Managed Google Play is een integraal onderdeel van de distributie en het beheer van apps via Android Enterprise.
Alle apps die op Android Enterprise-apparaten met een werkprofiel in dit werkprofiel worden geïmplementeerd,
zijn afkomstig van de beheerde Google Play-service. Als u apps in de Play Store wilt beheren en implementeren,
meldt u zich bij de Google Play-website aan met de beheerdersreferenties van uw bedrijf voor Google-beheer. U
kunt apps voor de Android Enterprise-implementatie goedkeuren, zodat deze in de werkprofielen van apparaten
worden weergegeven. Deze apps worden dan met de Intune-console gesynchroniseerd waar ze vervolgens
kunnen worden geïmplementeerd en beheerd met Intune. LOB-apps (Line-Of-Business) die door uw organisatie
worden ontwikkeld, moeten worden gepubliceerd naar Beheerde Google Play met behulp van de Android-console
voor het publiceren van apps van Google. Line-Of-Business-apps moeten worden geconfigureerd in de Android-
console voor het publiceren van apps om de toegang tot uw organisatie te beperken.

https://support.google.com/work/android/answer/6174145?hl=en&ref_topic=6151012


App-configuratie

E-mailconfiguratie

Beleid voor app-beveiliging

VPN-profielen

Apps kunnen worden geïnstalleerd zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder dat de gebruiker installatie
vanuit onbekende bronnen hoeft toe te staan. Als gebruikers optionele of beschikbare apps willen zoeken en
installeren, kunnen ze zoeken in de Play for Work Store op hun apparaat. Zie Apps toewijzen aan Android
Enterprise-apparaten met een werkprofiel met Intune voor meer informatie.

Android Enterprise biedt een infrastructuur voor het implementeren van app-configuratiewaarden naar apps die
ze ondersteunen. Als u configuratiewaarden voor zakelijke apps opgeeft, zorgt u ervoor dat ze goed zijn ingesteld
wanneer gebruikers de app de eerste keer starten. Ondersteuning voor app-configuratie vereist dat app-
ontwikkelaars hun Android-apps specifiek ter ondersteuning van beheerde configuratiewaarden maken. Als dat
het geval is, kunt u vervolgens Intune gebruiken en deze configuratie-instellingen toepassen. Zie App-
configuratiebeleidsregels toevoegen voor beheerde Android-apparaten voor meer informatie.

Android Enterprise biedt geen standaardapp voor e-mail of systeemeigen e-mailprofielobjecten zoals wordt
geleverd door iOS. In plaats daarvan kunnen e-mailconfiguraties worden ingesteld door app-configuratie-
instellingen toe te passen op e-mail-apps die hiervoor ondersteuning bieden. Gmail en Nine Work zijn twee EAS-
clientapps (Exchange ActiveSync) in de Play Store die ondersteuning bieden voor configuratie met Android
Enterprise-app-configuratie.

Intune biedt configuratiesjablonen voor Gmail- en Nine Work-apps wanneer deze als zakelijke apps worden
beheerd. Andere e-mailapps die ondersteuning bieden voor app-configuratieprofielen, kunnen worden
geconfigureerd met beleid voor de configuratie van mobiele apps.

Als u werkt met voorwaardelijke toegang via Exchange ActiveSync voor een Android Enterprise-apparaat met een
werkprofiel, moet u een Gmail- of Nine Work-app voor e-mail gebruiken. De Microsoft Outlook voor Android-app
of een andere e-mail-app die gebruikmaakt van moderne verificatie via ADAL, wordt ook ondersteund. Zie E-
mailinstellingen configureren in Microsoft Intune voor meer informatie.

Appbeveiligingsbeleid dat wordt toegepast, wordt volledig ondersteund in het werkprofiel en in het persoonlijk
profiel. U kunt Line-Of-Business-apps in de Android-console voor het publiceren van apps publiceren op
https://play.google.com/apps/publish. Deze console bevat een optie om apps privé voor uw organisatie te maken.
Zie Een nalevingsbeleid voor Android Enterprise-apparaten met een werkprofiel in Intune toevoegen voor meer
informatie. Zie Wat is een app-beveiligingsbeleid? voor algemene informatie over app-beveiligingsbeleid.

VPN-ondersteuning is vergelijkbaar met Android VPN-profielen. Dezelfde VPN-providers en algemene
configuratieopties zijn beschikbaar voor Android Enterprise-beheer, met twee verschillen:

VPN voor het werkprofiel: VPN-verbindingen zijn beperkt tot de apps die zijn geïmplementeerd voor het
werkprofiel. Alleen apps die met Android Enterprise worden beheerd, kunnen de VPN-verbinding
gebruiken. Persoonlijke apps op het apparaat kunnen geen beheerde VPN-verbinding gebruiken. Zie VPN-
instellingen voor Android Enterprise voor meer informatie.

App-specifiek VPN : app-specifiek VPN kan in Intune worden geconfigureerd als de VPN-provider het
volgende ondersteunt:

configuratie voor app-specifiek VPN
de mogelijkheid om VPN per app te configureren via het app-configuratieprofiel voor Android
Enterprise. Zie Een aangepast Microsoft Intune-profiel gebruiken voor het maken van een VPN-profiel

https://play.google.com/apps/publish
https://docs.microsoft.com/intune/vpn-settings-android-enterprise


Certificaatprofielen

Wi-Fi-profielen

Volgende stappen

per app voor Android-apparaten voor meer informatie.

Dezelfde certificaatprofielconfiguratieopties die beschikbaar zijn voor Android-beheer, zijn beschikbaar op Android
Enterprise-apparaten met een werkprofiel. Android Enterprise biedt verbeterde certificaatbeheer-API's. Het
verbeterde certificaatbeheer biedt de volgende functionaliteit:

Zorgt ervoor dat de implementatie van het certificaat naadloos op de achtergrond voor de gebruiker
plaatsvindt.
Zorgt ervoor dat geïmplementeerde certificaten worden verwijderd wanneer een apparaat uit Intune wordt
teruggetrokken en het werkprofiel wordt verwijderd.
Biedt verbeterde berichtverzending waarbij gebruikers door hun IT-afdeling via hun beheerservice worden
geïnformeerd dat het certificaat is geïmplementeerd en geconfigureerd.

Zie Een certificaatprofiel configureren voor uw apparaten in Microsoft Intune voor meer informatie.

Wi-Fi-profielen die worden beheerd door Android Enterprise, worden verwijderd wanneer het apparaat buiten
gebruik wordt gesteld (uit Intune wordt teruggetrokken) en het werkprofiel wordt verwijderd. Zie Wi-Fi-
instellingen configureren in Microsoft Intune voor meer informatie.

Android-apparaten inschrijven
Apps toewijzen aan Android Enterprise-apparaten met een werkprofiel met Intune



 

Android-apparaten automatisch registreren met
behulp van de Knox Mobile Enrollment van Samsung
12-8-2019 • 12 minutes to read

Vereisten

MDM-profiel maken

In dit onderwerp leest u hoe u Intune kunt instellen voor het registreren van Android-apparaten met behulp van
Samsung KME (Knox Mobile Enrollment). Met Intune en Samsung KME kunt u een groot aantal Android-
apparaten in bedrijfseigendom registreren wanneer eindgebruikers hun apparaten de eerste keer inschakelen en
verbinding maken met een Wi-Fi- of mobiel netwerk. Apparaten kunnen ook met Bluetooth of NFC worden
geregistreerd als de Knox-registratie-app wordt gebruikt.

Als u Intune-registratie met Samsung KME wilt inschakelen, gebruikt u de Intune- en Samsung Knox-portals in
deze volgorde:

1. In de Knox-portal doet u het volgende:

2. In de Knox-portal configureert u de aanmelding van eindgebruikers.
3. De apparaten distribueren.

a. Een MDM-profiel maken
b. Apparaten toevoegen
c. Een MDM-profiel toewijzen aan de apparaten

Een lijst met apparaat-id's (serienummers en IMEI's) wordt automatisch aan de Knox-portal toegevoegd wanneer
apparaten worden gekocht bij geautoriseerde resellers die deel uitmaken van het Knox Deployment Program.

Voor registratie bij Intune met KME moet u uw bedrijf eerst registreren op de Samsung Knox-portal met de
volgende stappen:

1. Controleer of KME beschikbaar is in uw land/regio: KME is beschikbaar in meer dan 55 landen/regio's.
Controleer of er ondersteuning wordt geboden voor het gewenste land of de gewenste regio van
implementatie.

2. Ondersteunde apparaten: KME is beschikbaar op alle Samsung-apparaten met minimaal Knox 2.4 voor
registratie bij Android en minimaal Knox 2.8 voor registratie bij Android Enterprise.

3. Netwerkvereisten: Controleer of de benodigde firewall- en netwerktoegangsregels zijn toegestaan in uw
netwerk.

4. Registreren voor een Samsung-account: U hebt een Samsung-account nodig om KME te registreren en in
te schakelen en alle Knox Enterprise-rechten op één plaats te beheren.

5. Registratiecontrole: Wanneer uw profiel is voltooid en ingediend, controleert Samsung uw toepassing. De
registratie wordt onmiddellijk goedgekeurd of krijgt de status Controle in behandeling voor verdere
opvolging. Wanneer uw account is goedgekeurd, kunt u doorgaan met de overige stappen.

Wanneer uw bedrijf is geregistreerd, kunt u uw MDM-profiel voor Microsoft Intune in de Knox-portal maken met
behulp van de onderstaande informatie. In de Knox-portal kunt u MDM-profielen maken voor zowel Android als
Android Enterprise.

https://www.samsungknox.com/en/solutions/it-solutions/knox-configure/available-countries
https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/supported-devices/2.4+
https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/firewall_exceptions.htm
https://www2.samsungknox.com/en/user/register


Voor Android EnterpriseVoor Android Enterprise

MDM-PROFIELVELDEN VEREIST? WAARDEN

MDM Server URI (URI van MDM-
server)

Nee Laat dit leeg.

Profile Name (Profielnaam) Ja Voer een profielnaam naar keuze in.

Beschrijving Nee Voer een beschrijvende tekst voor het
profiel in.

MDM Agent APK (APK van MDM-
agent)

Ja https://aka.ms/intune_kme_deviceowner

Deze app inschakelen als eigenaar van
het Google-apparaat

Ja Kies deze optie voor registratie bij
Android Enterprise.

Ondersteund MDM Ja Microsoft Intune

Alle systeem-apps ingeschakeld laten Nee Selecteer deze optie om te controleren
of alle apps zijn ingeschakeld en
beschikbaar zijn voor het profiel. Als
deze optie niet is geselecteerd, wordt
slechts een zeer beperkt aantal
systeem-apps weergeven in het app-
overzicht van het apparaat. Apps als de
e-mail-app blijven verborgen.

Custom JSON (Aangepaste JSON) Nee {"com.google.android.apps.work.cloudd
pc.EXTRA_ENROLLMENT_TOKEN":
"Token-tekenreeks voor Intune-
registratie invoeren"}. Meer informatie
over het maken van een
inschrijvingsprofiel.

Juridische overeenkomsten toevoegen Nee Laat dit leeg.

Voor AndroidVoor Android

MDM-PROFIELVELDEN VEREIST? WAARDEN

MDM Server URI (URI van MDM-
server)

Nee Laat dit leeg.

Profile Name (Profielnaam) Ja Voer een profielnaam naar keuze in.

description Nee Voer een beschrijvende tekst voor het
profiel in.

MDM Agent APK (APK van MDM-
agent)

Ja https://aka.ms/intune_kme

Raadpleeg de instructies in de installatiewizard voor Samsung Knox-profiel voor stapsgewijze richtlijnen.

https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/getting-started-wizard.htm


 

 

  

Deze app inschakelen als eigenaar van
het Google-apparaat

Nee Laat deze optie uitgeschakeld voor
Android. Dit is alleen van toepassing op
Android Enterprise.

Skip Setup wizard (Installatiewizard)
overslaan

Nee Kies deze optie als u de
standaardvragen voor de installatie van
het apparaat namens de gebruiker wilt
overslaan.

Allow End User to Cancel Enrollment
(Toestaan dat eindgebruiker de
registratie annuleert)

Nee Kies deze optie als gebruikers KME
mogen annuleren.

Custom JSON (Aangepaste JSON) Nee Laat dit leeg.

Juridische overeenkomsten toevoegen Nee Laat dit leeg.

Associate a Knox license with this profile
(Een Knox-licentie koppelen aan dit
profiel)

Nee Laat deze optie uitgeschakeld. Voor
registratie bij Intune met KME is geen
Knox-licentie vereist.

MDM-PROFIELVELDEN VEREIST? WAARDEN

Apparaten toevoegen

Een MDM-profiel toewijzen aan apparaten

Configureren hoe eindgebruikers zich aanmelden

Als u MDM-profielen aan apparaten wilt toewijzen, moeten ondersteunde Samsung Knox-apparaten aan de Knox-
portal worden toegevoegd. Daarvoor kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

Door Samsung goedgekeurde reseller(s) gebruiken: Gebruik deze methode als u apparaten van een
van de door Samsung goedgekeurde resellers hebt gekocht. Resellers kunnen apparaten automatisch voor
u uploaden wanneer dit is goedgekeurd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Samsung Knox
Enrollment voor meer informatie over het toevoegen van resellers.

De Knox Deployment App (KDA) gebruiken: Gebruik deze methode als u bestaande apparaten wilt
registreren met KME. Met deze methode kunt u zowel via Bluetooth als via NFC apparaten toevoegen aan
de Knox-portal. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Samsung Knox Enrollment voor meer informatie
over KDA.

U moet een MDM-profiel aan toegevoegde apparaten toewijzen in de Knox-portal voordat ze kunnen worden
geregistreerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Samsung Knox Enrollment voor meer informatie over
apparaatconfiguratie.

Voor apparaten die in Intune worden geregistreerd met KME voor Android, kunt u als volgt configureren hoe een
eindgebruiker zich aanmeldt:

Zonder koppeling met gebruikersnaam: Laat in de Knox-portal onder Device details (Apparaatdetails)
de velden User ID (gebruikers-id) en Password (wachtwoord) leeg voor de toegevoegde apparaten. De
gebruiker moet dan gebruikersnaam en wachtwoord invoeren tijdens de registratie bij Intune.

Met koppeling met gebruikersnaam: Geef in de Knox-portal onder Device Details (Apparaatdetails)
een gebruikers-id op (bijvoorbeeld een gebruikersnaam voor de toegewezen gebruiker of een Device
Enrollment Manager-account) voor de toegevoegde apparaten. De gebruikersnaam wordt dan al ingevuld

https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/Register_resellers.htm
https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/add-device-info.htm
https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/configure-devices.htm
https://docs.microsoft.com/intune/device-enrollment-manager-enroll


  

NOTENOTE

Apparaten distribueren

Veelgestelde vragen

Ondersteuning

en de gebruiker hoeft alleen een wachtwoord in te voeren tijdens de registratie bij Intune.

Koppeling van de gebruiker is alleen van toepassing op Android-registratie. Als een gebruikerskoppeling is gedefinieerd, kan
alleen de gekoppelde gebruiker het apparaat met KME registreren. Dit geldt zelfs nadat de fabrieksinstellingen van het
apparaat zijn teruggezet. Als in de Knox-portal geen gebruikerskoppeling is gedefinieerd, kan elke gebruiker met een geldige
Intune-licentie het apparaat met KME registreren.

Wanneer een MDM-profiel is gemaakt en toegewezen, een gebruikersnaam is gekoppeld en de apparaten in
Intune als bedrijfseigendom zijn geïdentificeerd, kunt u apparaten aan gebruikers distribueren.

Nog hulp nodig? Bekijk de volledige gebruikershandleiding van Knox Mobile Enrollment.

Ondersteuning voor apparaateigenaar: Intune ondersteunt registratie van apparaten voor uitsluitend de
kioskmodus met behulp van Android Enterprise. Andere modi voor apparaateigenaren in Android
Enterprise worden ondersteund zodra ze beschikbaar zijn in Intune.

Geen ondersteuning voor werkprofielen: KME is een methode voor registratie van bedrijfsapparaten.
Door apparaten te registeren in een Android-werkprofiel kunnen werk- en persoonlijke gegevens worden
gescheiden op persoonlijke apparaten. Daarom wordt registratie van apparaten in een werkprofiel met KME
niet ondersteund in Intune.

Fabrieksinstellingen terugzetten voor registratie bij Android Enterprise: Als u apparaten die al zijn
ingesteld opnieuw wilt inzetten, moeten op het apparaat de fabrieksinstellingen worden hersteld voordat
het kan worden geregistreerd bij Android Enterprise.

Updates met behulp van een Google Play-account: U hebt geen Google Play-account nodig om het
apparaat te registreren bij Microsoft Intune. Maar voor toekomstige updates van de Intune-bedrijfsportal-
app hebt u mogelijk wel een Google Play-account op het apparaat nodig. Een Google Play-account is niet
vereist bij het registreren van de eigenaar van het Google-apparaat.

Veld Password (Wachtwoord) wordt genegeerd: Als het veld Password (Wachtwoord) in Device
details (Apparaatdetails) van de Knox-portal is ingevuld, wordt het genegeerd door de Intune-
bedrijfsportal-app tijdens de registratie bij Android. De eindgebruiker moet een wachtwoord invoeren op
het apparaat om registratie van het apparaat te voltooien.

Meer informatie over ondersteuning voor Samsung KME.

https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/get-started.htm
https://docs.samsungknox.com/KME-Getting-Started/Content/to-get-kme-support.htm


iOS-apparaten registreren bij Intune
12-8-2019 • 7 minutes to read

Vereisten voor iOS-registratie

iOS-apparaten die het eigendom van gebruikers zijn (BYOD)

iOS-apparaten die bedrijfseigendom zijn

Programma voor apparaatinschrijving

Apple School Manager

Intune maakt Mobile Device Management (MDM) mogelijk voor iPads en iPhones en geeft gebruikers toegang
tot zakelijke e-mail en apps.

Als Intune-beheerder kunt u registratie inschakelen voor iOS-apparaten. U kunt gebruikers toestaan persoonlijke
apparaten in te schrijven. Dit wordt ook wel BYOD-inschrijving (Bring Your Own Device) genoemd. U kunt ook de
registratie van apparaten in bedrijfseigendom inschakelen.

Voordat u de registratie van iOS-apparaten kunt inschakelen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Zorg ervoor dat uw apparaat in aanmerking komt voor apparaatinschrijving bij Apple.
Intune instellen: hiermee stelt u de Intune-infrastructuur in. Voor apparaatinschrijving is met name het
instellen van uw MDM-instantie van belang.
Een Apple MDM-pushcertificaat ophalen: Apple vereist een certificaat voor het inschakelen van het beheer van
iOS- en macOS-apparaten.

U kunt gebruikers hun persoonlijke apparaten laten inschrijven voor Intune-beheer, wat 'Bring Your Own Device'
of BYOD wordt genoemd. Zodra u aan de vereisten hebt voldaan en gebruikerslicenties hebt toegewezen, kunnen
ze in de App Store de Intune-bedrijfsportal-app downloaden en in de app de inschrijvingsinstructies volgen.

Voor organisaties die apparaten voor hun gebruikers aanschaffen, ondersteunt Intune de volgende
inschrijvingsmethoden voor iOS-apparaten die bedrijfseigendom zijn:

Device Enrollment Program (DEP) van Apple
Apple School Manager
Inschrijving via Apple Configurator Setup Assistant
Directe inschrijving via Apple Configurator

U kunt iOS-apparaten die bedrijfseigendom zijn ook inschrijven met een Apparaatinschrijvingsmanager-account.

Organisaties kunnen nu iOS-apparaten aanschaffen via het Device Enrollment Program (DEP) van Apple. Met
DEP kunt u een registratieprofiel draadloos implementeren om apparaten voor beheer in te schrijven. Meer
informatie over het Device Enrollment Program.

Apple School Manager is een programma voor het aanschaffen en inschrijven van apparaten voor scholen. Net
zoals bij DEP kunt u een profiel implementeren om apparaten in te schrijven voor beheer. Meer informatie over
Apple School Manager.

https://support.apple.com/en-us/HT204142#eligibility


Apple Configurator

Apparaten die zijn geregistreerd via de bedrijfsportal op DEP of Apple
Configurator gebruiken

Over beheerde bedrijfsapparaten zonder gebruikersaffiniteitOver beheerde bedrijfsapparaten zonder gebruikersaffiniteit

Zie tevens

U kunt iOS-apparaten inschrijven met Apple Configurator op een Mac-computer. Ter voorbereiding daarop sluit u
de apparaten aan via USB en installeert u een inschrijvingsprofiel. U kunt apparaten op twee manieren inschrijven
met Apple Configurator:

Registratie met Configuratieassistent: met dit proces wordt het apparaat gewist, wordt het apparaat voorbereid
voor uitvoering van Configuratieassistent en worden de bedrijfsbeleidsregels voor de nieuwe gebruiker van
het apparaat geïnstalleerd.
Directe registratie: met dit proces wordt het apparaat niet gewist en wordt het apparaat met een vooraf
gedefinieerd beleid geregistreerd. Deze methode is geschikt voor apparaten zonder gebruikersaffiniteit.

Meer informatie over Apple Configurator-inschrijving.

Op apparaten die zijn geconfigureerd met gebruikersaffiniteit kan de bedrijfsportal-app worden geïnstalleerd en
uitgevoerd om apps te downloaden en apparaten te beheren. Nadat gebruikers hun apparaten hebben ontvangen,
moeten zij een aantal extra stappen uitvoeren om de Configuratieassistent te voltooien en de bedrijfsportal-app te
installeren.

Gebruikersaffiniteit is vereist voor de ondersteuning van het volgende:

MAM-apps (Mobile Application Management)
Voorwaardelijke toegang tot e-mail en bedrijfsgegevens
Bedrijfsportal-app

iOS-apparaten in bedrijfseigendom inschrijven met gebruikersaffiniteit

1. Wanneer gebruikers hun apparaat inschakelen, wordt ze gevraagd de Configuratieassistent te voltooien.
2. Na het voltooien van de installatie wordt er naar de Apple ID van de gebruikers gevraagd. Er moet een Apple

ID worden opgegeven zodat de bedrijfsportal op het apparaat kan worden geïnstalleerd.
3. Op het iOS-apparaat wordt de bedrijfsportal-app automatisch via de App Store geïnstalleerd.
4. Gebruikers moeten de bedrijfsportal-app openen en zich aanmelden met de referenties (zoals hun unieke

gebruikersnaam of UPN) die zijn gekoppeld aan hun abonnement in Intune.
5. Na het aanmelden is de inschrijving voltooid. Gebruikers kunnen dit apparaat nu gebruiken met de volledige

set mogelijkheden.

Apparaten die zijn geconfigureerd zonder gebruikersaffiniteit bieden geen ondersteuning voor de bedrijfsportal.
De app moet niet op deze apparaten worden geïnstalleerd. De bedrijfsportal is bedoeld voor gebruikers met
zakelijke referenties die toegang tot persoonlijke bedrijfsresources (bijvoorbeeld e-mail) nodig hebben. Apparaten
die zijn ingeschreven zonder gebruikersaffiniteit zijn niet bedoeld voor gebruik met een specifieke
gebruikersaanmelding. Kiosks, verkooppunten (POS) of apparaten met gedeelde hulpmiddelen zijn typische
gebruiksvoorbeelden van apparaten die zonder gebruikersaffiniteit worden ingeschreven.

Als gebruikersaffiniteit vereist is, moet Gebruikersaffiniteit in het inschrijvingsprofiel van het apparaat zijn
geselecteerd voordat het apparaat wordt ingeschreven. Als u de status van de affiniteit op een apparaat wilt
wijzigen, moet u het apparaat buiten gebruik stellen en opnieuw inschrijven.

Problemen met inschrijving van iOS-apparaten in Microsoft Intune oplossen

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/apple-configurator-setup-assistant-enroll-ios
https://support.microsoft.com/help/4039809


iOS-apparaten automatisch inschrijven met het
Device Enrollment Program van Apple
16-5-2019 • 25 minutes to read

Wat is de supervisiemodus?

Vereisten

Een Apple DEP-token ophalen

NOTENOTE

Stap 1.Stap 1.  Download het openbare-sleutelcertificaat van Intune dat is vereist om het token te maken.Download het openbare-sleutelcertificaat van Intune dat is vereist om het token te maken.

U kunt Intune zo instellen dat iOS-apparaten die zijn gekocht via het Device Enrollment Program (DEP)
worden ingeschreven. U kunt inschrijving met DEP voor grote aantallen apparaten inschakelen zonder dat u ze
hoeft aan te raken. U kunt deze apparaten rechtstreeks naar de gebruikers verzenden, net als iPhones en iPads.
Als de gebruiker het apparaat inschakelt, wordt Configuratieassistent uitgevoerd met vooraf gedefinieerde
instellingen en het apparaat ingeschreven bij beheer.

Voor het inschakelen van DEP-inschrijving moet u zowel de Intune-portal als de Apple DEP-portal gebruiken.
U hebt een lijst met serienummers of een aankoopordernummer nodig om apparaten voor beheer aan Intune
toe te wijzen. U maakt DEP-inschrijvingsprofielen met instellingen die tijdens de inschrijving op de apparaten
van toepassing zijn geweest.

Overigens werkt de DEP-registratie niet met de apparaatinschrijvingsmanager.

Apple heeft de supervisiemodus geïntroduceerd in iOS 5. Een iOS-apparaat in de supervisiemodus kan
worden beheerd met meer besturingselementen. Hierdoor is het vooral handig voor apparaten van het bedrijf.
Intune ondersteunt het configureren van apparaten voor de supervisiemodus als onderdeel van het Apple
Device Enrollment Program (DEP).

Ondersteuning voor DEP-apparaten zonder supervisie is afgeschaft in iOS 11. In iOS 11 en later moeten met
DEP geconfigureerde apparaten altijd onder supervisie staan. De DEP-vlag is_supervised wordt in een
toekomstige iOS-release genegeerd.

Apparaten die zijn gekocht in het Device Enrollment Program van Apple
MDM-instantie
Apple MDM-pushcertificaat

Voordat u iOS-apparaten met DEP kunt inschrijven, moet u een DEP-tokenbestand (.p7m) van Apple
ontvangen. Intune kan met deze token informatie synchroniseren over DEP-apparaten die in eigendom zijn
van uw bedrijf. Ook kan Intune hiermee inschrijvingsprofielen naar Apple uploaden en apparaten toewijzen
aan die profielen.

U gebruikt de Apple DEP-portal om een DEP-token te maken. U gebruikt de DEP-portal ook om apparaten
aan Intune toe te wijzen voor beheer.

In Intune kan een verwijderd Apple DEP-token worden hersteld, als u de token van de klassieke Intune-portal verwijdert
voordat u naar Azure migreert. U kunt het DEP-token opnieuw verwijderen uit Azure Portal verwijderen.

https://deploy.apple.com
http://deploy.apple.com


1. Kies in Intune in Azure Portal de optie Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens
inschrijvingsprogramma > Toevoegen.

2. Geef Microsoft toestemming om gebruikers- en apparaatgegevens naar Apple te verzenden door Ik ga
akkoord te selecteren.

3. Kies Uw openbare-sleutelcertificaat downloaden en sla het bestand met de versleutelingssleutel
(.pem) lokaal op. Het .pem-bestand wordt gebruikt om een vertrouwensrelatiecertificaat bij de portal
Apple Device Enrollment Program aan te vragen.

https://aka.ms/intuneportal


Stap 2.Stap 2.  Gebruik uw sleutel om een token van Apple te downloaden.Gebruik uw sleutel om een token van Apple te downloaden.

Stap 3.Stap 3.  Sla de Apple-id op die u hebt gebruikt om dit token te maken.Sla de Apple-id op die u hebt gebruikt om dit token te maken.

1. Kies Een token voor Apple Device Enrollment Program maken om de Deployment Program-
portal van Apple te openen en meld u aan met uw Apple-id. Deze Apple-id kunt u gebruiken om uw
DEP-token te verlengen.

2. Kies Aan de slag bij Device Enrollment Program in de Deployment Programs-portal van Apple.

3. Kies MDM-server toevoegen op de pagina Servers beheren.

4. Voer de MDM-servernaam in en kies Volgende. De servernaam is voor eigen referentie en dient om
de MDM-server te identificeren. Het is niet de naam of URL van de Microsoft Intune-server.

5. Het dialoogvenster Voeg <servernaam> wordt geopend, met de instructie dat u uw openbare
sleutel moet uploaden. Kies Bestand selecteren... om het .pem-bestand te uploaden en kies
Volgende.

6. Ga naar Deployment Programs > Device Enrollment Program > Apparaten beheren.

7. Geef onder Kies apparaten op aan hoe apparaten worden geïdentificeerd:

Serienummer
Ordernummer
CSV-bestand uploaden

8. Voor Kies actie kiest u Toewijzen aan server, kiest u de <Servernaam> die is opgegeven voor
Microsoft Intune en kiest u vervolgens OK. De opgegeven apparaten worden voor beheer toegewezen
aan de Intune-server en er verschijnt een melding dat de toewijzing is voltooid.

Ga in de Apple-portal Deployment Programs > Device Enrollment Program >
Toewijzingsgeschiedenis weergeven om een lijst van apparaten en hun toewijzing aan de MDM-
server te bekijken.

Voer in Intune in de Apple-portal de Apple-id in, zodat u deze altijd kunt terugvinden.

https://deploy.apple.com


    

Stap 4.Stap 4.  Uw token uploaden en bereikstags kiezen.Uw token uploaden en bereikstags kiezen.

Een Apple-inschrijvingsprofiel maken

NOTENOTE

1. Ga in het venster Apple-token naar het certificaatbestand (.pem) en kies Openen.
2. Als u bereiktags wilt toevoegen aan dit DEP-token, kiest u Bereik (tags) en selecteert u de bereiktags die u

wilt toevoegen. Bereiktags die zijn toegepast op een token, worden overgenomen door profielen en
apparaten die aan dit token zijn toegevoegd.

3. Kies Maken.

Met het pushcertificaat kan Intune iOS-apparaten inschrijven en beheren door beleid naar geregistreerde
mobiele apparaten te pushen. Intune wordt automatisch gesynchroniseerd met Apple om het account voor het
inschrijvingsprogramma weer te geven.

Na installatie van de token kunt u een inschrijvingsprofiel voor DEP-apparaten maken. Met een
inschrijvingsprofiel voor apparaten worden de instellingen gedefinieerd die worden toegepast op een groep
apparaten tijdens de inschrijving.

Apparaten worden geblokkeerd als er niet genoeg Bedrijfsportal-licenties zijn voor een VPP-token, of als het token is
verlopen. In Intune wordt een waarschuwing weergegeven wanneer een token bijna verloopt of als er nog maar weinig
licenties beschikbaar zijn.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma.

2. Selecteer een token, kies Profielen en kies vervolgens Profiel maken.



3. Voer in het venster Profiel maken een naam en een beschrijving voor het profiel in voor
administratieve doeleinden. Gebruikers zien deze gegevens niet. U kunt dit veld Naam gebruiken om
een dynamische groep te maken in Azure Active Directory. Gebruik de profielnaam om de parameter
enrollmentProfileName te definiëren om apparaten aan dit inschrijvingsprofiel toe te wijzen. Meer
informatie over Azure Active Directory dynamic groups (dynamische Azure Active Directory-groepen).

4. Geef voor Gebruikersaffiniteit aan of andere apparaten met dit profiel met of zonder toegewezen
gebruiker moeten worden ingeschreven.

Inschrijven met gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die eigendom zijn van
gebruikers en waarvoor de bedrijfsportal moet worden gebruikt voor services zoals het
installeren van apps. Als bij het gebruik van ADFS en het inschrijvingsprofiel Verifiëren met
bedrijfsportal in plaats van Configuratieassistent is ingesteld op Nee, is WS-Trust 1.3
gebruikersnaam/gemengd eindpunt Meer informatie vereist.

Inschrijven zonder gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor een apparaat dat niet aan één
gebruiker is gelieerd. Gebruik deze optie voor apparaten waarmee taken worden uitgevoerd
zonder toegang tot lokale gebruikersgegevens. Apps als de bedrijfsportal-app werken niet.

5. Als u kiest voor Inschrijven met gebruikersaffiniteit, hebt u de optie om gebruikers zich te laten
verifiëren met de bedrijfsportal in plaats van de Apple-configuratieassistent.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-dynamic-membership-azure-portal#using-attributes-to-create-rules-for-device-objects
https://technet.microsoft.com/library/adfs2-help-endpoints
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint


NOTENOTE
Als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren, stelt u Verifiëren met bedrijfsportal in plaats van
Apple-configuratieassistent in op Ja.

meervoudige verificatie gebruiken
gebruikers vragen het wachtwoord te wijzigen als ze zich de eerste keer aanmelden
gebruikers vragen om hun verlopen wachtwoorden tijdens het inschrijven te herstellen

Deze worden niet ondersteund bij het verifiëren met Apple-configuratieassistent.

6. Als u Ja hebt gekozen bij Authenticate with Company Portal instead of Apple Setup Assistant
(Verifiëren met Bedrijfsportal in plaats van Apple-Configuratieassistent), kunt u een VPP-token (Volume
Purchase Program) gebruiken om de Bedrijfsportal automatisch te laten installeren op het apparaat
zonder dat de gebruiker een Apple ID hoeft op te geven. Als u de Bedrijfsportal wilt installeren met een
VPP-token, kiest u een token onder Install Company Portal with VPP (Bedrijfsportal installeren met
VPP). Controleer of het token niet verloopt en of u voldoende apparaatlicenties hebt voor de
bedrijfsportal-app. Als het token verloopt of onvoldoende licenties heeft, installeert Intune in plaats
daarvan de App Store-bedrijfsportal en wordt er gevraagd om een Apple ID.

7. Als u voor een token hebt gekozen bij Bedrijfsportal installeren met VPP , hebt u de optie om het
apparaat te vergrendelen in de modus voor enkele toepassing (met name de bedrijfsportal-app) direct
nadat Configuratieassistent is voltooid. Kies Ja voor Bedrijfsportal-app uitvoeren in de modus voor
enkele toepassing tot verificatie als u deze optie wilt instellen. Voor het gebruik van het apparaat
moet de gebruiker eerst worden geverifieerd door zich via de bedrijfsportal-app aan te melden. Deze
functie wordt alleen ondersteund voor iOS 11.3.1 en hoger.

8. Kies Instellingen voor apparaatbeheer en selecteer of u wilt dat apparaten die dit profiel gebruiken,
onder supervisie worden gesteld.



Met apparaten onder supervisie krijgt u meer beheeropties en de activeringsvergrendeling is
standaard uitgeschakeld. Microsoft raadt het gebruik van DEP aan als mechanisme voor het
inschakelen van de supervisiemodus, met name voor organisaties die veel iOS-apparaten
implementeren.

Gebruikers worden op twee manieren gewaarschuwd dat hun apparaten onder supervisie staan:

Het vergrendelingsscherm meldt: 'Deze iPhone wordt beheerd door Contoso.'

Het scherm Instellingen > Algemeen > Info meldt: 'Deze iPhone is onder supervisie. Contoso
kan uw internetverkeer bijhouden en de locatie van dit apparaat bepalen'.



NOTENOTE
Een apparaat dat is ingeschreven zonder supervisie, kan alleen opnieuw worden ingesteld met behulp
van de Apple Configurator. Als u het apparaat op deze manier opnieuw wilt instellen, moet u een iOS-
apparaat verbinden met een Mac via een USB-kabel. Meer informatie hierover vindt u in de Apple
Configurator-documentatie.

9. Kies of u vergrendelde inschrijving wilt voor apparaten die dit profiel gebruiken. Vergrendelde
inschrijving schakelt de iOS-instellingen uit, waardoor het beheerprofiel kan worden verwijderd uit
het menu Instellingen. Als het apparaat is ingeschreven, kunt u deze instelling niet wijzigen zonder het
apparaat te wissen. Bij dergelijke apparaten is het vereist dat de beheermodus Onder supervisie is
ingesteld op Ja.

10. Kies of u wilt dat apparaten die dit profiel gebruiken, kunnen synchroniseren met computers. Als u
Apple Configurator per certificaat toestaan kiest, moet u een certificaat kiezen onder Apple
Configurator-certificaten.

11. Als u in de vorige stap hebt gekozen voor Apple Configurator per certificaat toestaan, moet u een
Apple Configurator-certificaat kiezen om te importeren.

12. Kies OK.

13. Kies Aanpassing van Configuratieassistent om de volgende profielinstellingen te configureren: 

http://help.apple.com/configurator/mac/2.3


AFDELINGSINSTELLINGEN BESCHRIJVING

Naam afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering op Over configuratie tikt.

Telefoonnummer van afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering de knop Hulp nodig? klikt.

.

U kunt kiezen voor het weergeven of verbergen van tal van schermen van de configuratieassistent op het
apparaat tijdens het instellen van het apparaat door de gebruiker.

Als u kiest voor verbergen wordt het scherm tijdens het instellen niet weergegeven. Na het instellen



INSTELLINGEN VAN CONFIGURATIEASSISTENTSCHERMEN
ALS U KIEST VOOR WEERGEVEN, ZAL HET APPARAAT
TIJDENS HET INSTELLEN...

Wachtwoordcode De gebruiker om een wachtwoordcode vragen. Vraag
altijd om een wachtwoordcode tenzij het apparaat
wordt beveiligd of de toegang tot het apparaat op een
andere manier wordt beheerd (bijvoorbeeld de
kioskmodus waarmee op het apparaat maar één app
kan worden uitgevoerd).

Locatieservices De gebruiker om zijn of haar locatie vragen.

Herstellen Het scherm Apps en gegevens weergeven. Dit scherm
biedt de gebruiker de mogelijkheid tijdens het instellen
van het apparaat gegevens te herstellen of over te
brengen vanuit de iCloud-back-up.

iCloud en Apple-id Geef de gebruiker de mogelijkheid zich aan te melden
met zijn of haar Apple ID en iCloud te gebruiken.

Voorwaarden Vraag de gebruiker om de voorwaarden van Apple te
accepteren.

Touch-id Geef de gebruiker de mogelijkheid identificatie met een
vingerafdruk in te stellen voor het apparaat.

Apple Pay Geef de gebruiker de mogelijkheid Apple Pay in te
stellen op het apparaat.

In- en uitzoomen Geef de gebruiker de mogelijkheid om in te zoomen op
het scherm tijdens het instellen van het apparaat.

Siri Geef de gebruiker de mogelijkheid Siri in te stellen.

Diagnostische gegevens Geef het scherm Diagnose en gebruik weer voor de
gebruiker. Met dit scherm heeft de gebruiker de
mogelijkheid diagnostische gegevens naar Apple te
verzenden.

Weergavetoon Geef de gebruiker de mogelijkheid om Weergavetoon in
te schakelen.

Privacy Geef het scherm Privacy weer voor de gebruiker.

Android-migratie Geef de gebruiker de mogelijkheid om gegevens van
een Android-apparaat te migreren.

iMessage en FaceTime Geef de gebruiker de mogelijkheid iMessage en
FaceTime in te stellen.

van het apparaat kan de gebruiker het menu Instellingen nog steeds openen om de functie in te
stellen.

Als u kiest voor Weergeven wordt het scherm tijdens het instellen weergegeven. Gebruikers kunnen
sommige schermen overslaan zonder actie te ondernemen. Maar ze kunnen het menu Instellingen
van het apparaat later weer openen om de functie in te stellen.



Beheerde apparaten synchroniseren

Onboarding Informatieve onboarding-schermen weergeven ter
educatie van de gebruiker, zoals Contactkaart,
Multitasking en Beheercentrum.

Watch-migratie Geef de gebruiker de mogelijkheid om gegevens van
een horloge te migreren.

Schermtijd Hiermee wordt het scherm Schermtijd weergeven.

Software-update Hiermee wordt het scherm voor verplichte software-
updates weergegeven.

SIM-installatie Geef de gebruiker de mogelijkheid een mobiel
abonnement toe te voegen.

INSTELLINGEN VAN CONFIGURATIEASSISTENTSCHERMEN
ALS U KIEST VOOR WEERGEVEN, ZAL HET APPARAAT
TIJDENS HET INSTELLEN...

14. Kies OK.

15. Kies Maken om een profiel op te slaan.

Nu Intune toestemming heeft om uw apparaten te beheren, kunt u Intune synchroniseren met Apple om uw
beheerde apparaten weer te geven in Intune in Azure Portal.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst > Apparaten > Synchroniseren. 

Om te voldoen aan de voorwaarden van Apple voor acceptabel verkeer van het
inschrijvingsprogramma, worden door Intune de volgende beperkingen opgelegd:

Een volledige synchronisatie kan niet vaker dan eens in de zeven dagen worden uitgevoerd. Tijdens
een volledige synchronisatie haalt Intune de volledige bijgewerkte lijst met serienummers op die is
toegewezen aan de Apple MDM-server die is verbonden met Intune. Wanneer een apparaat uit het
inschrijvingsprogramma wordt verwijderd uit de Intune-portal zonder dat het eerst is afgemeld bij
de Apple MDM-server in de DEP-portal, wordt het apparaat pas opnieuw in Intune geïmporteerd
wanneer de volledige synchronisatie wordt uitgevoerd.
Er wordt automatisch elke 24 uur een synchronisatie uitgevoerd. U kunt ook synchroniseren door op
de knop Synchroniseren te klikken (maximaal één keer per 15 minuten). Synchronisatieaanvragen
krijgen 15 minuten de tijd om te worden uitgevoerd. De knop Synchroniseren blijft uitgeschakeld
totdat de synchronisatie is voltooid. Met de synchronisatie wordt de huidige apparaatstatus
vernieuwt en worden nieuwe apparaten die aan de Apple MDM-server zijn toegewezen,
geïmporteerd.



Een inschrijvingsprofiel toewijzen aan apparaten

NOTENOTE

Een standaardprofiel toewijzenEen standaardprofiel toewijzen

Apparaten distribueren

Een DEP-token vernieuwen

U moet een profiel voor een inschrijvingsprogramma aan apparaten toewijzen voordat deze kunnen worden
ingeschreven.

U kunt ook serienummers aan profielen toewijzen via de blade Apple-serienummers.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst.

2. Kies Apparaten > kies apparaten uit de lijst > Profiel toewijzen.
3. Kies onder Profiel toewijzen een profiel voor de apparaten > Toewijzen.

U kunt een standaardprofiel kiezen dat wordt toegepast op apparaten die zich inschrijven met een specifiek
token.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst.

2. Kies Standaardprofiel instellen, kies een profiel in de vervolgkeuzelijst en kies vervolgens Opslaan. Dit
profiel wordt toegepast op alle apparaten die zich met het token inschrijven.

U hebt beheer en synchronisatie tussen Apple en Intune ingeschakeld, en een profiel toegewezen om uw DEP-
apparaten te kunnen inschrijven. De apparaten kunnen nu worden uitgedeeld aan de gebruikers. Voor
apparaten met gebruikersaffiniteit moet aan elke gebruiker een Intune-licentie worden toegewezen. Voor
apparaten zonder gebruikersaffiniteit is een apparaatlicentie vereist. Een geactiveerd apparaat kan geen
inschrijvingsprofiel toepassen, tenzij het apparaat is gewist.

Zie Schrijf uw iOS-apparaat in Intune in met het Device Enrollment Program.

1. Ga naar deploy.apple.com.

2. Kies onder Manage Servers de MDM-server die is gekoppeld aan het tokenbestand dat u wilt
vernieuwen.

3. Kies Generate New Token.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-dep-ios


4. Kies Your Server Token.

5. Kies in Intune in Azure Portal, Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > kies het token. 

6. Kies Token vernieuwen en voer de Apple ID in die is gebruikt om het oorspronkelijke token te maken.

7. Upload het token dat u net hebt gedownload.

https://aka.ms/intuneportal


8. Kies Token vernieuwen. U krijgt een bevestiging te zien dat het token is vernieuwd.



Inschrijving van iOS-apparaten instellen met Apple
School Manager
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Een Apple-token ophalen en apparaten toewijzen

Stap 1.Stap 1.  Het openbare-sleutelcertificaat van Intune downloaden dat is vereist voor het maken van een Apple-Het openbare-sleutelcertificaat van Intune downloaden dat is vereist voor het maken van een Apple-
tokentoken

Met Intune kunt u iOS-apparaten inschrijven die zijn aangeschaft via het programma Apple School Manager. Als
u Intune gebruikt in combinatie met Apple School Manager, kunt u een groot aantal iOS-apparaten registreren
zonder ze ooit aan te raken. Wanneer een student of docent het apparaat inschakelt, wordt Configuratieassistent
uitgevoerd met vooraf gedefinieerde instellingen en wordt het apparaat geregistreerd voor beheer.

Als u registratie via Apple School Manager wilt inschakelen, gebruikt u zowel de Intune- als Apple School
Manager-portal. U hebt een lijst met serienummers of een aankoopordernummer nodig om apparaten voor
beheer aan Intune toe te wijzen. U maakt DEP-inschrijvingsprofielen met instellingen die tijdens de inschrijving
op de apparaten van toepassing zijn geweest.

Inschrijving voor Apple School Manager kan niet worden gebruikt met het Device Enrollment Program van
Apple of de apparaatinschrijvingsmanager.

Vereisten

Apple MDM-pushcertificaat
MDM-instantie
Apple MDM-pushcertificaat
Als u ADFS gebruikt, vereist gebruikersaffiniteit WS-Trust 1.3 gebruikersnaam/gemengd eindpunt. Meer
informatie.
Apparaten die zijn gekocht via het programma Apple School Management

Voordat u iOS-bedrijfsapparaten met Apple School Manager kunt inschrijven, hebt u een token (.p7m) van Apple
nodig. Intune kan met dit token informatie synchroniseren over apparaten die aan Apple School Manager
deelnemen. Ook kan Intune hiermee inschrijvingsprofielen naar Apple uploaden en apparaten toewijzen aan die
profielen. Als u zich in de Apple-portal bevindt, kunt u ook apparaatserienummers voor beheer toewijzen.

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het inschrijvingsprogramma >
Toevoegen in Intune.

https://school.apple.com/
https://technet.microsoft.com/library/adfs2-help-endpoints
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint
http://school.apple.com
https://aka.ms/intuneportal


Stap 2.Stap 2.  Een token downloaden en apparaten toewijzenEen token downloaden en apparaten toewijzen

2. Kies in de blade Token voor het inschrijvingsprogramma de optie Uw openbare sleutel
downloaden om de versleutelingssleutel (.pem) lokaal op te slaan. Het .pem-bestand wordt gebruikt om
een vertrouwensrelatiecertificaat bij de portal Apple School Manager aan te vragen. 

1. Kies Een token maken via Apple School Manager en meld u met de Apple-id van uw bedrijf aan bij
Apple School. U kunt dit Apple-id gebruiken om uw Apple School Manager-token te verlengen.

2. Ga in de Apple School Manager-portal naar MDM-servers en kies vervolgens MDM-server toevoegen
(rechtsboven).

3. Voer de MDM-servernaam in. De servernaam is voor eigen referentie en dient om de MDM-server te
identificeren. Het is niet de naam of URL van de Microsoft Intune-server. 

https://school.apple.com


4. Kies in de Apple-portal de optie Bestand uploaden..., blader naar het PEM-bestand en selecteer MDM-
server opslaan (rechtsonder).

5. Kies Token ophalen en download het servertokenbestand (.p7m) naar uw computer.

6. Ga naar Toewijzingen van apparaten en Apparaat kiezen door handmatige invoer van de
serienummers of het volgordenummer, of selecteer CSV-bestand uploaden. 

7. Kies de actie Toewijzen aan server en kies de MDM-server die u hebt gemaakt.

8. Geef uw apparaat aan onder Apparaten kiezen en geef de apparaatgegevens op.

9. Selecteer Toewijzen aan server, kies de <Servernaam> die is opgegeven voor Microsoft Intune en kies
vervolgens OK.



Stap 3.Stap 3.  De Apple-id opslaan die u hebt gebruikt om dit token te makenDe Apple-id opslaan die u hebt gebruikt om dit token te maken

Stap 4.Stap 4.  Uw token uploadenUw token uploaden

Een Apple-inschrijvingsprofiel maken

Voer in Intune in de Apple-portal de Apple-id in, zodat u deze altijd kunt terugvinden.

Ga in het venster Apple-token naar het certificaatbestand (.pem), kies Openen en vervolgens Maken. Met het
pushcertificaat kan Intune iOS-apparaten inschrijven en beheren door beleid naar geregistreerde mobiele
apparaten te pushen. Intune synchroniseert automatisch de Apple School Manager-apparaten van Apple.

Na installatie van het token kunt u een inschrijvingsprofiel voor Apple School-apparaten maken. Met een
inschrijvingsprofiel voor apparaten worden de instellingen gedefinieerd die worden toegepast op een groep
apparaten tijdens de inschrijving.

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het inschrijvingsprogramma in
Intune.

2. Selecteer een token, kies Profielen en kies vervolgens Profiel maken.

3. Voer in het venster Profiel maken een naam en een beschrijving voor het profiel in voor
administratieve doeleinden. Gebruikers zien deze gegevens niet. U kunt dit veld Naam gebruiken om een
dynamische groep te maken in Azure Active Directory. Gebruik de profielnaam om de parameter
enrollmentProfileName te definiëren om apparaten aan dit inschrijvingsprofiel toe te wijzen. Meer
informatie over Azure Active Directory dynamic groups (dynamische Azure Active Directory-groepen).

https://aka.ms/intuneportal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-dynamic-membership-azure-portal#using-attributes-to-create-rules-for-device-objects


NOTENOTE

4. Geef voor Gebruikersaffiniteit aan of andere apparaten met dit profiel met of zonder toegewezen
gebruiker moeten worden ingeschreven.

Inschrijven met gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die eigendom zijn van
gebruikers en die de bedrijfsportal willen gebruiken voor services zoals het installeren van apps.
Met deze optie kunnen gebruikers hun apparaat verifiëren door de bedrijfsportal te gebruiken. Als
u ADFS gebruikt, vereist gebruikersaffiniteit WS-Trust 1.3 gebruikersnaam/gemengd eindpunt.
Meer informatie. Voor de modus Gedeelde iPad in Apple School Manager moeten gebruikers
worden ingeschreven zonder gebruikersaffiniteit.

Inschrijven zonder gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die niet aan één
gebruiker zijn gelieerd, zoals een gedeeld apparaat. Gebruik deze optie voor apparaten waarmee
taken worden uitgevoerd zonder toegang tot lokale gebruikersgegevens. Apps als de bedrijfsportal-
app werken niet.

5. Als u kiest voor Inschrijven met gebruikersaffiniteit, hebt u de optie om gebruikers zich te laten
verifiëren met de bedrijfsportal in plaats van de Apple-configuratieassistent.

Als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren, stelt u Verifiëren met bedrijfsportal in plaats van Apple-
configuratieassistent in op Ja.

meervoudige verificatie gebruiken
gebruikers vragen het wachtwoord te wijzigen als ze zich de eerste keer aanmelden
gebruikers vragen om hun verlopen wachtwoorden tijdens het inschrijven te herstellen

Deze worden niet ondersteund bij het verifiëren met Apple-configuratieassistent.

https://technet.microsoft.com/library/adfs2-help-endpoints
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint


6. Kies Instellingen voor apparaatbeheer en selecteer of u wilt dat apparaten die dit profiel gebruiken,
onder supervisie worden gesteld. Met apparaten onder supervisie krijgt u meer beheeropties en de
activeringsvergrendeling is standaard uitgeschakeld. Microsoft raadt het gebruik van DEP aan als
mechanisme voor het inschakelen van de supervisiemodus, met name voor organisaties die veel iOS-
apparaten implementeren.

Gebruikers worden op twee manieren gewaarschuwd dat hun apparaten onder supervisie staan:

NOTENOTE

Het vergrendelingsscherm meldt: 'Deze iPhone wordt beheerd door Contoso.'

Het scherm Instellingen > Algemeen > Info meldt: 'Deze iPhone is onder supervisie. Contoso
kan uw internetverkeer bijhouden en de locatie van dit apparaat bepalen'.

Een apparaat dat is ingeschreven zonder supervisie, kan alleen opnieuw worden ingesteld met behulp van
de Apple Configurator. Als u het apparaat op deze manier opnieuw wilt instellen, moet u een iOS-apparaat
verbinden met een Mac via een USB-kabel. Meer informatie hierover vindt u in de Apple Configurator-
documentatie.

7. Kies of u vergrendelde inschrijving wilt voor apparaten die dit profiel gebruiken. Vergrendelde
inschrijving schakelt de iOS-instellingen uit, waardoor het beheerprofiel kan worden verwijderd uit het
menu Instellingen. Als het apparaat is ingeschreven, kunt u deze instelling niet wijzigen zonder het
apparaat te wissen. Bij dergelijke apparaten is het vereist dat de beheermodus Onder supervisie is
ingesteld op Ja.

8. Als u meerdere gebruikers zich wilt laten aanmelden bij geregistreerde iPads met behulp van een beheerd
Apple ID, kiest u Ja onder Gedeelde iPad (deze optie vereist dat Inschrijven zonder
gebruikersaffiniteit en de modus Onder supervisie zijn ingesteld op Ja.) Beheerde Apple-id's worden
gemaakt in de portal Apple School Manager. Lees meer over Gedeelde iPad en de vereisten van Apple
voor gedeelde iPad's.

9. Kies of u wilt dat apparaten die dit profiel gebruiken, kunnen synchroniseren met computers. Als u
Apple Configurator per certificaat toestaan kiest, moet u een certificaat kiezen onder Apple
Configurator-certificaten.

10. Als u in de vorige stap hebt gekozen voor Apple Configurator per certificaat toestaan, moet u een
Apple Configurator-certificaat kiezen om te importeren.

11. Kies OK.

12. Kies Instellingen voor Configuratieassistent om de volgende profielinstellingen te configureren: 

http://help.apple.com/configurator/mac/2.3
https://help.apple.com/classroom/ipad/2.0/#/cad7e2e0cf56


INSTELLING BESCHRIJVING

Naam afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering op Over configuratie tikt.

Telefoonnummer van afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering de knop Hulp nodig? klikt.

Configuratieassistentopties De volgende instellingen zijn optioneel en kunnen
naderhand worden geconfigureerd in het iOS-menu
Instellingen.

.



Verbinding maken met Schoolgegevens synchroniseren

Wachtwoordcode Hiermee wordt tijdens de activering gevraagd om de
wachtwoordcode. Vraag altijd om een wachtwoordcode
tenzij het apparaat wordt beveiligd of de toegang tot het
apparaat op een andere manier wordt beheerd
(bijvoorbeeld de kioskmodus waarmee op het apparaat
maar één app kan worden uitgevoerd).

Locatieservices Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om de service gevraagd.

Herstellen Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent gevraagd om een iCloud-
back-up.

iCloud en Apple-id Als deze optie is ingeschakeld, wordt de gebruiker door
de Configuratieassistent gevraagd om zich aan te melden
met een Apple-id en kan op het scherm Apps en
gegevens het apparaat worden hersteld vanuit de iCloud-
back-up.

Voorwaarden Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent gevraagd om de voorwaarden
van Apple te accepteren.

Touch-id Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om deze service gevraagd.

Apple Pay Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om deze service gevraagd.

In- en uitzoomen Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om deze service gevraagd.

Siri Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om deze service gevraagd.

Diagnostische gegevens Als deze optie is ingeschakeld, wordt tijdens de activering
door Configuratieassistent om deze service gevraagd.

INSTELLING BESCHRIJVING

13. Kies OK.

14. Kies Maken om een profiel op te slaan.

(Optioneel) Apple School Manager ondersteunt het synchroniseren van gegevens van lesroosters met Azure
Active Directory (AD) met behulp van Microsoft School Data Sync (SDS). U kunt slechts één token
synchroniseren met SDS. Als u een ander token met School Data Sync hebt ingesteld, wordt SDS verwijderd van
het token dat het eerder had. Het huidige token wordt vervangen door een nieuwe verbinding. Voltooi de
volgende stappen voor het gebruik van SDS om schoolgegevens te synchroniseren.

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het inschrijvingsprogramma in Intune.
2. Selecteer een Apple School Manager-token en kies vervolgens School Data Sync.
3. Kies onder School Data Sync voor Toestaan. Met deze instelling kan Intune verbinding maken met SDS in

Office 365.

https://aka.ms/intuneportal


Beheerde apparaten synchroniseren

NOTENOTE

Een profiel aan apparaten toewijzen

Apparaten onder gebruikers distribueren

4. Als u een verbinding tussen Apple School Manager en Azure AD wilt maken, kiest u Microsoft School Data
Sync instellen. Meer informatie over het instellen van Microsoft School Data Sync.

5. Klik op Opslaan > OK.

Nu Intune toestemming heeft om uw Apple School Manager-apparaten te beheren, kunt u Intune
synchroniseren met de Apple-service om uw beheerde apparaten weer te geven in Intune.

Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor inschrijvingsprogramma > kies een token
uit de lijst > Apparaten > Synchroniseren in Intune. 

Om te voldoen aan de voorwaarden van Apple voor acceptabel verkeer van het inschrijvingsprogramma, worden
door Intune de volgende beperkingen opgelegd:

Een volledige synchronisatie kan niet vaker dan eens in de zeven dagen worden uitgevoerd. Tijdens volledige
synchronisatie wordt elk Apple-serienummer vernieuwd dat aan Intune is toegewezen. Als een volledige
synchronisatie wordt uitgevoerd binnen zeven dagen na de vorige volledige synchronisatie, vernieuwt Intune
alleen serienummers die nog niet aanwezig zijn in Intune.
Een synchronisatieaanvraag krijgt 15 minuten de tijd om te worden uitgevoerd. Gedurende deze tijd of totdat
de aanvraag is geslaagd, is de knop Synchronisatie uitgeschakeld.
Intune synchroniseert elke 24 uur nieuwe en verwijderde apparaten met Apple.

U kunt ook Apple School Manager-serienummers toewijzen aan profielen vanaf de blade Apparaten voor het
inschrijvingsprogramma.

Apple School Manager-apparaten die worden beheerd door Intune, moeten een profiel voor het
inschrijvingsprogramma toegewezen krijgen voordat ze worden ingeschreven.

1. Kies in Intune voor Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor inschrijvingsprogramma
> kies een token uit de lijst.

2. Kies Apparaten > kies apparaten uit de lijst > Profiel toewijzen.
3. Kies onder Profiel toewijzen een profiel voor de apparaten en kies vervolgens Toewijzen.

U hebt beheer en synchronisatie tussen Apple en Intune ingeschakeld en u hebt een profiel toegewezen om uw
Apple School-apparaten te kunnen inschrijven. De apparaten kunnen nu worden uitgedeeld aan de gebruikers.
Wanneer een iOS Apple School Manager-apparaat wordt ingeschakeld, wordt het door Intune ingeschreven
voor beheer. Als het apparaat is geactiveerd en wordt gebruikt, kan het profiel niet worden toegepast totdat het

https://support.office.com/article/Install-the-School-Data-Sync-Toolkit-8e27426c-8c46-416e-b0df-c29b5f3f62e1
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


apparaat is gewist.



Registratie van iOS-apparaten instellen met Apple
Configurator
15-4-2019 • 15 minutes to read

Vereisten

Een Apple Configurator-profiel maken voor apparaten

Intune ondersteunt het inschrijven van iOS-apparaten met behulp van het hulpprogramma Apple Configurator
dat wordt uitgevoerd op een Mac-computer. Inschrijving met Apple Configurator vereist dat u voor elk iOS-
apparaat een USB-verbinding instelt met een Mac-computer voor het instellen van een zakelijke inschrijving. U
kunt apparaten op twee manieren apparaten inschrijven bij Intune met Apple Configurator:

Inschrijving met iOS-configuratieassistent: het apparaat wordt gewist en voorbereid voor inschrijving
tijdens het uitvoeren van Configuratieassistent.
Directe inschrijving: het apparaat wordt niet gewist en het apparaat wordt via iOS-instellingen geregistreerd.
Deze methode ondersteunt apparaten zonder gebruikersaffiniteit.

Inschrijven met Apple Configurator kan niet worden gebruikt met de apparaatinschrijvingsmanager.

Fysieke toegang tot iOS-apparaten
MDM-instantie instellen
Een Apple MDM-pushcertificaat
Apparaatserienummers (alleen inschrijving met de iOS-configuratieassistent)
USB-verbindingskabels
macOS-computer met Apple Configurator 2.0

Met een inschrijvingsprofiel voor apparaten worden de instellingen tijdens het inschrijven gedefinieerd. Deze
instellingen worden slechts eenmaal toegepast. Volg deze stappen om een inschrijvingsprofiel te maken om iOS-
apparaten in te schrijven met Apple Configurator.

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Profielen > Maken in
Intune.

2. Typ onder Inschrijvingsprofiel maken een naam en beschrijving voor het profiel (voor administratieve
doeleinden). Gebruikers zien deze gegevens niet. U kunt dit veld Naam gebruiken om een dynamische
groep te maken in Azure Active Directory. Gebruik de profielnaam om de parameter
enrollmentProfileName te definiëren om apparaten aan dit inschrijvingsprofiel toe te wijzen. Meer
informatie over dynamische Azure Active Directory-groepen.

https://itunes.apple.com/app/apple-configurator-2/id1037126344
https://itunes.apple.com/app/apple-configurator-2/id1037126344
https://aka.ms/intuneportal


3. Geef voor Gebruikersaffiniteit aan of andere apparaten met dit profiel met of zonder toegewezen
gebruiker moeten worden ingeschreven.

Inschrijven met gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die eigendom zijn van
gebruikers en die de bedrijfsportal willen gebruiken voor services zoals het installeren van apps. Het
apparaat moet met de Configuratieassistent aan een gebruiker worden gekoppeld en kan
vervolgens toegang krijgen tot bedrijfsgegevens en -e-mail. Alleen ondersteund bij inschrijving via
Apple Configurator Setup Assistant. Gebruikersaffiniteit vereist WS-Trust 1.3
gebruikersnaam/gemengd eindpunt. Meer informatie.

Inschrijven zonder gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die niet aan één gebruiker
zijn gelieerd. Gebruik dit voor apparaten waarmee taken worden uitgevoerd zonder toegang tot
lokale gebruikersgegevens. Apps waarvoor een gebruikersrelatie is vereist, zoals de bedrijfsportal-
app die wordt gebruikt voor het installeren van LOB-apps, zullen niet werken. Vereist voor directe
inschrijving.

4. Als u kiest voor Inschrijven met gebruikersaffiniteit, hebt u de optie om gebruikers zich te laten

https://technet.microsoft.com/library/adfs2-help-endpoints
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint


Inschrijving met iOS-configuratieassistent
Apple Configurator-serienummers toevoegenApple Configurator-serienummers toevoegen

Opnieuw een profiel toewijzen aan apparaatserienummersOpnieuw een profiel toewijzen aan apparaatserienummers

Toewijzen vanaf Apple Configurator-apparatenToewijzen vanaf Apple Configurator-apparaten

Toewijzen vanaf profielenToewijzen vanaf profielen

Het profiel exporterenHet profiel exporteren

NOTENOTE

verifiëren met de bedrijfsportal in plaats van de Apple-configuratieassistent.

Als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren, stelt u Verifiëren met bedrijfsportal in plaats van Apple-
configuratieassistent in op Ja.

meervoudige verificatie gebruiken
gebruikers vragen het wachtwoord te wijzigen als ze zich de eerste keer aanmelden
gebruikers vragen om hun verlopen wachtwoorden tijdens het inschrijven te herstellen

Deze worden niet ondersteund bij het verifiëren met Apple-configuratieassistent.

5. Kies Maken om het profiel op te slaan.

1. Maak een lijst met twee kolommen met door komma's gescheiden waarden (.csv) zonder koptekst. Plaats
het serienummers in de linkerkolom en de details in de rechterkolom. De lijst kan momenteel maximaal
5000 rijen bevatten. In een teksteditor ziet de .csv-lijst er zo uit:

F7TLWCLBX196, apparaatdetails
DLXQPCWVGHMJ,apparaatdetails

Lees hier meer informatie over het vinden van het serienummer van een iOS-apparaat.

2. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Apparaten > Toevoegen in
Intune.

3. Selecteer een inschrijvingsprofiel om toe te passen op de serienummers die u importeert. Als u wilt dat
bestaande details worden overschreven door de nieuwe details van serienummers, kiest u Details voor
bestaande id's overschrijven.

4. Zoek onder Apparaten importeren naar het CSV-bestand met serienummers en selecteer Toevoegen.

U kunt een inschrijvingsprofiel toewijzen als u iOS-serienummers importeert voor inschrijving met Apple
Configurator. U kunt ook profielen toewijzen vanaf twee plaatsen in Azure Portal:

Apple Configurator-apparaten
AC-profielen

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Apparaten > De serienummers
kiezen > Profiel toewijzen in Intune.

2. Kies onder Profiel toewijzen voor het nieuwe profiel dat u wilt toewijzen en kies vervolgens voor
Toewijzen.

1. Kies in Intune voor Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Profielen > Een
profiel kiezen.

2. Kies Toegewezen apparaten in het profiel en kies vervolgens Toewijzen.
3. Filter op de serienummers die u aan het profiel wilt toewijzen, selecteer de apparaten en kies Toewijzen.

https://support.apple.com/HT204073
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Apparaten inschrijven met ConfiguratieassistentApparaten inschrijven met Configuratieassistent

Apparaten distribuerenApparaten distribueren

Nadat u het profiel hebt gemaakt en de serienummers toegewezen, moet u het profiel vanuit Intune als een URL
exporteren. Vervolgens importeert u het profiel in Apple Configurator op een Mac om het met apparaten te
implementeren.

1. Kies in Intune voor Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Profielen >
Het te exporteren profiel kiezen.

2. Selecteer Profiel exporteren in het profiel.

3. Kopieer de profiel-URL. U kunt deze vervolgens aan Apple Configurator toevoegen om het Intune-profiel
te definiëren dat wordt gebruikt door iOS-apparaten.

Vervolgens importeert u in de volgende procedure dit profiel in Apple Configurator om het Intune-profiel
te definiëren dat door iOS-apparaten wordt gebruikt.

WARNINGWARNING

1. Open Apple Configurator2 op een Mac-computer. Kies in de menubalk Apple Configurator 2 en
vervolgens Voorkeuren.

Apparaten worden tijdens het inschrijvingsproces teruggezet naar de fabrieksinstellingen. U kunt het apparaat het
beste opnieuw instellen en inschakelen. U moet het apparaat verbinden wanneer het scherm Hallo wordt
weergegeven.

2. Selecteer in het deelvenster met voorkeuren Servers en kies het plusteken (+) om de wizard voor de
MDM-server te starten. Kies Volgende.

3. Voer de Hostnaam of URL en de inschrijvings-URL in voor de MDM-server onder iOS-apparaten
inschrijven via Configuratieassistent in Microsoft Intune. Voer voor de inschrijvings-URL de profiel-URL
voor inschrijving in die u hebt geëxporteerd uit Intune. Kies Volgende.
De waarschuwing 'Server-URL is niet geverifieerd' kunt u zonder problemen negeren. Als u wilt doorgaan,
kiest u Volgende totdat de wizard is voltooid.

4. Verbind de mobiele iOS-apparaten met de Mac-computer met een USB-adapter.

5. Selecteer de iOS-apparaten die u wilt beheren en kies vervolgens Voorbereiden. Selecteer in het
deelvenster iOS-apparaat voorbereiden de optie Handmatig en kies vervolgens Volgende.

6. Selecteer in het deelvenster Registreren bij MDM-server de naam van de server die u hebt gemaakt en
kies vervolgens Volgende.

7. Selecteer in het deelvenster Apparaten onder supervisie plaatsen het toezichtsniveau en kies
Volgende.

8. Kies de organisatie in het deelvenster Een organisatie maken of maak een nieuwe organisatie en kies
vervolgens Volgende.

9. Kies in het deelvenster iOS-configuratieassistent configureren de stappen die de gebruiker te zien krijgt
en kies vervolgens Voorbereiden. Voer een verificatie uit om de vertrouwensinstellingen bij te werken als
dit wordt gevraagd.

10. Zodra het iOS-apparaat klaar is met de voorbereidingen, kunt u de USB-kabel verwijderen.

De apparaten zijn nu gereed voor bedrijfsinschrijving. Schakel de apparaten uit en distribueer ze naar gebruikers.
Wanneer gebruikers hun apparaten inschakelen, wordt Configuratieassistent gestart.

https://aka.ms/intuneportal


Directe inschrijving

Het profiel als .mobileconfig exporteren naar iOS-apparatenHet profiel als .mobileconfig exporteren naar iOS-apparaten

Nadat gebruikers hun apparaten hebben ontvangen, moeten ze Configuratieassistent voltooien. Op apparaten die
zijn geconfigureerd met gebruikersaffiniteit kan de bedrijfsportal-app worden geïnstalleerd en uitgevoerd om
apps te downloaden en apparaten te beheren.

Wanneer u iOS-apparaten rechtstreeks inschrijft via Apple Configurator, kunt u een apparaat inschrijven zonder
het serienummer van het apparaat in te voeren. U kunt ook het apparaat een naam geven voor
identificatiedoeleinden voordat Intune de naam van het apparaat vastlegt tijdens de inschrijving. De bedrijfsportal-
app wordt niet ondersteund voor rechtstreeks ingeschreven apparaten. Via deze methode wordt het apparaat niet
gewist.

Apps waarvoor een gebruikersrelatie is vereist, zoals de bedrijfsportal-app die wordt gebruikt voor het installeren
van LOB-apps, kunnen niet worden geïnstalleerd.

1. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Apple Configurator > Profielen > Het te
exporteren profiel kiezen > Profiel exporteren in Intune.

2. Kies onder Directe inschrijving voor Profiel downloaden en sla het bestand op. Een
inschrijvingsprofielbestand is slechts twee weken geldig. Na die tijd moet u weer een nieuw bestand maken.

3. Breng het bestand over naar een Mac-computer waarop Apple Configurator wordt uitgevoerd om het
rechtstreeks als een beheerprofiel naar iOS-apparaten te pushen.

4. Bereid het apparaat aan de hand van de volgende stappen voor met Apple Configurator:

a. Open Apple Configurator 2.0 op een Mac-computer.

b. Verbind het iOS-apparaat met de Mac-computer met behulp van een USB-kabel. Sluit Foto's, iTunes
en andere apps die voor het apparaat worden geopend wanneer het apparaat wordt gedetecteerd.

c. Kies in Apple Configurator het verbonden iOS-apparaat en kies vervolgens de knop Toevoegen.
Opties die kunnen worden toegevoegd aan het apparaat, worden weergegeven in de
vervolgkeuzelijst. Kies Profielen.

https://aka.ms/intuneportal
https://itunes.apple.com/us/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12


d. Gebruik de bestandskiezer om het .mobileconfig-bestand te selecteren dat u uit Intune hebt
geëxporteerd. Kies vervolgens Toevoegen. Het profiel wordt toegevoegd aan het apparaat. Als het
apparaat niet onder supervisie is, vereist de installatie acceptatie op het apparaat.

5. Voer de volgende stappen uit om het profiel op het iOS-apparaat te installeren. Het apparaat moet de
Configuratieassistent al hebben uitgevoerd en gereed zijn voor gebruik. Als inschrijving app-
implementaties omvat, moet op het apparaat een Apple-id zijn ingesteld, omdat de app-implementatie
vereist dat u met een Apple-id bent aangemeld voor de App Store.

a. Ontgrendel het iOS-apparaat.
b. Kies in het dialoogvenster Profiel installeren voor Beheerprofiel de optie Installeren.
c. Geef zo nodig een wachtwoordcode of Apple-id op.
d. Accepteer de Waarschuwing en kies Installeren.
e. Accepteer de Externe waarschuwing en kies Vertrouwen.
f. Wanneer in het vak Profiel geïnstalleerd wordt bevestigd dat het profiel is geïnstalleerd, kiest u

Gereed.
6. Open Instellingen op het iOS-apparaat en ga naar Algemeen > Apparaatbeheer > Beheerprofiel.

Controleer of de profielinstallatie wordt weergegeven en controleer vervolgens de iOS-beleidsbeperkingen
en geïnstalleerde apps. Het kan 10 minuten duren voordat beleidsbeperkingen en apps worden
weergegeven op het apparaat.

7. Apparaten distribueren. Het iOS-apparaat is nu ingeschreven bij Intune en wordt beheerd.



Inschrijving voor macOS-apparaten instellen in
Intune
16-5-2019 • 5 minutes to read

Vereisten

macOS-apparaten die het eigendom van gebruikers zijn (BYOD)

Bedrijfseigen macOS-apparaten

macOS-inschrijving blokkeren

Met Intune kunt u macOS-apparaten beheren om gebruikers toegang te geven tot zakelijke e-mail en apps.

Als Intune-beheerder kunt u inschrijving instellen voor bedrijfseigen macOS-apparaten en macOS-apparaten in
privé-eigendom (Bring-Your-Own-Device of BYOD).

Voer de volgende vereisten uit voordat u inschrijving van macOS-apparaten instelt:

Domeinen configureren
MDM-instantie instellen
Groepen maken
De bedrijfsportal configureren
Gebruikerslicenties toewijzen in het Microsoft 365-beheercentrum
Een Apple MDM-pushcertificaat ophalen

U kunt gebruikers hun persoonlijke apparaten laten inschrijven voor Intune-beheer, wat Bring-Your-Own-Device
of BYOD wordt genoemd. Nadat u aan de vereisten hebt voldaan en gebruikerslicenties hebt toegewezen, kunnen
uw gebruikers hun apparaten als volgt registreren:

door naar de bedrijfswebsite te gaan; of
de bedrijfsportal-app te downloaden. U kunt hen ook een link naar online registratiestappen sturen: Uw Mac
OS-apparaat registreren in Intune.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over andere taken voor eindgebruikers:

Bronnen over de eindgebruikerservaring in Microsoft Intune
Uw macOS-apparaat gebruiken met Intune

Voor organisaties die apparaten voor hun gebruikers aanschaffen, ondersteunt Intune de volgende
inschrijvingsmethoden voor macOS-apparaten die bedrijfseigendom zijn:

Device Enrollment Program (DEP) van Apple: Organisaties kunnen macOS-apparaten aanschaffen via het
Device Enrollment Program (DEP) van Apple. Met DEP kunt u een registratieprofiel draadloos implementeren
om apparaten voor beheer in te schrijven.
Apparaatinschrijvingsmanager (DEM): U kunt een DEM-account gebruiken om maximaal duizend apparaten te
registreren.

Standaard kunt u met Intune macOS-apparaten registreren. Zie Beperkingen voor apparaattypen instellen als u de
inschrijving van macOS-apparaten wilt blokkeren.

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=698854
https://portal.manage.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-macos
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-macos-device-with-intune


    Virtuele macOS-machines inschrijven voor testen

NOTENOTE

Door de gebruiker goedgekeurde inschrijving

Volgende stappen

Virtuele macOS-machines worden alleen ondersteund voor het testen. Gebruik geen virtuele macOS-machines als
productieapparaten voor uw eindgebruikers.

U kunt virtuele macOS-machines inschrijven voor het testen met ofwel Parallels Desktop of VMware Fusion.

Voor Parallels Desktop moet u het hardwaretype en het serienummer voor de virtuele machines instellen zodat
deze kunnen worden herkend door Intune. Volg de instructies van Parallels voor het instellen van het
hardwaretype en serienummer om de vereiste instellingen voor het testen op te geven. U wordt aangeraden het
hardwaretype van het apparaat waarop de virtuele machines worden uitgevoerd, af te stemmen op het
hardwaretype van de virtuele machines die u maakt. U vindt dit hardwaretype in Apple-menu > Over deze Mac
> Systeeminformatie > Modelnaam.

Voor VMware Fusion moet u het VMX-bestand bewerken om het hardwaremodel en serienummer van de virtuele
machine in te stellen. U wordt aangeraden het hardwaretype van het apparaat waarop de virtuele machines
worden uitgevoerd, af te stemmen op het hardwaretype van de virtuele machines die u maakt. U vindt dit
hardwaretype in Apple-menu > Over deze Mac > Systeeminformatie > Modelnaam.

Door de gebruiker goedgekeurde MDM-inschrijving is een type macOS-inschrijving die u kunt gebruiken om
bepaalde vertrouwelijke instellingen te beheren. Zie de ondersteuningsdocumentatie van Apple voor meer
informatie.

Na de inschrijving met behulp van de macOS-bedrijfsportal, moet de gebruiker handmatig goedkeuren met
behulp van de systeemvoorkeuren om door de gebruiker te worden goedgekeurd. Instructies hiervoor vindt u in
de macOS-bedrijfsportal voor gebruikers van macOS 10.13.2 en later.

Ga naar de Intune-portal en kies vervolgens Apparaten > Alle apparaten> kies het apparaat > Hardware om
te achterhalen of een apparaat door de gebruiker is goedgekeurd. Schakel het veld Goedgekeurd door
gebruiker in.

Nadat macOS-apparaten zijn geregistreerd, kunt u aangepaste instellingen voor macOS-apparaten maken.

http://kb.parallels.com/123455
https://kb.vmware.com/s/article/1014782
https://support.apple.com/HT208019


macOS-apparaten automatisch inschrijven met het
Device Enrollment Program of Apple School
Manager
15-4-2019 • 17 minutes to read

Vereisten

Een Apple DEP-token ophalen

NOTENOTE

Stap 1.Stap 1.  Download het openbare-sleutelcertificaat van Intune dat is vereist om het token te maken.Download het openbare-sleutelcertificaat van Intune dat is vereist om het token te maken.

U kunt de Intune-registratie instellen voor macOS-apparaten die zijn gekocht via het Device Enrollment Program
(DEP) of Apple School Manager van Apple. U kunt beide soorten inschrijvingen gebruiken voor grote aantallen
apparaten zonder op de apparaten zelf aan de slag te gaan. U kunt macOS-apparaten rechtstreeks verzenden
naar gebruikers. Als de gebruiker het apparaat inschakelt, wordt Configuratieassistent uitgevoerd met vooraf
gedefinieerde instellingen en wordt het apparaat ingeschreven bij Intune-beheer.

Voor het instellen van inschrijving moet u zowel de Intune-portal als de Apple DEP-portal gebruiken.  U maakt
inschrijvingsprofielen met instellingen die tijdens de inschrijving op de apparaten van toepassing zijn geweest.

Overigens werken DEP-inschrijving en Apple School Manager niet met de apparaatinschrijvingsmanager.

Apparaten die zijn gekocht in Apple School Manager of het Device Enrollment Program van Apple
Een lijst met serienummers of een inkoopordernummer.
MDM-instantie
Apple MDM-pushcertificaat

Voordat u macOS-apparaten kunt inschrijven met DEP of Apple School Manager, hebt u een DEP-tokenbestand
(.p7m) van Apple nodig. Intune kan met dit token gegevens synchroniseren van de apparaten die in eigendom
zijn van uw organisatie. Hiermee kunnen in Intune ook inschrijvingsprofielen worden geüpload naar Apple en
deze profielen worden toegewezen aan apparaten.

U gebruikt de Apple-portal om een token te maken. U gebruikt de Apple-portal ook om apparaten aan Intune
toe te wijzen voor beheer.

Als u het token verwijdert uit de klassieke Intune-portal voordat u naar Azure migreert, herstelt Intune mogelijk een
verwijderd Apple-token. U kunt het token opnieuw verwijderen via de Azure-portal.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > Toevoegen.

https://deploy.apple.com
https://school.apple.com/
http://deploy.apple.com
https://school.apple.com/
https://aka.ms/intuneportal


Stap 2.Stap 2.  Gebruik uw sleutel om een token van Apple te downloaden.Gebruik uw sleutel om een token van Apple te downloaden.

2. Geef Microsoft toestemming om gebruikers- en apparaatgegevens naar Apple te verzenden door Ik ga
akkoord te selecteren.

3. Kies Uw openbare-sleutelcertificaat downloaden en sla het bestand met de versleutelingssleutel
(.pem) lokaal op. Het PEM-bestand wordt gebruikt om een vertrouwensrelatiecertificaat aan te vragen bij
de Apple-portal.



Stap 3.Stap 3.  De Apple-id opslaan die u hebt gebruikt om dit token te makenDe Apple-id opslaan die u hebt gebruikt om dit token te maken

1. Kies Een token voor Apple Device Enrollment Program maken of Een token maken via Apple
School Manager om de gewenste portal van Apple te openen en meld u aan met uw Apple ID. Deze
Apple ID kunt u gebruiken om uw token te verlengen.

2. Voor DEP: kies in de Apple-portal Aan de slag voor Device Enrollment Program > Servers beheren
> MDM-server toevoegen.

3. Voor Apple School Manager: kies in de Apple-portal MDM-servers > MDM-server toevoegen.

4. Voer de MDM-servernaam in en kies Volgende. De servernaam is voor eigen referentie en dient om de
MDM-server te identificeren. Het is niet de naam of URL van de Microsoft Intune-server.

5. Het dialoogvenster Voeg <servernaam> wordt geopend, met de instructie dat u uw openbare sleutel
moet uploaden. Kies Bestand selecteren... om het .pem-bestand te uploaden en kies Volgende.

6. Ga naar Deployment Programs > Device Enrollment Program > Apparaten beheren.

7. Geef onder Kies apparaten op aan hoe apparaten worden geïdentificeerd:

Serienummer
Ordernummer
CSV-bestand uploaden

8. Voor Kies actie kiest u Toewijzen aan server, kiest u de <Servernaam> die is opgegeven voor Microsoft
Intune en kiest u vervolgens OK. De opgegeven apparaten worden voor beheer toegewezen aan de
Intune-server en er verschijnt een melding dat de toewijzing is voltooid.

Voer in Intune in de Apple-portal de Apple-id in, zodat u deze altijd kunt terugvinden.



Stap 4.Stap 4.  Upload uw token.Upload uw token.

Een Apple-inschrijvingsprofiel maken

Ga in het venster Apple-token naar het certificaatbestand (.pem), kies Openen en vervolgens Maken. Met het
pushcertificaat kunnen macOS-apparaten worden ingeschreven en beheerd in Intune door beleid te pushen naar
ingeschreven apparaten. Intune wordt automatisch gesynchroniseerd met Apple om het account voor het
inschrijvingsprogramma weer te geven.

Na installatie van de token kunt u een inschrijvingsprofiel voor apparaten maken. Met een inschrijvingsprofiel
voor apparaten worden de instellingen gedefinieerd die worden toegepast op een groep apparaten tijdens de
inschrijving.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma.

2. Selecteer een token, kies Profielen en kies vervolgens Profiel maken.



3. Voer in het venster Profiel maken een naam en een beschrijving voor het profiel in voor
administratieve doeleinden. Gebruikers zien deze gegevens niet. U kunt dit veld Naam gebruiken om een
dynamische groep te maken in Azure Active Directory. Gebruik de profielnaam om de parameter
enrollmentProfileName te definiëren om apparaten aan dit inschrijvingsprofiel toe te wijzen. Meer
informatie over Azure Active Directory dynamic groups (dynamische Azure Active Directory-groepen).

4. Kies macOS als platform.

5. Geef voor Gebruikersaffiniteit aan of andere apparaten met dit profiel met of zonder toegewezen
gebruiker moeten worden ingeschreven.

Inschrijven met gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor apparaten die eigendom zijn van
gebruikers en waarvoor de bedrijfsportal-app moet worden gebruikt voor services zoals het
installeren van apps. Als u ADFS gebruikt, vereist gebruikersaffiniteit WS-Trust 1.3
gebruikersnaam/gemengd eindpunt. Meer informatie. Meervoudige verificatie wordt niet
ondersteund voor macOS DEP-apparaten met gebruikersaffiniteit.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-dynamic-membership-azure-portal#using-attributes-to-create-rules-for-device-objects
https://technet.microsoft.com/library/adfs2-help-endpoints
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint


Inschrijven zonder gebruikersaffiniteit: kies deze optie voor een apparaat dat niet aan één
gebruiker is gelieerd. Gebruik dit voor apparaten waarmee taken worden uitgevoerd zonder
toegang tot lokale gebruikersgegevens. Apps als de bedrijfsportal-app werken niet.

6. Kies Instellingen voor apparaatbeheer en kies of u vergrendelde inschrijving wilt gebruiken voor
apparaten die gebruikmaken van dit profiel. Met Vergrendelde inschrijving worden de macOS-
instellingen uitgeschakeld op basis waarvan het beheerprofiel kan worden verwijderd uit het menu
Systeemvoorkeuren of via de Terminal. Als het apparaat is ingeschreven, kunt u deze instelling niet
wijzigen zonder het apparaat te wissen.

7. Kies OK.

8. Kies Instellingen voor Configuratieassistent om de volgende profielinstellingen te configureren:



AFDELINGSINSTELLINGEN BESCHRIJVING

Naam afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering op Over configuratie tikt.

Telefoonnummer van afdeling Wordt weergegeven wanneer de gebruiker tijdens de
activering de knop Hulp nodig? klikt.

.

U kunt kiezen voor het weergeven of verbergen van tal van schermen van de configuratieassistent op het
apparaat tijdens het instellen van het apparaat door de gebruiker.

Als u kiest voor Verbergen wordt het scherm tijdens het instellen niet weergegeven. Na het instellen van
het apparaat kan de gebruiker het menu Instellingen nog steeds openen om de functie in te stellen.

Als u kiest voor Weergeven wordt het scherm tijdens het instellen weergegeven. Gebruikers kunnen



Beheerde apparaten synchroniseren

INSTELLINGEN VAN CONFIGURATIEASSISTENTSCHERMEN
ALS U KIEST VOOR WEERGEVEN, ZAL HET APPARAAT TIJDENS
HET INSTELLEN...

Wachtwoordcode De gebruiker om een wachtwoordcode vragen. Vraag
altijd om een wachtwoordcode tenzij het apparaat wordt
beveiligd of de toegang tot het apparaat op een andere
manier wordt beheerd (bijvoorbeeld de kioskmodus
waarmee op het apparaat maar één app kan worden
uitgevoerd).

Locatieservices De gebruiker om zijn of haar locatie vragen.

Herstellen Het scherm Apps en gegevens weergeven. Dit scherm
biedt de gebruiker de mogelijkheid tijdens het instellen
van het apparaat gegevens te herstellen of over te
brengen vanuit de iCloud-back-up.

iCloud en Apple-id Geef de gebruiker de mogelijkheid zich aan te melden
met zijn of haar Apple ID en iCloud te gebruiken.

Voorwaarden Vraag de gebruiker om de voorwaarden van Apple te
accepteren.

Touch-id Geef de gebruiker de mogelijkheid identificatie met een
vingerafdruk in te stellen voor het apparaat.

Apple Pay Geef de gebruiker de mogelijkheid Apple Pay in te stellen
op het apparaat.

In- en uitzoomen Geef de gebruiker de mogelijkheid om in te zoomen op
het scherm tijdens het instellen van het apparaat.

Siri Geef de gebruiker de mogelijkheid Siri in te stellen.

Diagnostische gegevens Geef het scherm Diagnose en gebruik weer voor de
gebruiker. Met dit scherm heeft de gebruiker de
mogelijkheid diagnostische gegevens naar Apple te
verzenden.

FileVault Geef de gebruiker de mogelijkheid Siri in te stellen.

Diagnostische gegevens over iCloud Geef de gebruiker de mogelijkheid diagnostische
gegevens naar Apple te verzenden.

Registratie Vraag de gebruiker het apparaat te registreren.

sommige schermen overslaan zonder actie te ondernemen. Maar ze kunnen het menu Instellingen van
het apparaat later weer openen om de functie in te stellen.

10. Kies OK.

11. Kies Maken om een profiel op te slaan.

Nu Intune toestemming heeft om uw apparaten te beheren, kunt u Intune synchroniseren met Apple om uw
beheerde apparaten weer te geven in Intune in Azure Portal.



Een inschrijvingsprofiel toewijzen aan apparaten

Een standaardprofiel toewijzenEen standaardprofiel toewijzen

Apparaten distribueren

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst > Apparaten > Synchroniseren. 

Om te voldoen aan de voorwaarden van Apple voor acceptabel verkeer van het inschrijvingsprogramma,
worden door Intune de volgende beperkingen opgelegd:

Een volledige synchronisatie kan niet vaker dan eens in de zeven dagen worden uitgevoerd. Tijdens een
volledige synchronisatie haalt Intune de volledige bijgewerkte lijst met serienummers op die is
toegewezen aan de Apple MDM-server die is verbonden met Intune. Wanneer een apparaat uit het
inschrijvingsprogramma wordt verwijderd uit de Intune-portal zonder dat het eerst is afgemeld bij de
Apple MDM-server in de DEP-portal, wordt het apparaat pas opnieuw in Intune geïmporteerd
wanneer de volledige synchronisatie wordt uitgevoerd.
Er wordt automatisch elke 24 uur een synchronisatie uitgevoerd. U kunt ook synchroniseren door op
de knop Synchroniseren te klikken (maximaal één keer per 15 minuten). Synchronisatieaanvragen
krijgen 15 minuten de tijd om te worden uitgevoerd. De knop Synchroniseren blijft uitgeschakeld
totdat de synchronisatie is voltooid. Met de synchronisatie wordt de huidige apparaatstatus vernieuwt
en worden nieuwe apparaten die aan de Apple MDM-server zijn toegewezen, geïmporteerd.

U moet een profiel voor een inschrijvingsprogramma aan apparaten toewijzen voordat deze kunnen worden
ingeschreven.

1. Kies in Intune in Azure Portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst.

2. Kies Apparaten > kies apparaten uit de lijst > Profiel toewijzen.
3. Kies onder Profiel toewijzen een profiel voor de apparaten > Toewijzen.

U kunt een standaardprofiel in macOS en iOS kiezen om toe te passen op alle apparaten die worden
ingeschreven met een specifiek token.

1. Kies in Intune in de Azure-portal Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > kies een token uit de lijst.

2. Kies Standaardprofiel instellen, kies een profiel in de vervolgkeuzelijst en kies vervolgens Opslaan. Dit
profiel wordt toegepast op alle apparaten die zich met het token inschrijven.

U hebt beheer en synchronisatie tussen Apple en Intune ingeschakeld, en een profiel toegewezen om uw
apparaten te kunnen inschrijven. De apparaten kunnen nu worden uitgedeeld aan de gebruikers. Voor apparaten
met gebruikersaffiniteit moet aan elke gebruiker een Intune-licentie worden toegewezen. Voor apparaten zonder
gebruikersaffiniteit is een apparaatlicentie vereist. Een geactiveerd apparaat kan geen inschrijvingsprofiel
toepassen, tenzij het apparaat is gewist.



Een DEP-token vernieuwen
1. Ga naar deploy.apple.com.

2. Kies onder Manage Servers de MDM-server die is gekoppeld aan het tokenbestand dat u wilt
vernieuwen.

3. Kies Generate New Token.

4. Kies Your Server Token.

5. Kies in Intune in Azure Portal, Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > kies het token. 

6. Kies Token vernieuwen en voer de Apple ID in die is gebruikt om het oorspronkelijke token te maken.

https://aka.ms/intuneportal


Volgende stappen

7. Upload het token dat u net hebt gedownload.

8. Kies Token vernieuwen. U krijgt een bevestiging te zien dat het token is vernieuwd.

Nadat de macOS-apparaten zijn ingeschreven, kunt u deze gaan beheren.



Rapport over onvolledige gebruikersinschrijving
3-7-2019 • 6 minutes to read

Wat is een onvolledige inschrijving?

Wat wordt in het rapport weergegeven?

Tegels voor aantal en percentageTegels voor aantal en percentage

LijndiagramLijndiagram

Gebruikersacties voor afbrekingGebruikersacties voor afbreking

In dit rapport ziet u op welk moment in de inschrijving bij de bedrijfsportal de gebruikers het inschrijvingsproces
niet voltooien.

Als u het rapport wilt zien, kiest u Intune > Apparaatinschrijving > Onvolledige gebruikersinschrijvingen.

U kunt met deze informatie uw onboardingdocumenten bijwerken om gebruikers te helpen de inschrijving te
voltooien. Als veel gebruikers bijvoorbeeld stoppen bij de Gebruiksvoorwaarden, is het raadzaam dat deel te
onderzoeken en intuïtiever te maken voor gebruikers.

Er is sprake van een onvolledige inschrijving wanneer een gebruiker een van de volgende bewerkingen uitvoert:

Expliciet een actie uitvoert om de registratie te onderbreken
De bedrijfsportal sluit tijdens de registratie
Meer dan 30 minuten doet over de verschillende secties van de registratie

Als een gebruiker er meerdere keren voor kiest om de inschrijving te stoppen en deze opnieuw te starten, wordt dit
weergegeven als meerdere pogingen en meerdere onvolledige inschrijvingen. Als een gebruiker 30 minuten wacht
tussen de verschillende inschrijvingsschermen, wordt dit beschouwd als meerdere onvolledige inschrijvingen.

De rapporten omvatten gegevens voor iOS- en Android-apparaten.

In de rapporten worden gegevens weergegeven voor de afgelopen twee weken. U kunt het rapport echter filteren
op weergave van elke willekeurige periode in de afgelopen 30 dagen.

U kunt het datumbereik, het besturingssysteem en de registratiesectie filteren door Filteren te kiezen.

Boven in het rapport ziet u het aantal en het percentage onvolledige inschrijvingen ten opzichte van alle
inschrijvingen.

Geïnitieerde inschrijvingen: Het aantal gestarte inschrijvingen.
Onvolledige inschrijvingen: Het aantal gestarte inschrijvingen dat niet heeft geresulteerd in een volledig
ingeschreven en compatibel apparaat.
Percentage onvolledige inschrijvingen: het percentage gestarte inschrijvingen dat is afgebroken (afgebroken
inschrijvingen/gestarte inschrijvingen).

In het lijndiagram ziet u de dagelijkse onvolledige inschrijvingen voor elk van de vier kernsecties voor inschrijving:

Instellingencontrole
Platformschermen
Gebruiksvoorwaarden
Naleving/activering



Sectie InstellingencontroleSectie Instellingencontrole

ACTIENAAM SCHERM OF STROOM PLATFORM ACTIE

EnrollmentWrapUp Vragen om de pagina te
openen in de bedrijfsportal

iOS/Android Annuleren

EnrollmentWrapUp Scherm voor
apparaatregistratie tot het
Laden van
bedrijfsresources is
voltooid

iOS/Android Duur > 30 minuten

DeviceCategory Selectie van
Apparaatcategorie (indien dit
door de beheerder is
geconfigureerd) tot op
Gereed wordt geklikt

iOS/Android Duur > 30 minuten

PreEnrollmentWizard Scherm voor
instellingstoegang wanneer
de registratie is gestart,
maar de gebruiker is
teruggekeerd naar de
Instellingstoegang

iOS/Android Uitstellen

PreEnrollmentWizard Scherm voor
Instellingstoegang totdat op
Volgende wordt geklikt in
het scherm Wat moet er nu
gebeuren

iOS/Android Duur > 30 minuten

Sectie PlatformschermenSectie Platformschermen

ACTIENAAM SCHERM OF STROOM PLATFORM ACTIE

iOSProfileLaunch Vragen om weergave van
een configuratieprofiel

iOS Negeren

iOSProfileLaunch Scherm Profiel installeren iOS Annuleren

iOSProfileLaunch Vragen om de bron van het
profiel te vertrouwen om het
apparaat te registreren

iOS Annuleren

iOSProfileLaunch Scherm Profiel installeren
totdat het profiel is
geïnstalleerd

iOS Duur > 30 minuten

AndroidPermissions Het activeringsscherm
Apparaatbeheerder

Android Annuleren

De volgende tabellen bevatten de lijst met gebruikersacties die worden beschouwd als onvolledige inschrijvingen.
Bekijk de registratievideo’s voor iOS en Android voor voorbeelden van registratieschermen.

https://channel9.msdn.com/Series/IntuneEnrollment/iOS-Enrollment
https://channel9.msdn.com/Series/IntuneEnrollment/Android-Enrollment


AndroidPermissions Vanaf de vraag om
goedkeuring voor het
maken en beheren van
telefoongesprekken tot
Activeren door
apparaatbeheerder

Android Duur > 30 minuten

KnoxActivation Activering van de KLMS-
agent (alleen Samsung)

Android Annuleren

KnoxActivation Activering van de KLMS-
agent tot Bevestigen

Android Duur > 30 minuten

ACTIENAAM SCHERM OF STROOM PLATFORM ACTIE

Sectie GebruiksvoorwaardenSectie Gebruiksvoorwaarden

ACTIENAAM SCHERM OF STROOM PLATFORM ACTIE

TermsofUse Gebruiksvoorwaarden (als
dit door de beheerder is
geconfigureerd)

iOS/Android Alles weigeren

TermsofUse Gebruiksvoorwaarden tot
Alles accepteren

iOS/Android Duur > 30 minuten

Sectie Naleving/activeringSectie Naleving/activering

ACTIENAAM SCHERM OF STROOM PLATFORM ACTIE

Naleving Apparaatcompatibiliteit (als
dit door de beheerder is
geconfigureerd) wordt
weergegeven als niet groen
voor het instellen van
toegang na registratie

iOS/Android Uitstellen

Naleving Apparaatcompatibiliteit
wordt weergegeven als niet
groen totdat na het
bijwerken groen wordt
weergegeven

iOS/Android Duur > 30 minuten

Activering Registratieactivering (als dit
door de beheerder is
geconfigureerd) wordt
weergegeven als niet groen
voor het instellen van
toegang

iOS/Android Uitstellen

Naleving Apparaatactivering wordt
weergegeven als niet groen
totdat na het bijwerken
groen wordt weergegeven

iOS/Android Duur > 30 minuten

Volgende stappen
Nadat u het percentage onvolledige inschrijvingen hebt bekeken, kunt u de Inschrijvingsopties beoordelen om te



zien of u wijzigingen kunt aanbrengen voor het verbeteren van het inschrijvingsproces.



Problemen bij de apparaatinschrijving in Microsoft
Intune oplossen
24-7-2019 • 47 minutes to read

Eerste stappen om het probleem op te lossen

Problemen bij het registreren van apparaten

Apparaatlimiet bereiktApparaatlimiet bereikt

Controleer het aantal apparaten dat is ingeschreven en dat wordt toegestaanControleer het aantal apparaten dat is ingeschreven en dat wordt toegestaan

Dit artikel bevat suggesties voor het oplossen van problemen met de inschrijving van het apparaat. Zie
Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen voor meer manieren om hulp te krijgen als u het probleem niet kunt
oplossen met deze informatie.

Voordat u het probleem probeert op te lossen, controleert u of u Intune op de juiste manier hebt geconfigureerd
om registratie mogelijk te maken. U kunt meer over deze configuratievereisten lezen in:

Bereid u voor op het registreren van apparaten in Microsoft Intune
iOS- en Mac-apparaatbeheer instellen
Windows apparaatbeheer instellen
Android-apparaatbeheer instellen: geen aanvullende stappen vereist

U kunt er ook voor zorgen dat de datum en tijd op het apparaat van de gebruiker juist zijn ingesteld:

1. Start het apparaat opnieuw op.
2. Zorg ervoor dat de datum en tijd zo dicht mogelijk bij de GMT-standaarden (+ of - 12 uur) voor de tijdzone

van de eindgebruiker zijn ingesteld.
3. Verwijder de Intune-bedrijfsportal en installeer deze opnieuw (indien van toepassing).

Gebruikers van beheerde apparaten kunnen registratie- en diagnostische gegevens laten vastleggen in logboeken,
zodat u deze kunt bekijken. Gebruikersinstructies voor het vastleggen van gegevens in logboeken vindt u in:

Android-inschrijvingsfouten verzenden naar de IT-beheerder
iOS-fouten naar uw IT-beheerder verzenden

Deze problemen kunnen optreden op alle apparaatplatforms.

Probleem: Een gebruiker ontvangt tijdens de inschrijving een foutbericht, zoals De bedrijfsportal is tijdelijk
niet beschikbaar en DMPdownloader.log in Configuration Manager bevat de fout DeviceCapReached.

Oplossing:

Voer de volgende stappen uit om te controleren of aan de gebruiker niet meer dan het maximale aantal apparaten
is toegewezen:

1. Kies in Intune Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen > Apparaatlimietbeperkingen.
Noteer de waarde in de kolom Apparaatlimiet.

2. Kies in Intune Gebruikers > Alle gebruikers > selecteer de gebruiker > Apparaten. Noteer het aantal
apparaten.

3. Als het aantal ingeschreven apparaten van de gebruiker al gelijk is aan de apparaatlimietbeperking, kunnen

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-enrollment-errors-to-your-it-admin-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-errors-to-your-it-admin-ios


NOTENOTE

Bedrijfsportal is tijdelijk niet beschikbaarBedrijfsportal is tijdelijk niet beschikbaar

De MDM-instantie is niet gedefinieerdDe MDM-instantie is niet gedefinieerd

er pas meer worden ingeschreven als:

Bestaande apparaten worden verwijderd of
U de apparaatlimiet verhoogt door apparaatbeperkingen in te stellen.

Om te voorkomen dat apparaatlimieten worden bereikt, moet u ervoor zorgen dat verouderde apparaatrecords
worden verwijderd.

U kunt de limiet voor apparaatinschrijvingen vermijden met behulp van het apparaatinschrijvingsmanageraccount, zoals
wordt beschreven in Apparaten in bedrijfseigendom inschrijven met de apparaatinschrijvingsmanager in Microsoft Intune.

Met een gebruikersaccount dat is toegevoegd aan het apparaatinschrijvingsmanageraccount, kunnen geen apparaten
worden ingeschreven wanneer beleid voor voorwaardelijke toegang van kracht is voor die specifieke gebruikersaanmelding.

Probleem: Gebruikers ontvangen op hun apparaat de fout Bedrijfsportal tijdelijk niet beschikbaar.

Oplossing:

1. Verwijder de Intune-bedrijfsportal-app van het apparaat.

2. Open de browser op het apparaat, ga naar https://portal.manage.microsoft.com en meld u aan.

3. Als gebruikers zich niet kunnen aanmelden, vraagt u ze zich bij een ander netwerk aan te melden.

4. Als dat mislukt, controleert u of de referenties van de gebruiker juist zijn gesynchroniseerd met Azure
Active Directory.

5. Als de gebruiker zich heeft aangemeld, wordt u op een iOS-apparaat gevraagd om de Intune-bedrijfsportal-
app te installeren en het apparaat in te schrijven. Op een Android-apparaat moet u de Intune-bedrijfsportal-
app handmatig installeren, waarna u het apparaat opnieuw kunt inschrijven.

Probleem: Een gebruiker ontvangt de fout De MDM-instantie is niet gedefinieerd.

Oplossing:

1. Controleer of de MDM-instantie op de juiste wijze is ingesteld.

2. Controleer of de referenties van de gebruiker juist zijn gesynchroniseerd met Azure Active Directory. U
kunt controleren of de UPN van de gebruiker overeenkomt met de Active Directory-gegevens in het
Microsoft 365-beheercentrum. Als de UPN niet overeenkomt met de Active Directory-gegevens, doet u het
volgende:

a. Schakel DirSync uit op de lokale server.

b. Verwijder de gebruiker waarvoor geen overeenkomende gegevens zijn gevonden uit de
gebruikerslijst van de Intune-accountportal .

c. Wacht ongeveer één uur zodat de onjuiste gegevens door de Azure-service kunnen worden
verwijderd.

d. Schakel DirSync weer in en controleer of de gebruiker nu juist is gesynchroniseerd.

3. Als u gebruikmaakt van System Center Configuration Manager met Intune, controleert u of de gebruiker
over een geldige cloudgebruikers-id beschikt:

a. Open SQL Management Studio.

https://portal.manage.microsoft.com


Kan geen beleid maken of apparaten registreren als de bedrijfsnaam speciale tekens bevatKan geen beleid maken of apparaten registreren als de bedrijfsnaam speciale tekens bevat

U kunt zich niet aanmelden of apparaten registreren wanneer u meerdere geverifieerde domeinen hebtU kunt zich niet aanmelden of apparaten registreren wanneer u meerdere geverifieerde domeinen hebt

Problemen met Android
Inschrijvingsfouten met AndroidInschrijvingsfouten met Android

FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

b. Maak verbinding met de betreffende database.

c. Open de databasemap, ga naar de map CM_DBName en open deze. Hierbij staat DBName voor de
naam van de klantendatabase.

d. Kies bovenaan Nieuwe query en voer de volgende query's uit:

Als u alle gebruikers wilt weergeven: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]

Als u specifieke gebruikers wilt weergeven, gebruikt u de volgende query waarbij
%testuser1% een tijdelijke aanduiding is voor username@domain.com voor de gebruiker die
u wilt weergeven: 
select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'

Nadat u de query hebt opgesteld, kiest u !Execute. Wanneer de resultaten worden weergegeven,
zoekt u naar de cloudgebruikers-id. Als er geen id is gevonden, beschikt de gebruiker niet over een
licentie om Intune te gebruiken.

Probleem: U kunt geen beleid maken of apparaten registreren.

Oplossing: Verwijder in het Microsoft 365-beheercentrum de speciale tekens uit de bedrijfsnaam en sla de
bedrijfsgegevens op.

Probleem: Dit probleem kan optreden wanneer u een tweede geverifieerd domein aan de ADFS toevoegt.
Gebruikers met het UPN-achtervoegsel (User Principal Name) van het tweede domein kunnen zich mogelijk niet
aanmelden bij de portals of apparaten inschrijven.

Oplossing: Microsoft Office 365-klanten moeten een afzonderlijke instantie van ADFS 2.0 Federation Service
implementeren voor elk achtervoegsel als ze:

eenmalige aanmelding (SSO) gebruiken via ADFS 2.0, en
over meerdere domeinen op het hoogste niveau beschikken voor UPN-achtervoegsels van gebruikers in hun
organisatie (bijvoorbeeld @contoso.com of @fabrikam.com).

Een updatepakket voor ADFS 2.0 kan worden gebruikt met de schakeloptie SupportMultipleDomain om de
ADFS-server in te schakelen voor ondersteuning van dit scenario zonder extra ADFS 2.0-servers. Lees deze blog
voor meer informatie.

De volgende tabel bevat fouten die eindgebruikers mogelijk in Intune krijgen te zien tijdens het registreren van
een Android-apparaat.

https://admin.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/kb/2607496
https://blogs.technet.microsoft.com/abizerh/2013/02/05/supportmultipledomain-switch-when-managing-sso-to-office-365/


De IT-beheerder moet een licentie
toewijzen voor toegang
Uw IT-beheerder heeft u geen toegang
verleend om deze app te gebruiken.
Neem contact op met uw IT-beheerder
of probeer het later opnieuw.

Het apparaat kan niet worden
ingeschreven omdat het account van de
gebruiker niet de benodigde licentie
heeft.

Voordat gebruikers hun apparaat
kunnen inschrijven, moet de benodigde
licentie aan hen zijn toegewezen. Dit
bericht betekent dat de gebruiker het
verkeerde licentietype heeft voor de
Mobile Device Management-instantie.
Ze krijgen deze fout bijvoorbeeld te zien
als aan de twee volgende voorwaarden
wordt voldaan:

Zie Intune-licenties toewijzen aan uw
gebruikersaccounts voor meer
informatie.

De IT-beheerder moet de MDM-
instantie instellen
Het lijkt erop dat uw IT-beheerder geen
MDM-instantie heeft ingesteld. Neem
contact op met uw IT-beheerder of
probeer het later opnieuw.

De Mobile Device Management-
instantie is niet gedefinieerd.

De Mobile Device Management-
instantie is niet ingesteld in Intune.
Informatie over het instellen van de
instantie voor het beheer van mobiele
apparaten.

FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

Apparaten kunnen niet inchecken bij de Intune-service en worden in de Intune-beheerconsole weergegeven alsApparaten kunnen niet inchecken bij de Intune-service en worden in de Intune-beheerconsole weergegeven als
Niet in ordeNiet in orde

IMPORTANTIMPORTANT

1. Intune is ingesteld als Mobile
Device Management-instantie

2. De gebruiker gebruikt een
System Center 2012 R2
Configuration Manager-licentie.

Probleem: Sommige Samsung-apparaten met Android-versies 4.4.x en 5.x checken mogelijk niet meer in bij de
Intune-service. Als apparaten niet inchecken:

Kunnen ze geen beleid, apps en externe opdrachten ontvangen van de Intune-service.
Wordt voor deze apparaten in de beheerconsole de Beheerstatus Niet in orde weergegeven.
Gebruikers die worden beschermd door beleid voor voorwaardelijke toegang hebben mogelijk geen toegang
meer tot bedrijfsbronnen.

Samsung Smart Manager-software, die wordt geleverd op sommige Samsung-apparaten, kan de Intune-
bedrijfsportal en de onderdelen ervan deactiveren. Wanneer de bedrijfsportal is gedeactiveerd, kan deze niet op de
achtergrond worden uitgevoerd en kan deze geen contact maken met de Intune-service.

Oplossing 1:

Laat gebruikers de bedrijfsportal-app handmatig starten. Zodra de app opnieuw is gestart, checkt het apparaat in
bij de Intune-service.

Het handmatig openen van de bedrijfsportal-app is een tijdelijke oplossing omdat Samsung Smart Manager de
bedrijfsportal-app opnieuw kan deactiveren.

Oplossing 2:

Vertel uw gebruikers om een upgrade naar Android 6.0 uit te voeren. Het deactiveringsprobleem komt niet voor
op Android 6.0-apparaten. Als u wilt controleren of een update beschikbaar is, gaat u naar Instellingen >
Apparaat > Updates handmatig downloaden en volgt u de aanwijzingen op het apparaat.

https://docs.microsoft.com/intune/licenses-assign
https://docs.microsoft.com/intune/mdm-authority-set


Oplossing 3:

Als oplossing 2 niet werkt, laat u gebruikers de volgende stappen uitvoeren om in Smart Manager de
bedrijfsportal-app uit te sluiten:

1. Start de Smart Manager-app op het apparaat.

2. Kies de tegel Batterij.

3. Selecteer onder App-energiebeheer of App-optimalisatie Details.



4. Kies bedrijfsportal uit de lijst met apps.

5. Kies Uitschakelen.

6. Controleer onder App-energiebeheer of App-optimalisatie of bedrijfsportal is uitgeschakeld.



De profielinstallatie is misluktDe profielinstallatie is mislukt

Problemen met Android-certificatenProblemen met Android-certificaten

Probleem: Een gebruiker ontvangt op een Android-apparaat de fout Profiel is niet geïnstalleerd.

Oplossing:

1. Controleer of er een juiste licentie aan de gebruiker is toegewezen voor de versie van de Intune-service die
u gebruikt.

2. Controleer of het apparaat niet al is ingeschreven bij een andere MDM-provider.

3. Controleer of op het apparaat niet al een beheerprofiel is geïnstalleerd.

4. Controleer of Chrome for Android de is zijn en of cookies zijn ingeschakeld.

Probleem: Gebruikers ontvangen het volgende bericht op hun apparaat: U kunt zich niet aanmelden. Er ontbreekt
een vereist certificaat voor uw apparaat.

Oplossing 1:

De gebruiker kan wellicht het ontbrekende certificaat ophalen door de instructies in Er ontbreekt een vereist
certificaat voor uw apparaat te volgen. Als de fout zich blijft voordoen, gaat u naar Oplossing 2.

Oplossing 2:

Nadat gebruikers hun zakelijke referenties hebben ingevoerd en zijn omgeleid voor federatieve aanmelding,
krijgen ze mogelijk nog steeds het foutbericht voor een ontbrekend certificaat te zien. In dat geval betekent de fout
mogelijk dat er een tussencertificaat ontbreekt op uw ADFS-server (Active Directory Federation Services)

De certificaatfout treedt op omdat er voor Android-apparaten tussencertificaten moeten worden opgenomen in
een Hallo van een SSL-server . Momenteel verzendt een standaard AD FS-server of WAP - AD FS-proxyserver
alleen het AD FS-service SSL-certificaat in de Hallo-reactie van de SSL-server op een Hallo van een SSL-client.

Als u dit probleem wilt oplossen, importeert u als volgt de certificaten in het persoonlijke certificaatarchief op de
AD FS-server of proxy’s:

1. Klik op de ADFS- en proxyservers met de rechtermuisknop op Start > Uitvoeren > certlm.msc om Local
Machine Certificate Management Console te starten.

2. Vouw de optie Persoonlijk uit en kies Certificaten.
3. Zoek het certificaat voor uw AD FS-servicecommunicatie (een openbaar ondertekend certificaat) en dubbelklik

erop om de eigenschappen weer te geven.
4. Selecteer het tabblad Certificeringspad om de bovenliggende certificaten weer te geven.
5. Kies voor elk bovenliggend certificaat de optie Certificaat weergeven.
6. Kies Details > Kopiëren naar bestand... .
7. Volg de aanwijzingen in de wizard om de openbare sleutel van het bovenliggende certificaat te exporteren of

op te slaan op de bestandslocatie van uw keuze.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/your-device-is-missing-a-required-certificate-android
https://technet.microsoft.com/library/cc783349.aspx


Problemen met iOS
iOS-inschrijvingsfouteniOS-inschrijvingsfouten

FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

NoEnrollmentPolicy Geen registratiebeleid gevonden Controleer of alle vereisten voor
registratie zijn geconfigureerd, zoals het
Apple Push Notification Service-
certificaat (APNs) en of iOS als platform
is ingeschakeld. Zie iOS- en Mac-
apparaatbeheer instellen voor
instructies.

DeviceCapReached Er zijn al te veel mobiele apparaten
geregistreerd.

De gebruiker moet een van de
momenteel geregistreerde mobiele
apparaten verwijderen uit de
bedrijfsportal voordat een ander mobiel
apparaat kan worden geregistreerd. Zie
de instructies voor het type apparaat
dat u gebruikt: Android, iOS of
Windows.

8. Klik met de rechtermuisknop op Certificaten > Alle taken > Importeren.
9. Volg de aanwijzingen van de wizard om de bovenliggende certificaten te importeren in Lokale

computer\Persoonlijk\Certificaten.
10. Start de AD FS-servers opnieuw op.
11. Herhaal de stappen hierboven op al uw AD FS- en proxyservers.

U kunt het hulpprogramma voor diagnostische gegevens op https://www.digicert.com/help/ gebruiken om te
controleren of het juiste certificaat is geïnstalleerd. Voer in het vak Serveradres de FQDN-naam van uw ADFS-
server in (IE: sts.contso.com) en klik op Server controleren.

Valideren dat het certificaat correct is geïnstalleerd:

In de volgende stappen wordt slechts een van de vele methoden en hulpprogramma's beschreven die u kunt
gebruiken om te valideren of het certificaat goed is geïnstalleerd.

1. Ga naar het gratis hulpprogramma Digicert.
2. Geef de Fully Qualified Domain Name van uw AD FS-server op (bijvoorbeeld sts.contoso.com) en selecteer

SERVER CONTROLEREN .

Als het servercertificaat goed is geïnstalleerd, worden er allemaal vinkjes weergegeven in de resultaten.  Als het
bovenstaande probleem bestaat, ziet u in de rapportsecties 'Certificaatnaam komt overeen met' en 'SSL-certificaat
is correct geïnstalleerd' een rode X.

De volgende tabel bevat fouten die eindgebruikers mogelijk in Intune krijgen te zien tijdens het registreren van
een iOS-apparaat.

https://www.digicert.com/help/
ttps://www.digicert.com/help/
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-ios
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-windows


APNSCertificateNotValid Er is een probleem met het certificaat
dat door het mobiele apparaat wordt
gebruikt voor communicatie met het
netwerk van uw bedrijf.

De Apple Push Notification Service
(APNs) biedt een kanaal om contact te
maken met ingeschreven iOS-
apparaten. De inschrijving zal mislukken
en dit bericht zal worden weergegeven
als:

Lees de informatie over het instellen
van gebruikers in Active Directory
synchroniseren en gebruikers
toevoegen aan Intune en Gebruikers en
apparaten organiseren.

AccountNotOnboarded Er is een probleem met het certificaat
dat door het mobiele apparaat wordt
gebruikt voor communicatie met het
netwerk van uw bedrijf.

De Apple Push Notification Service
(APNs) biedt een kanaal om contact te
maken met ingeschreven iOS-
apparaten. De inschrijving zal mislukken
en dit bericht zal worden weergegeven
als:

Zie iOS- en Mac-beheer instellen met
Microsoft Intune voor meer informatie.

DeviceTypeNotSupported Mogelijk heeft de gebruiker geprobeerd
een ander apparaat dan een iOS-
apparaat te registreren. Het type
mobiele apparaat dat u probeert in te
schrijven, wordt niet ondersteund.

Controleer of iOS-versie 8.0 of hoger
op het apparaat wordt uitgevoerd.

Controleer of iOS-versie 8.0 of hoger
op het apparaat van de gebruiker wordt
uitgevoerd.

FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

De stappen voor het ophalen
van een APNs-certificaat niet
zijn uitgevoerd, of
Het APNs-certificaat is verlopen.

De stappen voor het ophalen
van een APNs-certificaat niet
zijn uitgevoerd, of
Het APNs-certificaat is verlopen.



    

UserLicenseTypeInvalid Het apparaat kan niet worden
ingeschreven, omdat het account van
de gebruiker nog geen lid is van een
vereiste gebruikersgroep.

Gebruikers die hun apparaten willen
registreren, moeten lid zijn van de juiste
gebruikersgroep. Dit bericht betekent
dat de gebruiker het verkeerde
licentietype heeft voor de Mobile Device
Management-instantie. Ze krijgen deze
fout bijvoorbeeld te zien als aan de
twee volgende voorwaarden wordt
voldaan:

Zie de volgende artikelen voor meer
informatie:

Zie iOS- en Mac-beheer instellen met
Microsoft Intune en informatie over het
instellen van gebruikers in Active
Directory synchroniseren en gebruikers
toevoegen aan Intune en Gebruikers en
apparaten organiseren.

MdmAuthorityNotDefined De Mobile Device Management-
instantie is niet gedefinieerd.

De Mobile Device Management-
instantie is niet ingesteld in Intune.

Lees artikel 1 in de sectie 'Stap 6:
Mobiele apparaten registreren en een
app installeren' in Aan de slag met een
evaluatieversie van Microsoft Intune
van 30 dagen.

FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

Apparaten zijn inactief of de beheerconsole kan er niet mee communicerenApparaten zijn inactief of de beheerconsole kan er niet mee communiceren

1. Intune is ingesteld als de Mobile
Device Management-instantie

2. De gebruiker gebruikt een
System Center 2012 R2
Configuration Manager-licentie.

Probleem: iOS-apparaten checken niet in bij de Intune-service. Apparaten moeten regelmatig worden ingecheckt
bij de service om toegang te behouden tot beveiligde bedrijfsresources. Als apparaten niet worden ingecheckt:

Kunnen ze geen beleid, apps en externe opdrachten ontvangen van de Intune-service.
Wordt voor deze apparaten in de beheerconsole de Beheerstatus Niet in orde weergegeven.
Gebruikers die worden beschermd door beleid voor voorwaardelijke toegang hebben mogelijk geen toegang
meer tot bedrijfsbronnen.

Oplossing: Deel de volgende oplossingen met uw eindgebruikers om ervoor te zorgen dat ze weer toegang
kunnen verkrijgen tot bedrijfsresources.

Wanneer gebruikers aan de slag gaan met de iOS-bedrijfsportal-app, wordt het gemeld als het apparaat geen
contact meer heeft met Intune. Als er wordt gedetecteerd dat er geen contact is, wordt automatisch geprobeerd
om te synchroniseren met Intune om opnieuw verbinding te maken. Gebruikers krijgen dan de melding Er wordt
geprobeerd om te synchroniseren... te zien.



Als het synchroniseren lukt, ziet u de melding De synchronisatie is voltooid in de iOS-bedrijfsportal-app; deze
geeft aan dat de status van uw apparaat in orde is.



Als het synchroniseren mislukt, krijgen gebruikers de melding Kan niet synchroniseren te zien in de iOS-
bedrijfsportal-app.



Als gebruikers het probleem willen oplossen, moeten ze de knop Instellen selecteren. Deze staat rechts van de
melding Kan niet synchroniseren. Wanneer gebruikers op de knop Instellen klikken, gaan ze naar het scherm
om de bedrijfsportal in te stellen. Hier volgen ze instructies om hun apparaat in te schrijven.



Controleren of WS-Trust 1.3 is ingeschakeldControleren of WS-Trust 1.3 is ingeschakeld

  Get-AdfsEndpoint -AddressPath “/adfs/services/trust/13/UsernameMixed”

Na het inschrijven krijgen de apparaten weer een goede status en is er weer toegang mee te verkrijgen tot de
bedrijfsresources.

Probleem: iOS-apparaten van het Device Enrollment Program (DEP) kunnen niet worden ingeschreven

Voor het inschrijven van DEP-apparaten met gebruikersaffiniteit moet het WS-Trust 1.3 Username/Mixed-
eindpunt zijn ingeschakeld om gebruikerstokens aan te vragen. Dit eindpunt wordt standaard door Active
Directory ingeschakeld. U kunt een lijst van ingeschakelde eindpunten ophalen met de PowerShell-cmdlet Get-
AdfsEndpoint en vervolgens naar het eindpunt trust/13/UsernameMixed zoeken. Bijvoorbeeld:

Zie de documentatie over Get-AdfsEndpoint voor meer informatie.

Zie Aanbevolen procedures voor het beveiligen van Active Directory Federation Services voor meer informatie.
Doe het volgende om te bepalen of WS-Trust 1.3 Username/Mixed is ingeschakeld in uw provider voor
identiteitsfederaties:

Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u ADFS gebruikt
Neem contact op met de externe leverancier van identiteiten.

https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/adfs/get-adfsendpoint
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/ad-fs/operations/best-practices-securing-ad-fs


De profielinstallatie is misluktDe profielinstallatie is mislukt

Stappen voor de probleemoplossing bij een mislukte profielinstallatieStappen voor de probleemoplossing bij een mislukte profielinstallatie

Het geregistreerde iOS-apparaat wordt niet weergegeven in de console wanneer u System CenterHet geregistreerde iOS-apparaat wordt niet weergegeven in de console wanneer u System Center
Configuration Manager met Intune gebruiktConfiguration Manager met Intune gebruikt

Het iOS-apparaat van de gebruiker is meer dan 10 minuten vastgelopen op een scherm voor inschrijvingHet iOS-apparaat van de gebruiker is meer dan 10 minuten vastgelopen op een scherm voor inschrijving

INSCHRIJVINGSINSTELLINGEN WAARDE

Platform iOS

Gebruikersaffiniteit Inschrijven met gebruikersaffiniteit

Probleem: Een gebruiker ontvangt op een iOS-apparaat de fout Profiel is niet geïnstalleerd.

1. Controleer of er een juiste licentie aan de gebruiker is toegewezen voor de versie van de Intune-service die
u gebruikt.

2. Controleer of het apparaat niet al is ingeschreven bij een andere MDM-provider.

3. Controleer of op het apparaat niet al een beheerprofiel is geïnstalleerd.

4. Ga naar https://portal.manage.microsoft.com en probeer het gevraagde profiel te installeren.

5. Controleer of Safari for iOS de standaardbrowser is en of cookies zijn ingeschakeld.

Probleem: Een gebruiker registreert zijn of haar iOS-apparaat, maar het apparaat wordt niet weergegeven in de
beheerconsole van Configuration Manager. Op het apparaat wordt niet aangegeven dat het is ingeschreven.
Mogelijke oorzaken:

Er is geen communicatie tussen de Microsoft Intune-connector in de Configuration Manager-site en de Intune-
service.
Berichten van de Intune-service worden niet verwerkt met het onderdeel voor gegevensdetectiebeheer (ddm)
of het onderdeel voor statusbeheer (statmgr).
Misschien hebt u het MDM-certificaat gedownload vanuit het ene account en het vervolgens gebruikt in een
ander account.

Oplossing: Controleer de volgende logboekbestanden op mogelijke fouten:

dmpdownloader.log
ddm.log
statmgr.log

Binnenkort worden voorbeelden toegevoegd met betrekking tot de informatie waarnaar u moet zoeken in deze
logboekbestanden.

Probleem: Een apparaat dat wordt geregistreerd, kan op een van de volgende twee schermen vastlopen:

In afwachting van definitieve configuratie van 'Microsoft'
De app voor begeleide toegang is niet beschikbaar. Neem contact op met de beheerder.

Dit probleem kan zich voordoen als:

Er zich een tijdelijke storing voordoet voor Apple-services, of
De iOS-inschrijving zo is ingesteld dat VPP-tokens worden gebruikt, zoals wordt weergegeven in de tabel,
maar er iets mis is met het VPP-token.

https://portal.manage.microsoft.com


Verifiëren met de bedrijfsportal in plaats van met de Apple-
configuratieassistent

Ja

De bedrijfsportal installeren met VPP Token gebruiken: adres van token

De bedrijfsportal uitvoeren in de modus voor één app tot de
verificatie

Ja

INSCHRIJVINGSINSTELLINGEN WAARDE

Bepalen of er iets mis is met het VPP-tokenBepalen of er iets mis is met het VPP-token

Vaststellen welke apparaten zijn geblokkeerd door het VPP-tokenVaststellen welke apparaten zijn geblokkeerd door het VPP-token

De geblokkeerde apparaten op afstand wissenDe geblokkeerde apparaten op afstand wissen

Laat de gebruikers de inschrijvingsprocedure opnieuw startenLaat de gebruikers de inschrijvingsprocedure opnieuw starten

problemen met macOS
macOS-inschrijvingsfoutenmacOS-inschrijvingsfouten

Oplossing: Als u het probleem wilt oplossen, moet u het volgende doen:

1. Bepalen of er iets mis is met het VPP-token en dit oplossen.
2. Vaststellen welke apparaten zijn geblokkeerd.
3. De betreffende apparaten wissen.
4. Laat de gebruiker de inschrijvingsprocedure opnieuw starten.

1. Ga naar Intune > Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > tokennaam > Profielen > profielnaam > Beheren > Eigenschappen.

2. Controleer de eigenschappen om na te gaan of een van de volgende fouten optreden:

3. Los de problemen voor het token op.

Dit token is verlopen.
Dit token is niet opgenomen in de bedrijfsportallicenties.
Dit token wordt gebruikt door een andere service.
Dit token wordt gebruikt door een andere tenant.
Dit token is verwijderd.

1. Ga naar Intune > Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het
inschrijvingsprogramma > naam van token > Apparaten.

2. Filter de kolom Profielstatus op Geblokkeerd.
3. Noteer de serienummers van alle apparaten die zijn geblokkeerd.

Nadat u de problemen met het VPP-token hebt opgelost, moet u de geblokkeerde apparaten wissen.

1. Ga naar Intune > Apparaten > Alle apparaten > Kolommen > Serienummer > Toepassen.
2. Kies in de lijst Alle apparaten elk apparaat dat is geblokkeerd en kies vervolgens Wissen > Ja.

Nadat u de geblokkeerde apparaten hebt gewist, kunt u de gebruikers de inschrijvingsprocedure opnieuw laten
starten.

Foutbericht 1: Het lijkt erop dat u een virtuele machine gebruikt. Zorg ervoor dat u uw virtuele machine volledig
hebt geconfigureerd, inclusief het serienummer en hardwaremodel. Neem contact op met ondersteuning als dit
geen virtuele machine is.

Foutbericht 2: Er zijn momenteel problemen met het beheer van uw apparaat. Dit probleem kan worden
veroorzaakt als u een virtuele machine gebruikt, over een beperkt serienummer beschikt of als dit apparaat al aan
iemand anders is toegewezen. Ontdek hoe u deze problemen kunt oplossen of neem contact op met het



Problemen bij het gebruik van System Center Configuration Manager
met Intune
Mobiele apparaten verdwijnenMobiele apparaten verdwijnen

Controleer hoe het apparaat is verwijderdControleer hoe het apparaat is verwijderd

ondersteuningsteam van uw bedrijf.

Probleem: Dit bericht kan het gevolg zijn van een van de volgende redenen:

Een virtuele machine (VM) met macOS is niet correct geconfigureerd
U hebt de apparaatbeperkingen ingeschakeld die vereisen dat het apparaat in eigendom moet zijn van het
bedrijf of over een geregistreerd serienummer van het apparaat in Intune moet beschikken
Het apparaat is al geregistreerd en is nog steeds toegewezen aan iemand anders in Intune

Oplossing: Neem eerst contact op met uw gebruiker om te bepalen welke probleem van invloed is op hun
apparaat. Voer vervolgens de meest relevante uit van de volgende oplossingen:

Als de gebruiker een virtuele machine inschrijft om deze te testen, zorg er dan voor dat deze volledig is
geconfigureerd, zodat Intune het serienummer en hardwaremodel kan herkennen. Meer informatie over het
installeren van VM's in Intune.

Als uw organisatie inschrijvingsbeperkingen heeft ingeschakeld die persoonlijke macOS-apparaten
blokkeert, moet u handmatig Voeg het serienummer van het persoonlijke apparaat aan Intune toevoegen.

Als het apparaat nog steeds aan een andere gebruiker in Intune is toegewezen, heeft de vorige eigenaar de
bedrijfsportal-app niet gebruikt voor het verwijderen of herstellen ervan. Het verouderde apparaat uit
Intune verwijderen:

1. Ga naar Intune in Azure Portal en meld u aan met uw beheerdersreferenties.
2. Ga naar Intune > Apparaten > Alle apparaten.
3. Zoek het apparaat op met het inschrijvingsprobleem. Zoek op apparaatnaam of MAC/HW-adres om uw

resultaten te verfijnen.
4. Selecteer het apparaat > Verwijderen. Verwijder alle andere vermeldingen die aan het apparaat zijn

gekoppeld.

Probleem: Nadat een mobiel apparaat bij Configuration Manager is geregistreerd, verdwijnt het uit de
verzameling van mobiele apparaten. Het apparaat heeft echter nog steeds een beheerprofiel en wordt vermeld in
CSS Gateway.

Oplossing: Dit probleem kan om de volgende reden optreden:

U gebruikt een aangepaste procedure voor het verwijderen van apparaten die niet lid zijn van een domein, of
De gebruiker heeft het apparaat uit het abonnement verwijderd. Als u wilt nagaan door welk gebruikersaccount
of proces het apparaat uit de Configuration Manager-console is verwijderd, voert u de volgende stappen uit.

1. Selecteer in de Configuration Manager-beheerconsole Bewaking > Systeemstatus >
Statusberichtquery's.

2. Klik met de rechtermuisknop op Resources van verzamelingsleden die handmatig zijn verwijderd en
selecteer Berichten weergeven.

3. Kies een passende tijd/datum of de afgelopen 12 uur.

4. Zoek het betreffende apparaat en bekijk hoe het is verwijderd. In het volgende voorbeeld ziet u dat het
apparaat via een onbekende toepassing is verwijderd door het account SCCMInstall.

https://portal.manage.microsoft.com


iOS-registratiefouteniOS-registratiefouten

Pc-problemen
FOUTBERICHT PROBLEEM OPLOSSING

De IT-beheerder moet een licentie
toewijzen voor toegang
Uw IT-beheerder heeft u geen toegang
verleend om deze app te gebruiken.
Neem contact op met uw IT-beheerder
of probeer het later opnieuw.

Het apparaat kan niet worden
ingeschreven omdat het account van de
gebruiker niet de benodigde licentie
heeft.

Voordat gebruikers hun apparaat
kunnen inschrijven, moet de benodigde
licentie aan hen zijn toegewezen. Dit
bericht betekent dat de gebruiker het
verkeerde licentietype heeft voor de
Mobile Device Management-instantie.
Ze krijgen deze fout bijvoorbeeld te zien
als aan de twee volgende voorwaarden
wordt voldaan:

Zie Intune-licenties toewijzen aan uw
gebruikersaccounts voor meer
informatie.

De computer is al geregistreerd: fout hr 0x8007064cDe computer is al geregistreerd: fout hr 0x8007064c

5. Controleer of er geen geplande taak, script of ander proces voor Configuration Manager voorkomt
waarmee apparaten die niet tot een domein behoren, mobiele apparaten of gerelateerde apparaten, worden
gewist.

U vindt een lijst met iOS-inschrijvingsfouten in onze documentatie in Troubleshooting iOS device enrollment
problems in Microsoft Intune (Problemen met iOS-apparaatinschrijving in Microsoft Intune oplossen).

1. Intune is ingesteld als Mobile
Device Management-instantie

2. De gebruiker gebruikt een
System Center 2012 R2
Configuration Manager-licentie.

Probleem: De registratie is mislukt met de fout De computer is al geregistreerd. In het registratielogboek
wordt de fout hr 0x8007064c vermeld.

Deze fout kan optreden omdat de computer:

Eerder is ingeschreven, of
De gekloonde installatiekopie bevat van een computer die al is ingeschreven. Het accountcertificaat van het
vorige account staat nog op de computer.

Oplossing:

1. Voer in het menu Start de opdracht Uitvoeren -> MMC in.

2. Kies Bestand > Modules toevoegen of verwijderen.

3. Dubbelklik op Certificaten, kies Computeraccount > Volgende en selecteer Lokale computer.

4. Dubbelklik op Certificaten (lokale computer) en kies Persoonlijke certificaten.

5. Zoek het Intune-certificaat dat is uitgegeven door Sc_Online_Issuing en verwijder dit als het aanwezig is.

https://support.microsoft.com/help/4039809/troubleshooting-ios-device-enrollment-in-intune
https://docs.microsoft.com/intune/licenses-assign


Codes voor algemene registratiefouten
FOUTCODE MOGELIJK PROBLEEM VOORGESTELDE OPLOSSING

0x80CF0437 De klok op de clientcomputer is niet
ingesteld op de juiste tijd.

Zorg ervoor dat de klok en de tijdzone
op de clientcomputer zijn ingesteld op
de juiste tijd en tijdzone.

0x80240438, 0x80CF0438,
0x80CF402C

Er kan geen verbinding worden
gemaakt met de Intune-service.
Controleer de proxy-instellingen voor
de client.

Controleer of Intune de
proxyconfiguratie op de clientcomputer
ondersteunt. Controleer of de
clientcomputer internettoegang heeft.

0x80240438, 0x80CF0438 De proxy-instellingen in Internet
Explorer en Lokaal systeem zijn niet
geconfigureerd.

Er kan geen verbinding worden
gemaakt met de Intune-service.
Controleer de proxy-instellingen voor
de clientcomputer. Controleer of Intune
de proxyconfiguratie op de
clientcomputer ondersteunt. Controleer
of de clientcomputer internettoegang
heeft.

0x80043001, 0x80CF3001,
0x80043004, 0x80CF3004

Inschrijvingspakket is verouderd. Download en installeer het huidige
clientsoftwarepakket via de
beheerwerkruimte.

0x80043002, 0x80CF3002 Account is in onderhoudsmodus. U kunt geen nieuwe clientcomputers
inschrijven wanneer het account in
onderhoudsmodus is. Meld u aan bij uw
account om uw accountinstellingen
weer te geven.

0x80043003, 0x80CF3003 Account is verwijderd. Controleer of uw account en
abonnement op Intune nog actief zijn.
Meld u aan bij uw account om uw
accountinstellingen weer te geven.

IMPORTANTIMPORTANT

6. Verwijder de volgende registersleutel als deze bestaat en alle subsleutels:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey.

7. Probeer opnieuw in te schrijven.

8. Als de pc nog steeds niet kan worden geregistreerd, zoekt en verwijdert u de volgende sleutel als deze
bestaat: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.

9. Probeer opnieuw in te schrijven.

Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Als u het register onjuist bewerkt,
kunnen er echter ernstige problemen optreden. Zorg daarom ervoor dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert.  Maak
voor de zekerheid een back-up van het register voordat u het aanpast. Vervolgens kunt u het register herstellen als
er een probleem optreedt. Lees Een back-up maken van het register en het herstellen in Windows voor meer
informatie over het maken en terugzetten een back-up van het register

https://support.microsoft.com/kb/322756


0x80043005, 0x80CF3005 De clientcomputer is buiten gebruik
gesteld.

Wacht enkele uren, verwijder oudere
versies van de clientsoftware van de
computer en voer de installatie van de
clientsoftware opnieuw uit.

0x80043006, 0x80CF3006 Het maximum aantal toegestane seats
voor het account is bereikt.

Uw organisatie moet extra seats
aanschaffen voordat u meer
clientcomputers bij de service kunt
inschrijven.

0x80043007, 0x80CF3007 Kan het certificaatbestand niet vinden
in dezelfde map als het
installatieprogramma.

Pak alle bestanden uit voordat u de
installatie start. Wijzig niet de naam van
de uitgepakte bestanden en verplaats
deze niet: alle bestanden moeten
aanwezig zijn in dezelfde map, anders
mislukt de installatie.

0x8024D015, 0x00240005,
0x80070BC2, 0x80070BC9,
0x80CFD015

De software kan niet worden
geïnstalleerd omdat een herstart van de
client in behandeling is.

Start de computer opnieuw op en voer
de installatie van de clientsoftware
opnieuw uit.

0x80070032 Een of meer vereisten voor het
installeren van de clientsoftware zijn
niet gevonden op de clientcomputer.

Zorg ervoor dat alle vereiste updates
zijn geïnstalleerd op de clientcomputer
en voer de installatie van de
clientsoftware opnieuw uit.

0x80043008, 0x80CF3008 De Microsoft Online Management
Updates-service kan niet worden
gestart.

Neem contact op met Microsoft
Ondersteuning, zoals wordt beschreven
in Ondersteuning voor Microsoft Intune
krijgen.

0x80043009, 0x80CF3009 De clientcomputer is al ingeschreven bij
de service.

U moet de clientcomputer buiten
gebruik stellen voordat u deze opnieuw
in de service kunt inschrijven.

0x8004300B, 0x80CF300B Het installatiepakket voor de
clientsoftware kan niet worden
uitgevoerd omdat de versie van
Windows die op de client wordt
uitgevoerd niet wordt ondersteund.

Intune biedt geen ondersteuning voor
de versie van Windows die op de
clientcomputer wordt uitgevoerd.

0xAB2 Windows Installer heeft geen toegang
tot de VBScript-runtime voor een
aangepaste actie.

Deze fout wordt veroorzaakt door een
aangepaste actie die is gebaseerd op
DLL-bestanden. Bij het oplossen van
problemen met de DLL moet u mogelijk
gebruikmaken van de hulpmiddelen die
worden beschreven in KB198038 van
Microsoft Ondersteuning: Nuttige
hulpprogramma's voor pakket- en
implementatieproblemen.

0x80cf0440 De verbinding met het service-eindpunt
is beëindigd.

Het proefaccount of het betaalde
account is onderbroken. Maak een
nieuw proefaccount of betaald account
en schrijf u opnieuw in.

FOUTCODE MOGELIJK PROBLEEM VOORGESTELDE OPLOSSING

https://support.microsoft.com/kb/198038


Volgende stappen
Als deze informatie over probleemoplossing u niet heeft geholpen, kunt u contact opnemen met Microsoft
Ondersteuning zoals is beschreven in Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.



Wat is Microsoft Intune-apparaatbeheer?
15-4-2019 • 3 minutes to read

Uw apparaten ophalen

Als IT-beheerder moet u ervoor zorgen dat de beheerde apparaten de resources leveren waarmee uw
gebruikers hun werk kunnen doen, terwijl u de gegevens beveiligt tegen risico's.

De workload Apparaten biedt inzicht in de apparaten die u beheert en geeft u de mogelijkheid om taken op
afstand voor deze apparaten uit te voeren.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

3. Selecteer Apparaten. Deze weergave bevat gedetailleerde informatie over de afzonderlijke apparaten
en wat u kunt ermee kunt doen, inclusief:

Overzicht bevat een visuele momentopname van de ingeschreven apparaten en laat zien
hoeveel apparaten de verschillende platformen gebruiken, waaronder Android, iOS en meer.

Alle apparaten geeft een lijst weer met de ingeschreven apparaten die u beheert.

Met de functie Exporteren maakt u een CSV-lijst van alle apparaten in stappen van 10.000
(Internet Explorer) of 30.000 (Microsoft Edge, Chrome).

Selecteer een apparaat om meer gegevens over het apparaat weer te geven, zoals gegevens
over de hardware, geïnstalleerde apps en de nalevingsbeleidsstatus.

Azure AD-apparaten geeft een lijst weer met apparaten die zijn ingeschreven bij, of deel
uitmaken van Azure Active Directory (Azure AD). Meer informatie over Azure AD-
apparaatbeheer.

Apparaatacties bevat een geschiedenis van de acties op afstand die zijn uitgevoerd op
verschillende apparaten, inclusief de actie, de status ervan, de persoon die de actie heeft gestart
en het tijdstip.

Auditlogboeken bevatten een lijst met activiteiten die een wijziging in Intune genereren.
Auditlogboeken bevatten meer details.

TeamViewer-connector is een service waarmee gebruikers van met Intune beheerde
Android-apparaten hulp op afstand kunnen krijgen van hun IT-beheerder. Meer informatie
over TeamViewer.

Help en ondersteuning bevat een snelkoppeling naar tips voor probleemoplossing of het

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/device-management-introduction
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-profile-android-teamviewer


Beschikbare apparaatbedreigingen

Volgende stappen

controleren van de status van Intune.

De beschikbaarheid van de acties is afhankelijk van het apparaatplatform en de configuratie van het
apparaat.

Inventaris van apparaten weergeven
Externe apparaatacties uitvoeren:

Buiten gebruik stellen
Wissen
Vergrendelen op afstand
Wachtwoordcode opnieuw instellen
Activeringsvergrendeling overslaan (alleen iOS)
Nieuwe start (alleen Windows)
Modus Apparaat verloren (alleen iOS)
Apparaat zoeken (alleen iOS)
Opnieuw starten (alleen Windows)
Windows 10-pincode opnieuw instellen
Beheer op afstand voor Android
Apparaat synchroniseren

Selecteer in Alle apparaten een apparaat om meer informatie over het apparaat weer te geven.
Kies Apparaatacties om de status te zien van acties die zijn uitgevoerd op apparaten die u beheert.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-profile-android-teamviewer


Beheermogelijkheden voor geregistreerde apparaten
in Microsoft Intune
3-7-2019 • 9 minutes to read

Apparaatbeveiliging en -configuratie
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Configuratiebeleid

Aangepast beleid

Hiermee kunt u veel instellingen en
functies op mobiele apparaten in uw
organisatie beheren. U kunt
bijvoorbeeld een wachtwoord vereisen,
het aantal mislukte pogingen beperken,
de tijd waarna het scherm wordt
vergrendeld verkorten, bepalen na
hoeveel tijd wachtwoorden verlopen en
voorkomen dat eerder gebruikte
wachtwoorden opnieuw worden
gebruikt. U kunt ook het gebruik van
hardware- en softwarefuncties
controleren, zoals de camera of de
webbrowser van het apparaat.

Gebruik aangepast beleid wanneer
configuratiebeleid niet de instellingen
bevat die u nodig hebt. Op iOS-
apparaten kunt u instellingen
importeren die u hebt geëxporteerd uit
Apple Configurator. Op andere
apparaten kunt u OMA-URI-
instellingen (Open Mobile Alliance
Uniform Resource Identifier) gebruiken
om instellingen en functies op het
apparaat te configureren.

Instellingen en functies op uw
apparaten beheren met Microsoft
Intune-beleid

Met Microsoft Intune kunt u vele apparaten beheren door ze in te schrijven bij de service. U kunt sommige
apparaattypen zelf inschrijven, maar u kunt ook gebruikers apparaten laten inschrijven met de bedrijfsportal-app.
Als gebruikers apparaten inschrijven, kunnen ze apps zoeken en installeren. Zorg daarom ervoor dat deze
apparaten voldoen aan het bedrijfsbeleid en neem contact op met de IT-ondersteuning van de gebruikers.

Dit onderwerp bevat een volledige lijst met de mogelijkheden die u hebt nadat u uw apparaat hebt ingeschreven.

Beheer, inventarisatie, app-implementatie, inrichting en buitengebruikstelling worden allemaal afgehandeld via
Azure Portal.

Gebruikers krijgen toegang tot de bedrijfsportal waar ze apps kunnen installeren, apparaten kunnen inschrijven en
verwijderen en contact kunnen opnemen met hun IT-afdeling of helpdesk.



Wissen op afstand, vergrendelen op
afstand en wachtwoordcode opnieuw
instellen

Hiermee wist u gevoelige gegevens
wanneer een apparaat is zoekgeraakt of
gestolen. U kunt bijvoorbeeld het
apparaat op afstand vergrendelen, de
fabrieksinstellingen terugzetten of
alleen bedrijfsgegevens wissen.

U kunt wachtwoordcodes opnieuw
instellen als gebruikers geen toegang
meer krijgen tot hun apparaat, verloren
of gestolen apparaten vergrendelen of
zelfs gegevens op verloren of gestolen
apparaten wissen.

Uw apparaten beschermen met extern
vergrendelen en het opnieuw instellen
van de wachtwoordcode

Kioskmodus Hiermee kunt u bepaalde functies van
mobiele apparaten vergrendelen, zoals
schermafbeeldingen en de aan/uit-
knop. U kunt hiermee apparaten ook
beperken tot het uitvoeren van een
enkele app die u opgeeft.

Beleidsinstellingen voor iOS-
configuraties in Microsoft Intune

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Appbeheer
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Implementatie en beheer van apps Biedt een reeks hulpmiddelen voor het
beheren van mobiele apps gedurende
hun levensduur, met inbegrip van app-
implementatie vanaf de
installatiebestanden en vanuit app
stores, gedetailleerde bewaking van
app-status en verwijdering van de app.

Apps in Microsoft Intune
implementeren

Compatibele en niet-compatibele apps Hiermee kunt u een lijst opgeven met
compatibele apps (die gebruikers
mogen installeren) en niet-compatibele
apps (die gebruikers niet mogen
installeren).

Instellingen voor iOS-beleid in Microsoft
Intune

Beheer van mobiele toepassingen Hiermee configureert u beperkingen
voor apps met Mobile Application
Management voor alle apparaten: zowel
apparaten die met Intune worden
beheerd als apparaten die niet met
Intune worden beheerd. U kunt de
beveiliging van uw bedrijfsgegevens
verbeteren door bepaalde bewerkingen
te beperken, zoals kopiëren en plakken,
het maken van een externe back-up
van gegevens en de
gegevensoverdracht tussen apps.

Mobile Application Management-beleid
configureren en implementeren in de
Microsoft Intune-console



Configuratie van mobiele apps voor
iOS-apparaten

Configuratiebeleidsregels voor mobiele
apps worden gebruikt om voor iOS-
apps instellingen op te geven die
mogelijk vereist zijn wanneer de
gebruiker de app uitvoert. Een app kan
bijvoorbeeld vereisen dat de gebruiker
een poortnummer of
aanmeldingsgegevens opgeeft. U kunt
de app-configuratie stroomlijnen en het
aantal telefonische
ondersteuningsvragen verminderen.

iOS-apps met configuratiebeleid voor
mobiele apps in Microsoft Intune
configureren

Profielen voor mobiele apps voor iOS-
apparaten inrichten

Deze helpen u bij het implementeren
van inrichtingsprofielen voor iOS-apps
die bijna zijn verlopen.

Gebruik beleidsregels voor
profielinrichting voor mobiele iOS-apps
om te voorkomen dat uw apps verlopen

Beheerde browser Hiermee configureert u Managed
Browser-beleid waarmee u bepaalt
welke websites apparaatgebruikers wel
en niet kunnen bezoeken. U kunt
bovendien ook Mobile Application
Management-beleid toepassen op de
beheerde browser.

Internettoegang beheren met
beheerde-browserbeleid met Microsoft
Intune

Windows Hello voor Bedrijven Hiermee maakt u integratie met
Windows Hello voor Bedrijven mogelijk.
Dit is een alternatieve
aanmeldingsmethode voor Windows 10
waarbij on-premises Active Directory of
Azure Active Directory wordt gebruikt
ter vervanging van een wachtwoord,
smartcards of virtuele smartcards.

Instellingen van Windows Hello voor
Bedrijven beheren op apparaten met
Microsoft Intune

Apps die zijn gekocht via het volume-
aankoopprogramma

Hiermee kunt u apps beheren die u via
een volume-aankoopprogramma hebt
gekocht, door de licentiegegevens uit
de App Store te importeren en bij te
houden hoeveel licenties u hebt
gebruikt. Zo wordt voorkomen dat u
meer exemplaren van de app installeert
dan u hebt gekocht.

Met Microsoft Intune apps beheren die
zijn gekocht via het volume-
aankoopprogramma

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Toegang tot bedrijfsresources
MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Certificaatprofielen Hiermee kunt u vertrouwd-
certificaatprofielen en SCEP-certificaten
(Simple Certificate Enrollment Protocol)
maken en implementeren, die kunnen
worden gebruikt om Wi-Fi-, VPN- en e-
mailprofielen te beveiligen en verifiëren.

Toegang tot beveiligde bronnen met
certificaatprofielen in Microsoft Intune



Wi-Fi-profielen Hiermee kunt u instellingen voor
draadloze netwerken implementeren
voor uw gebruikers. Als u deze
instellingen implementeert, kan de
gebruiker zonder veel moeite
verbinding met het bedrijfsnetwerk
maken.

Wi-Fi-verbindingen in Microsoft Intune

E-mailprofielen Hiermee worden e-mailinstellingen
gemaakt en op apparaten
geïmplementeerd zodat gebruikers
toegang kunnen krijgen tot zakelijke e-
mail op hun eigen apparaten zonder
dat ze zelf instellingen hoeven te
configureren.

De toegang tot zakelijke e-mail
configureren met e-mailprofielen bij
Microsoft Intune

VPN-profielen Hiermee kunt u VPN-instellingen
implementeren voor gebruikers en
apparaten in uw organisatie. Als u deze
instellingen implementeert, kan de
gebruiker zonder veel moeite
verbinding maken met bronnen op het
bedrijfsnetwerk.

VPN-verbindingen in Microsoft Intune

Beleid voor voorwaardelijke toegang Hiermee kunt u toegang tot Microsoft
Exchange-e-mailberichten en
SharePoint Online beheren vanaf
apparaten die niet worden beheerd
door Intune.

Toegang tot e-mail en SharePoint
beperken met Microsoft Intune

MOGELIJKHEID DETAILS MEER INFORMATIE

Volgende stappen
Bekijk een lijst met apparaten die u kunt beheren.



Activeringsslot op iOS-apparaten onder supervisie
overslaan met Intune
15-4-2019 • 7 minutes to read

Wat activeringsvergrendeling voor u betekent

TIPTIP

Activeringsvergrendeling beheren met Intune

Microsoft Intune kan u helpen bij het beheer van de activeringsvergrendeling voor iOS, een onderdeel van de app
Zoek mijn iPhone voor apparaten met iOS 8.0 en hoger. Activeringsvergrendeling wordt automatisch
ingeschakeld wanneer een gebruiker de app Zoek mijn iPhone op een apparaat gebruikt. Nadat de vergrendeling
is ingeschakeld, moeten de Apple ID en het wachtwoord van de gebruiker worden ingevoerd voordat een van de
volgende handelingen kan worden verricht:

Zoek mijn iPhone uitschakelen
Het apparaat wissen
Het apparaat opnieuw activeren

Activeringsvergrendeling helpt iOS-apparaten te beveiligen en verbetert de kans dat het apparaat wordt
teruggevonden na verlies of diefstal. Deze mogelijkheid kan voor u als IT-beheerder echter een aantal uitdagingen
opleveren. Bijvoorbeeld:

Een gebruiker stelt activeringsvergrendeling in op een apparaat. De gebruiker verlaat vervolgens het bedrijf en
levert het apparaat in. Zonder de Apple ID en het wachtwoord van de gebruiker is het niet mogelijk om het
apparaat opnieuw te activeren.
U hebt een lijst nodig van alle apparaten waarop activeringsvergrendeling is ingeschakeld.
Tijdens het vervangen van apparaten binnen uw organisatie, wilt u bepaalde apparaten aan een andere
afdeling toewijzen. U kunt alleen apparaten toewijzen waarop de activeringsvergrendeling niet is ingeschakeld.

Voor het oplossen van deze problemen heeft Apple in iOS 7.1 de mogelijkheid geïntroduceerd om een bypass van
de activeringsvergrendeling uit te voeren. Met een bypass van het activeringsslot kunt u het activeringsslot van
apparaten onder supervisie verwijderen zonder dat u de Apple-id en het wachtwoord van de gebruiker nodig
hebt. Op apparaten onder supervisie kan een apparaatspecifieke bypass-code voor de activeringsvergrendeling
worden gegenereerd, die wordt opgeslagen op de activeringsserver van Apple.

Met de supervisiemodus voor iOS-apparaten kunt u Apple Configurator gebruiken en de vergrendelingsfunctionaliteit te
beperken tot bepaalde bedrijfsdoeleinden. De supervisiemodus wordt doorgaans alleen gebruikt voor apparaten in
bedrijfseigendom.

Meer informatie over het activeringsslot vindt u op de website van Apple.

Intune kan de status opvragen van de activeringsvergrendeling van apparaten met supervisie waarop iOS 8.0 of
hoger wordt uitgevoerd. Alleen voor apparaten onder supervisie kan met Intune de bypass-code van de
activeringsvergrendeling worden opgehaald direct aan het apparaat worden uitgegeven. Als het apparaat is
gewist, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot het apparaat met een lege gebruikersnaam en de code als
wachtwoord.

https://support.apple.com/HT201365


Voordat u begint

Activeringsslot overslaan gebruiken

IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

De zakelijke voordelen van het gebruik van Intune voor het beheren van Activeringsslot zijn:

De gebruiker beschikt over de beveiligingsvoordelen van de app Zoek mijn iPhone.
De gebruiker kan werken en u weet zeker dat u het apparaat buiten gebruik kunt stellen of kunt ontgrendelen
wanneer het opnieuw moet worden toegewezen.

Voordat u een bypass van het activeringsslot op apparaten kunt uitvoeren, moet u deze optie eerst inschakelen
aan de hand van de volgende instructies:

1. Configureer een Intune-apparaatbeperkingsprofiel voor iOS op basis van de informatie in How to configure
device restriction settings (Apparaatbeperkingsinstellingen configureren).

2. Schakel in de instellingen voor apparaatbeperking voor iOS, onder de Algemene instellingen, de optie
Activeringsslot in.

3. Sla het profiel op en wijs het toe aan de apparaten waarop u een bypass van Activeringsslot wilt beheren.

Nadat u voor het activeringsslot op een apparaat een bypass hebt uitgevoerd en als de app Zoek mijn iPhone is gestart,
wordt automatisch een nieuw Activeringsslot toegepast. U moet daarom het apparaat fysiek in bezit hebben voordat u
deze procedure uitvoert.

Met de externe apparaatactie Activeringsslot overslaan verwijdert u het Activeringsslot van een iOS-apparaat
zonder de Apple ID en het wachtwoord van de gebruiker te vereisen. Wanneer u het activeringsslot hebt
overgeslagen, wordt het Activeringsslot opnieuw ingeschakeld zodra de app Zoek mijn iPhone wordt gestart. Sla
het Activeringsslot alleen over als u fysiek toegang hebt tot het apparaat.

NOTENOTE

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services > Intune.

3. Selecteer op de blade Intune de optie Apparaten.

4. Selecteer op de blade Apparaten de optie Alle apparaten.

5. Selecteer in de lijst met apparaten die u beheert de externe apparaatactie Activeringsslot overslaan.

6. Ga naar de sectie Hardware van het apparaat en kopieer vervolgens de waarde Code voor het overslaan
van het Activeringsslot onder Voorwaardelijke toegang.

Kopieer de bypass-code voordat u het apparaat wist. Als u instellingen van het apparaat opnieuw instelt voordat u
de code hebt gekopieerd, wordt de code uit Azure verwijderd.

7. Ga naar de blade Overzicht voor het apparaat en selecteer vervolgens Wissen.

8. Nadat het apparaat opnieuw is ingesteld, wordt u gevraagd om de Apple ID en het wachtwoord. Laat het
veld Id leeg en voer vervolgens de code voor overslaan in bij het wachtwoord. Hiermee verwijdert u het
account van het apparaat.

https://docs.microsoft.com/intune-azure/configure-devices/how-to-configure-device-restrictions
https://portal.azure.com


Bekijk de status van de ontgrendelingsaanvraag op de detailpagina voor het apparaat in de workload Apparaten
beheren.



Nieuwe start gebruiken om Windows 10-apparaten
opnieuw in te stellen met Intune
15-4-2019 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Met de apparaatactie Nieuwe start worden alle apps verwijderd die zijn geïnstalleerd op Windows 10-pc's, versie
1703 of later. Met Nieuwe start worden vooraf geïnstalleerde apps (OEM-apps) verwijderd die doorgaans op
nieuwe pc's staan.

1. Meld u aan bij Azure Portal en ga naar > Microsoft Intune > Apparaten > Alle apparaten.
2. Kies in de lijst met apparaten die u beheert een Windows 10-desktopapparaat.
3. Klik op Nieuwe start.
4. Selecteer Gebruikersgegevens op dit apparaat behouden om:

Het apparaat toegevoegd te houden aan Azure AD
Het apparaat wordt opnieuw bij mobiel apparaatbeheer geregistreerd wanneer een gebruiker voor wie
Azure Active Directory is ingeschakeld zich bij het apparaat aanmeldt.
De inhoud uit de basismap van de gebruiker te behouden en alleen apps en instellingen te verwijderen

Als u de gebruikersgegevens niet behoudt, wordt het apparaat hersteld naar de standaardinstellingen. BYOD-apparaten
worden uitgeschreven bij Azure AD en Mobile Device Management. Aan Azure AD gekoppelde apparaten worden opnieuw
bij mobiel apparaatbeheer geregistreerd wanneer een gebruiker voor wie Azure Active Directory is ingeschakeld zich bij het
apparaat aanmeldt.

5. Klik op OK.
6. Als u de status van deze actie wilt bekijken, gaat u terug naar Apparaten en klikt u op Apparaatacties.

https://portal.azure.com


Verloren of gestolen iOS-apparaten zoeken met
Intune
15-4-2019 • 3 minutes to read

Ondersteunde platforms

Verloren of gestolen apparaten lokaliseren

Gebruik de actie Apparaat zoeken om de locatie van een verloren of gestolen iOS-apparaat op een kaart weer
te geven. Het apparaat moet in de supervisiemodus staan. Voordat u deze actie gebruikt, zorgt u ervoor dat voor
het apparaat de modus Apparaat verloren is ingeschakeld.

iOS 9.3 en hoger

Deze functie wordt niet ondersteund op de volgende systemen:

Windows
Windows Phone
macOS
Android

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten en selecteer vervolgens Alle apparaten.
4. Kies een iOS-apparaat in de lijst met apparaten die u beheert en kies ...Meer. Kies vervolgens de externe actie

Apparaat zoeken.
5. Wanneer het apparaat is gevonden, wordt de locatie weergegeven in Apparaat zoeken. 

https://portal.azure.com


  

NOTENOTE

Geluidssignaal voor de modus Apparaat verloren activeren op een
iOS-apparaat

Beveiligings- en privacygegevens voor de modus Apparaat verloren en
de actie Apparaat zoeken

Volgende stappen

De afstand die u op de kaart kunt inzoomen, is om privacyredenen beperkt tot een straal van 300 meter.

Als iemand een iOS 9.3-apparaat of later heeft verloren, kunt u het apparaat extern activeren om een
geluidssignaal af te spelen zodat de gebruiker het apparaat kan vinden. Het apparaat moet de modus Apparaat
verloren hebben.

Kies in Intune in Azure Portal de opties Apparaten > Alle apparaten > selecteer een iOS-apparaat > Overzicht
> Meer > Afspelen in de modus Apparaat verloren (alleen onder supervisie).

Het geluid wordt afgespeeld totdat de gebruiker het geluid uitschakelt op het apparaat of totdat het apparaat niet
meer de modus Apparaat verloren heeft.

Er wordt geen locatie-informatie over het apparaat verzonden naar Intune voordat u deze actie hebt
ingeschakeld.
Wanneer u de actie Apparaat zoeken gebruikt, kunnen de lengte- en breedtegraadcoördinaten van het
apparaat worden opgehaald met de Graph API.
De gegevens worden gedurende 24 uur opgeslagen, waarna ze worden verwijderd. U kunt de locatiegegevens
niet handmatig verwijderen.
De locatiegegevens worden versleuteld terwijl ze zijn opgeslagen en terwijl ze worden verzonden.
Bij het configureren van de modus Apparaat verloren kunt u een bericht opstellen dat moet worden
weergegeven op het vergrendelingsscherm. Zorg ervoor dat u in dit bericht specifieke informatie typt zodat de
persoon die het apparaat vindt, weet wat er moet gebeuren om het apparaat te retourneren.

Als u de inschakelingsstatus van Apparaat zoeken wilt bekijken, opent u Apparaten en selecteert u
Apparaatacties.

https://aka.ms/intuneportal


De modus Apparaat verloren inschakelen op iOS-
apparaten met Intune
15-4-2019 • 3 minutes to read

Ondersteunde platforms

De modus Apparaat verloren inschakelen

Beveiligings- en privacygegevens voor de acties modus Apparaat
verloren en Apparaat zoeken

Met de apparaatactie Apparaat verloren schakelt u de modus voor verloren apparaten in op verloren of
gestolen iOS-apparaten. Met deze modus kunt u een bericht en een telefoonnummer opgeven die op het
vergrendelingsscherm van het apparaat worden weergeven. Als u de modus Apparaat verloren apparaat wilt
gebruiken, moet het apparaat in een iOS-apparaat in bedrijfseigendom zijn waarop de supervisiemodus is
ingeschakeld.

iOS 9.3 en hoger

Deze functie wordt niet ondersteund op:

Windows
Windows Phone
macOS
Android

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten en selecteer vervolgens Alle apparaten.
4. Kies een iOS-apparaat in de lijst met apparaten die u beheert en kies ...Meer. Kies vervolgens de externe actie

Apparaat verloren.
5. In de modus Apparaat verloren schakelt u deze functie in. Voer vervolgens het weer te geven bericht in en

voeg het telefoonnummer van de contactpersoon toe.
6. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Wanneer u de modus Apparaat verloren inschakelt, wordt het gebruik van het apparaat volledig geblokkeerd. De
gebruiker krijgt pas weer toegang tot het apparaat als de modus Apparaat verloren is uitgeschakeld. Als de
modus Apparaat verloren is ingeschakeld, kunt u de actie Apparaat zoeken gebruiken om het apparaat te zoeken.

Er wordt geen locatie-informatie over het apparaat verzonden naar Intune voordat u deze actie hebt
ingeschakeld.
Wanneer u de actie Apparaat zoeken gebruikt, worden de lengte- en breedtegraadcoördinaten van het
apparaat verzonden naar Intune en weergegeven in Azure Portal.
De gegevens worden gedurende 24 uur opgeslagen, waarna ze worden verwijderd. U kunt de
locatiegegevens niet handmatig verwijderen.
De locatiegegevens worden versleuteld terwijl ze zijn opgeslagen en terwijl ze worden verzonden.
In het bericht dat u invoert voor weergave op het vergrendelingsscherm, moet u ook specifieke informatie
opgeven voor het retourneren van het apparaat.

https://portal.azure.com


Volgende stappen
Als u de inschakelingsstatus van de modus Apparaat verloren wilt bekijken, opent u Apparaten en selecteert u
Apparaatacties.



Supervisiemodus voor iOS inschakelen
15-4-2019 • 2 minutes to read

De supervisiemodus inschakelen tijdens de inschrijving

De supervisiemodus inschakelen na de inschrijving

Een apparaat onder supervisie identificeren

Volgende stappen

Met de supervisiemodus voor Apple iOS beschikken beheerders over meer opties voor het beheer van Apple-
apparaten, wat handig is voor apparaten in bedrijfseigendom die op schaal zijn geïmplementeerd. U kunt
bijvoorbeeld AirDrop beperken of voorkomen dat gebruikers de naam van het apparaat kunnen wijzigen. Zie iOS-
apparaatbeperkingsinstellingen in Intune voor een lijst met instellingen waarvoor de supervisiemodus is vereist.

Intune ondersteunt de supervisiemodus als onderdeel van het Device Enrollment Program (DEP) van Apple.

Zie Informatie over payloadinstellingen van Apple voor een lijst met besturingselementen van Apple waarvoor
supervisie is vereist.

In Intune kunt u de supervisiemodus voor apparaten inschakelen wanneer u een Apple-inschrijvingsprofiel maakt
in DEP. Schakel onder Instellingen voor apparaatbeheer het selectievakje Onder supervisie in.

Na de registratie kan de supervisiemodus alleen worden ingeschakeld door een iOS-apparaat op een Mac aan te
sluiten en Apple Configurator te gebruiken (hiermee wordt het apparaat opnieuw ingesteld). U kunt een apparaat
niet na de inschrijving voor de supervisiemodus in Intune configureren.

Als u wilt zien of een apparaat onder supervisie is, controleert u het vergrendelingsscherm of de pagina Info:

Op het vergrendelingsscherm van het apparaat verschijnt de melding Deze iPhone wordt beheerd door .
Op de pagina Info van het apparaat verschijnt de melding Deze iPhone is onder supervisie. kan uw
internetverkeer bijhouden en de locatie van dit apparaat bepalen.

Zie Wat is Microsoft Intune-apparaatbeheer? voor meer opties voor apparaatbeheer.

http://help.apple.com/configurator/mac/2.4/#/cad5370d089
https://docs.microsoft.com/intune/device-enrollment-program-enroll-ios#create-an-apple-enrollment-profile


Apparaten extern vergrendelen met Intune
15-4-2019 • 2 minutes to read

Ondersteunde platforms

NOTENOTE

Een apparaat vergrendelen op afstand

Volgende stappen

Met de apparaatactie Extern vergrendelen wordt het apparaat vergrendeld. De eigenaar van het apparaat moet
de wachtwoordcode gebruiken om het apparaat te ontgrendelen. U kunt apparaten waarvoor een pincode of
wachtwoord is ingesteld extern vergrendelen. Apparaten waarvoor geen pincode of wachtwoord is ingesteld,
kunnen niet extern worden vergrendeld.

Externe vergrendeling wordt ondersteund op de volgende platformen:

Android
Kioskapparaten voor Android Enterprise
Apparaten met Android Enterprise-werkprofiel
iOS
macOS
Windows 10 Mobile
Windows Phone 8.1 en hoger

Extern vergrendelen wordt niet ondersteund voor:

Windows 10 Desktop

Voor macOS-apparaten moet u een zescijferige pincode voor herstel instellen. Als het apparaat is vergrendeld, wordt in
Apparaatoverzicht de pincode weergegeven totdat een andere apparaatactie wordt verzonden.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten > Alle apparaten.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten en selecteer vervolgens de actie Extern vergrendelen.

Als u de status van deze actie wilt bekijken, selecteert u Microsoft Intune > Apparaten > Apparaatacties.
Zie Beschikbare acties voor een overzicht van meer acties voor het beheren van uw apparaten.

https://portal.azure.com


De wachtwoordcode van een apparaat opnieuw
instellen of verwijderen via Intune
15-4-2019 • 4 minutes to read

Ondersteunde platformen voor het opnieuw instellen van
wachtwoordcodes op apparaatniveau

PLATFORM ONDERSTEUND?

Android-apparaten met versie 6.x of lager Ja

Zakelijke Android-apparaten in de kioskmodus Ja

iOS-apparaten Ja

Android-apparaten die zijn ingeschreven met een werkprofiel,
versie 7.0 en lager

Nee

Android-apparaten met versie 7.0 of lager Nee

macOS Nee

Windows Nee

Ondersteunde platformen voor het opnieuw instellen van
wachtwoordcodes voor werkprofielen op zakelijke Android-apparaten

PLATFORM ONDERSTEUND?

Zakelijke Android-apparaten die met een werkprofiel zijn
ingeschreven en waarop versie 8.0 of later wordt uitgevoerd

Ja

In dit document bespreken we het opnieuw instellen van wachtwoordcodes op apparaatniveau en het opnieuw
instellen van wachtwoordcodes voor werkprofielen op zakelijke Android-apparaten (voorheen Android for Work
of AfW genoemd). Het is belangrijk om u bewust te zijn van dit onderscheid, aangezien de vereisten voor beide
kunnen variëren. Bij het opnieuw instellen van wachtwoordcodes op apparaatniveau wordt de wachtwoordcode
voor het gehele apparaat opnieuw ingesteld. Bij het opnieuw instellen van wachtwoordcodes voor werkprofielen
wordt de wachtwoordcode alleen voor het werkprofiel van de gebruiker op zakelijke Android-apparaten opnieuw
ingesteld.

Voor Android-apparaten betekent dit dat het opnieuw instellen van wachtwoordcodes op apparaatniveau alleen
wordt ondersteund op apparaten waarop 6.x of eerder wordt uitgevoerd of op zakelijke Android-apparaten die in
de kioskmodus worden uitgevoerd. Dit komt doordat Google ondersteuning voor het opnieuw instellen van de
wachtwoordcode/het wachtwoord van een Android 7-apparaat vanuit een door de apparaatbeheerder
toegekende app heeft verwijderd. Dit is van toepassing op alle MDM-leveranciers.



Zakelijke Android-apparaten die met een werkprofiel zijn
ingeschreven en waarop versie 7.x of eerder wordt uitgevoerd

Nee

Android-apparaten waarop versie 7.x of eerder wordt
uitgevoerd

Nee

iOS Nee

macOS Nee

PLATFORM ONDERSTEUND?

Een wachtwoordcode opnieuw instellen

Wachtwoordcodes voor Android-werkprofielen opnieuw instellen

iOS-wachtwoordcodes verwijderen

Volgende stappen

Als u een nieuwe wachtwoordcode voor het werkprofiel wilt maken, gebruikt u de actie Wachtwoordcode
opnieuw instellen. Deze actie zorgt ervoor dat de wachtwoordcode opnieuw wordt ingesteld en een nieuwe,
tijdelijke wachtwoordcode voor alleen het werkprofiel wordt gemaakt.

1. Meld u aan bij Azure Portal met een van de volgende rollen: Globale beheerder van Azure Active Directory,
Azure Active Directory Intune-servicebeheerder, helpdeskmedewerker of rolbeheerder. Raadpleeg de Intune
RBAC-tabel voor een volledige lijst met rollen en machtigingen.

2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten en selecteer vervolgens Alle apparaten.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten die u beheert en kies ...Meer. Kies vervolgens de externe

apparaatactie Wachtwoordcode verwijderen.

Ondersteunde Android Enterprise-apparaten waarop een werkprofiel is ingeschreven, ontvangen een nieuw
wachtwoord om het beheerde profiel te ontgrendelen of een beheerde gebruikersvraag voor eindgebruikers.

Voor zakelijke Android-apparaten waarop versie 8.x of later wordt uitgevoerd en die met een werkprofiel zijn
ingeschreven, worden eindgebruikers geïnformeerd om hun wachtwoordcode opnieuw in te stellen zodra de
inschrijving is voltooid. De melding wordt weergegeven als een wachtwoord voor een werkprofiel is vereist en is
ingesteld. Zodra de wachtwoordcode is ingevoerd, wordt de melding verwijderd.

In plaats van opnieuw te worden ingesteld, worden wachtwoordcodes verwijderd uit iOS-apparaten. Als er een
nalevingsbeleid voor wachtwoordcodes is ingesteld, wordt de gebruiker gevraagd om bij Instellingen een nieuwe
wachtwoordcode in te stellen.

Als u de status wilt weergeven van de actie die u zojuist hebt uitgevoerd, kiest u in Apparaten de optie
Apparaatacties.

https://portal.azure.com
https://gallery.technet.microsoft.com/Intune-RBAC-table-2e3c9a1a


Naam van een Windows-apparaat wijzigen in Intune
16-5-2019 • 2 minutes to read

De naam van een apparaat wijzigen

Volgende stappen

Met de actie Naam van apparaat wijzigen kunt u de naam wijzigen van een Windows-apparaat dat
bedrijfseigendom is, en dat is ingeschreven bij Intune. De naam van het apparaat wordt gewijzigd in Intune en op
het apparaat.

Deze functie biedt momenteel geen ondersteuning voor de naamwijziging van hybride Azure AD Windows-
apparaten.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Kies Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Kies Apparaten > Alle apparaten > kies een Windows-apparaat > Meer > Naam van apparaat wijzigen.
4. Typ op de blade Naam van apparaat wijzigen de nieuwe naam in het tekstvak. U kunt letters, cijfers en

afbreekstreepjes gebruiken. De naam moet minstens één letter of afbreekstreepje bevatten.
5. Als u het apparaat opnieuw wilt opstarten nadat u de naam ervan hebt gewijzigd, kiest u naast Opnieuw

opstarten na het wijzigen van de naam de optie Ja.
6. Kies Naam wijzigen.

Ga naar de pagina Overzicht voor het apparaat om de status van de actie Naam wijzigen te zien.

https://portal.azure.com


Apparaten extern opnieuw opstarten met Intune
15-4-2019 • 2 minutes to read

Ondersteunde platforms

Apparaten opnieuw opstarten

Volgende stappen

De apparaatactie Opnieuw opstarten zorgt ervoor dat het apparaat dat kiest, opnieuw wordt opgestart. De
eigenaar van het apparaat wordt niet op de hoogte gesteld dat het apparaat opnieuw wordt opgestart. Hierdoor
kan eventueel werk verloren gaan.

NOTENOTE

Windows: ondersteund op Windows 8.1 en hoger

Windows Phone: ondersteund op Windows 8.1 en hoger

Android-kioskapparaten - Ondersteund op Android 7.0 en hoger

iOS: ondersteund

Voor deze opdracht is een apparaat onder supervisie en het vereist toegangsrecht Apparaatvergrendeling vereist.
Het apparaat wordt onmiddellijk opnieuw opgestart. iOS-apparaten die met een wachtwoordcode zijn vergrendeld,
worden na het opnieuw opstarten niet aan een Wi-Fi-netwerk toegevoegd. Nadat het apparaat opnieuw is
opgestart, kan het mogelijk niet meer communiceren met de server.

macOS: niet ondersteund

Android-apparaten en apparaten met Android- werkprofiel - niet ondersteund

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten > Alle apparaten.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten die u beheert, selecteer Meer en selecteer de externe

apparaatactie Opnieuw opstarten.

Selecteer Apparaten > Apparaatacties om de status van de apparaatactie Opnieuw opstarten te bekijken.

https://portal.azure.com


De huidige gebruiker van met Intune beheerde iOS-
apparaten afmelden
15-4-2019 • 2 minutes to read

Ondersteunde platforms

De huidige gebruiker afmelden

Volgende stappen

Gebruik de actie Huidige gebruiker afmelden om de huidige gebruiker af te melden van een gedeeld iPad-
apparaat.

Windows: niet ondersteund
Windows Phone: niet ondersteund
iOS: ondersteund op iOS 9.3 en hoger (alleen gedeelde iPads)
macOS: niet ondersteund
Android: niet ondersteund

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Kies Meer services > Bewaking en beheer > Intune.
3. Kies Apparaten op de blade Intune.
4. Kies op de blade Apparaten en groepen de optie Alle apparaten.
5. Kies een iOS-apparaat in de lijst met apparaten die u beheert en kies vervolgens de externe apparaatactie

Huidige gebruiker afmelden.

Als u de status wilt weergeven van de actie die u zojuist hebt genomen, kiest u op de blade Apparaten en
groepen de optie Apparaatacties.



Een gebruiker verwijderen van een gedeeld iOS-
apparaat
15-4-2019 • 2 minutes to read

Ondersteunde platforms

Een gebruiker verwijderen

Volgende stappen

Met de actie Gebruiker verwijderen kunt u een gebruiker verwijderen uit de lokale cache op een gedeeld iPad-
apparaat. Het iPad-apparaat moet met behulp van een iOS-opleidingsprofiel worden ingesteld voor het beheren
van de iOS-app Classroom.

Windows: niet ondersteund
Windows Phone: niet ondersteund
iOS: ondersteund op iOS 9.3 en hoger (alleen gedeelde iPads)
macOS: niet ondersteund
Android: niet ondersteund

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Apparaten in het deelvenster Intune.
4. Selecteer Alle apparaten in het deelvenster Apparaten.
5. Kies een iOS-apparaat in de lijst met apparaten die u beheert.
6. Selecteer Gebruikers in het deelvenster voor het apparaat.
7. Klik in de lijst met de rechtermuisknop op de gebruiker die u wilt verwijderen en kies vervolgens Gebruiker

verwijderen.

Selecteer Apparaten > Apparaatacties om de status van de apparaatactie Gebruiker verwijderen te
bekijken.

https://portal.azure.com


De hoofdgebruiker van een Intune-apparaat zoeken
5-7-2019 • 5 minutes to read

De hoofdgebruiker van een apparaat zoeken

Wat is de hoofdgebruiker?

Bedrijfsportal-appBedrijfsportal-app

Wie is toegewezen als hoofdgebruiker?

De hoofdgebruiker, ook wel de gebruikersaffiniteit van het apparaat, is een eigenschap van elk Intune-apparaat.
Aan een Intune-apparaat kan ofwel geen of één hoofdgebruiker zijn toegewezen. Wanneer er geen hoofdgebruiker
is toegewezen, wordt het apparaat aangeduid als een 'gedeeld apparaat'.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer Apparaten > Selecteer een apparaat.
3. Selecteer op de pagina Overzicht de optie Meer weergeven om de hoofdgebruiker te tonen.

De eigenschap Hoofdgebruiker wordt gebruikt om een Intune-gebruiker met een licentie te koppelen aan hun
apparaten in:

De bedrijfsportal-app
Websites van de eindgebruiker
Gebruikerservaring voor IT-professionals, zoals probleemoplossingspagina's in de Azure-portal. Deze pagina's
koppelen gebruikersaccounts aan apparaten met behulp van de hoofdgebruiker.

Voor de bedrijfsportal-app wordt aangenomen dat het gebruikersaccount waarmee wordt aangemeld bij de
bedrijfsportal de hoofdgebruiker van het apparaat is. Als een andere gebruiker is toegewezen als hoofdgebruiker,
wordt in de bedrijfsportal-app een waarschuwing weergegeven:

'Dit apparaat is al toegewezen aan iemand anders in uw organisatie. Neem contact op met uw
bedrijfsondersteuning om hoofdgebruiker van het apparaat te worden. U kunt ook doorgaan naar de
bedrijfsportal, maar de functionaliteit is dan beperkt.'

Als er geen hoofdgebruiker is toegewezen aan een Intune-apparaat, wordt dit door de bedrijfsportal-app
gedetecteerd als een gedeeld apparaat. Gedeelde apparaten zijn visueel identificeerbaar aan de hand van het label
'Gedeeld' dat wordt weergegeven op de apparaattegel. In deze modus kan de bedrijfsportal-app nog steeds
worden gebruikt om beschikbare apps aan te vragen en te installeren. Selfservice-acties (opnieuw instellen/naam
wijzigen/buiten gebruik stellen) zijn echter niet beschikbaar.

Apps moeten worden toegewezen aan een gebruikersgroep om voor gedeelde apparaten in de bedrijfsportal te
worden weergegeven. Ze worden geïnstalleerd in de systeemcontext of in de gebruikerscontext, afhankelijk van
hoe de app is geconfigureerd door de IT-beheerder. Zie voor meer informatie over app-context Apps installeren op
Windows 10-apparaten. Versie 10.3.4651.0 of hoger van de bedrijfsportal-app is vereist om deze functie te
gebruiken.

Intune voegt tijdens of kort na de inschrijving automatisch een hoofdgebruiker toe aan apparaten. De
registratiemethode bepaalt wanneer de hoofdgebruiker wordt toegevoegd aan een apparaat.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


PLATFORM INSCHRIJVINGSMETHODE
HOOFDGEBRUIKER
TOEGEWEZEN

HOOFDGEBRUIKER WORDT
TOEGEWEZEN

Windows Werk- of schoolaccount
toevoegen (door de
gebruiker)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Moderne app-aanmelding
(door de gebruiker)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Alleen inschrijven in MDM
(door de gebruiker)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Azure AD-deelname (bij
ingebruikname)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Azure AD-deelname
(automatisch bij
ingebruikname)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Alleen inschrijven in MDM Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Windows Hybride AADJ +
automatische inschrijving
GPO

Eerste gebruiker die zich
aanmeldt bij Windows

Als de eerste gebruiker zich
aanmeldt bij Windows

Windows Co-beheer Eerste gebruiker die zich
aanmeldt bij Windows

Als de eerste gebruiker zich
aanmeldt bij Windows

Windows Azure AD-deelname (token
voor bulkinschrijving)

Geen Niet van toepassing

Windows Azure AD-deelname (modus
voor automatische
zelfimplementatie)

Geen Niet van toepassing

Platformoverschrijdend Door gebruiker gestarte
inschrijving met de
bedrijfsportal-app

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

Platformoverschrijdend Apparaatinschrijvingsmanag
er (DEM)

DEM-gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

iOS, macOS Apple Automated Device
Enrollment (DEP met
gebruikersaffiniteit)

Gebruiker inschrijven Tijdens inschrijving

iOS, macOS Apple Automated Device
Enrollment (DEP zonder
gebruikersaffiniteit)

Geen Niet van toepassing

Android Android bij
bedrijfseigendom,
toegewezen apparaten

Geen Niet van toepassing

Hoofdgebruiker en de eigenaar van het Azure AD-apparaat



Volgende stappen

In sommige gevallen kan de hoofdgebruiker voor Intune verschillen van de eigenschap Eigenaar in Azure AD (te
vinden via Apparaten > Azure AD-apparaten). De apparaateigenaar in Azure AD wordt toegevoegd tijdens de
inschrijving van het apparaat in Azure Active Directory.

Beheer uw Intune-apparaten.



Aangepaste meldingen verzenden in Intune
12-8-2019 • 7 minutes to read

Algemene scenario's voor het verzenden van aangepaste meldingen

Overwegingen voor het gebruik van aangepaste meldingen

Gebruik Microsoft Intune om aangepaste meldingen te verzenden naar de gebruikers van beheerde iOS- en
Android-apparaten. Deze berichten worden op de apparaten van gebruikers weergegeven als reguliere
pushmeldingen vanuit de Bedrijfsportal-app, net zoals meldingen van andere toepassingen op het apparaat
worden weergegeven. De aangepaste meldingen van Intune worden niet ondersteund door Windows-apparaten.

Aangepaste meldingen hebben een korte titel en een hoofdtekst van maximaal 500 tekens. De berichten kunnen
worden aangepast voor algemene communicatiedoeleinden.

U kunt aangepaste meldingen gebruiken op specifieke gebruikers te laten weten dat er een nieuwe app
beschikbaar is in de bedrijfsportal.
Informeer alle werknemers over een wijziging in de planning, bijvoorbeeld omdat het gebouw wordt gesloten
vanwege guur weer.

Apparaatconfiguratie:

Op apparaten moet de app Bedrijfsportal zijn geïnstalleerd, anders kunnen gebruikers geen aangepaste
meldingen ontvangen. Er moeten ook machtigingen zijn geconfigureerd op basis waarvan de app
Bedrijfsportal pushmeldingen mag verzenden. De Bedrijfsportal-app vraagt gebruikers om meldingen toe te
staan als de app wordt geïnstalleerd of bijgewerkt.
Op Android is Google Play Services een vereiste afhankelijkheid.
Het apparaat moet bij MDM zijn ingeschreven.

Meldingen maken:

Als u een bericht wilt maken, gebruikt u een account waaraan een Intune-rol is toegewezen met de machtiging
Bijwerken voor Organisatie. Voor het toewijzen van machtigingen aan een gebruiker ziet u Roltoewijzingen
Aangepaste meldingen mogen een titel hebben van maximaal 50 tekens en een hoofdtekst van maximaal 500
tekens.
Verzonden berichten worden niet opgeslagen door Intune. Als u een bericht opnieuw wilt verzenden, moet u
het bericht opnieuw maken.
U kunt maximaal 25 berichten per uur verzenden. Deze beperking is ingesteld op het tenantniveau.
Met elke melding kunt u maximaal 25 groepen tegelijk benaderen. Geneste groepen tellen niet mee voor dit
totaal.
Groepen kunnen gebruikers en apparaten omvatten, maar berichten worden alleen naar gebruikers verzonden.
Ze worden naar alle iOS- en Android-apparaten verzonden die de gebruiker heeft geregistreerd.

Levering:

Intune probeert berichten gedurende maximaal één uur nadat de melding is verzonden, af te leveren.
Intune verzendt berichten naar de app Bedrijfsportal van de gebruikers. Deze app creëert vervolgens de
pushmelding. Gebruikers hoeven niet bij de app aangemeld te zijn om meldingen naar het apparaat te kunnen
pushen.
Intune en de app Bedrijfsportal kunnen niet garanderen dat aangepaste meldingen worden afgeleverd.



Een aangepaste melding verzenden

Aangepaste meldingen kunnen met enkele uren vertraging worden weergegeven (áls ze al worden
weergegeven), dus het is geen goed idee om deze voor dringende berichten te gebruiken.
Aangepaste meldingen vanuit Intune worden als reguliere pushmeldingen weergegeven op apparaten. Als de
app Bedrijfsportal is geopend op een iOS-apparaat wanneer de melding wordt ontvangen, wordt de melding in
de app weergegeven in plaats van als pushmelding.
Aangepaste meldingen kunnen worden weergegeven op het vergrendelingsscherm van zowel iOS- als
Android-apparaten, afhankelijk van de apparaatinstellingen.
Op Android-apparaten hebben andere apps mogelijk toegang tot de gegevens in uw aangepaste meldingen.
Gebruik ze niet voor het overdragen van gevoelige informatie.
Gebruikers van apparaten die recent zijn uitgeschreven en gebruikers die uit een groep zijn verwijderd,
ontvangen mogelijk wel nog aangepaste meldingen die naar die groep worden verzonden. Het is ook zo dat als
u een gebruiker aan een groep toevoegt nadat er een aangepaste melding naar de groep is verzonden, de
nieuwe gebruiker de eerder verzonden melding ook nog kan ontvangen.

1. Meld u aan bij Intune met een account met machtigingen voor het maken en verzenden van meldingen en
ga dan naar Apparaten > Aangepaste meldingen verzenden.

2. Geef op het tabblad Basisinformatie de volgende informatie op en selecteer Volgende om door te gaan.

Titel: geef deze melding een titel. De titel mag maximaal 50 tekens lang zijn.
Hoofdtekst: geef het bericht op. Berichten mogen maximaal 500 tekens lang zijn

3. Selecteer op het tabblad Toewijzingen de groepen waarnaar u deze aangepaste melding wilt verzenden en
selecteer dan Volgende om door te gaan.

4. Controleer op het tabblad Beoordelen en maken de gegevens en als u er klaar voor bent om de melding
te verzenden, selecteert u Maken.

Intune verwerkt de berichten die u maakt onmiddellijk.  De enige bevestiging dat het bericht is verzonden, is een
Intune-melding waarin wordt bevestigd dat de aangepaste melding is verzonden.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Een aangepaste melding ontvangen

Volgende stappen

Intune volgt verzonden aangepaste meldingen niet. Apparaten registreren ontvangst ook niet buiten het
meldingencentrum van de apparaten.

Gebruikers zien op hun apparaat aangepaste meldingen die door Intune worden verzonden als reguliere
pushmeldingen uit de app Bedrijfsportal. Deze meldingen zijn vergelijkbaar met de pushmeldingen die gebruikers
ontvangen van andere apps op het apparaat.

Als de app Bedrijfsportal is geopend op een iOS-apparaat wanneer de melding wordt ontvangen, wordt de
melding in de app weergegeven in plaats van als pushmelding.

De melding blijft bewaard totdat de gebruiker deze sluit.

Apparaten beheren



Alle gegevens van een macOS-apparaat wissen
15-4-2019 • 2 minutes to read

U kunt alle gegevens van een macOS-apparaat wissen, inclusief het besturingssysteem. Het apparaat wordt ook uit
Intune-beheer verwijderd. De eindgebruiker wordt hier niet over gewaarschuwd.

1. Ga in Intune in de Azure-portal naar Apparaten > Alle apparaten en kies het apparaat dat u wilt wissen. 

2. Klik op Meer > Wissen en geef een zescijferig nummer op voor de Herstelpincode. Dit is de pincode die u
aan de gebruiker moet geven zodat ze het besturingssysteem weer op hun apparaat kunnen installeren. Noteer
deze pincode; de pincode is niet meer zichtbaar nadat de wisactie is voltooid. 

3. Klik op OK om het apparaat te wissen.

https://aka.ms/intuneportal


TeamViewer gebruiken voor het extern beheren van
Intune-apparaten
12-8-2019 • 4 minutes to read

Vereisten

NOTENOTE

De TeamViewer-connector configureren

Een apparaat op afstand beheren

Apparaten die worden beheerd door Intune kunnen extern worden beheerd met TeamViewer. TeamViewer is een
programma van derden dat u afzonderlijk aanschaft. In dit onderwerp leest u hoe u TeamViewer binnen Intune
configureert en hoe u een apparaat extern beheert.

Gebruik een ondersteund apparaat. Door Intune beheerd Android-apparaatbeheer, Android-werkprofiel, en
Windows-, iOS- en macOS-apparaten ondersteunen extern beheer. TeamViewer biedt mogelijk geen
ondersteuning voor Windows Holographic (HoloLens), Windows Team (Surface Hub) of Windows 10 S. Zie
voor ondersteuning TeamViewer voor eventuele updates.

Android Dedicated en Volledig beheerd worden niet ondersteund.

De Intune-beheerder binnen de Azure Portal moet de volgende Intune-rollen hebben:

Hulp op afstand bijwerken: hiermee kunnen beheerders de instellingen van de TeamViewer-connector
wijzigen
Hulp op afstand aanvragen: hiermee kunnen beheerders een nieuwe sessie van hulp op afstand voor
elke gebruiker starten. Gebruikers met deze rol zijn niet beperkt door een Intune-rol binnen een bereik.
Gebruikers- of apparaatgroepen aan wie een Intune-rol is toegewezen binnen een scope, kunnen ook
hulp op afstand aanvragen.

Een TeamViewer-account met de aanmeldingsreferenties. Alleen bepaalde TeamViewer-licenties bieden
mogelijk ondersteuning voor integratie met Intune. Zie voor specifieke TeamViewer-behoeften
TeamViewer-integratiepartner: Microsoft Intune .

Door TeamViewer te gebruiken, kunt u met de TeamViewer voor Intune-connector TeamViewer-sessies maken,
Active Directory-gegevens lezen en het toegangstoken voor het TeamViewer-account opslaan.

Als u hulp op afstand voor apparaten wilt bieden, configureert u de Intune TeamViewer-connector door de
volgende stappen uit te voeren:

1. In de Azure-portal selecteert u Alle services en zoekt u naar Microsoft Intune.
2. In Microsoft Intune selecteert u Apparaten en selecteert u vervolgens TeamViewer-connector.
3. Selecteer Verbinding maken en accepteer de gebruiksrechtovereenkomst.
4. Selecteer Aanmelden bij TeamViewer voor goedkeuring.
5. Er wordt een webpagina van de TeamViewer-site geopend. Voer de referenties van uw TeamViewer-licentie in

en klik vervolgens op Aanmelden.

https://www.teamviewer.com
https://www.teamviewer.com
https://www.teamviewer.com
https://www.teamviewer.com/integrations/microsoft-intune/
https://portal.azure.com


NOTENOTE

Nadat de connector is geconfigureerd, kunt u een apparaat op afstand beheren. Voer de volgende stappen uit:

1. In de Azure-portal selecteert u Alle services en zoekt u naar Microsoft Intune.
2. In Microsoft Intune selecteert u Apparaten en selecteert u vervolgens Alle apparaten.
3. Selecteer in de lijst het apparaat dat u extern wilt beheren. Selecteer in de apparaateigenschappen Nieuwe

sessie van hulp op afstand.
4. Nadat er een verbinding tussen Intune en de TeamViewer-service tot stand is gebracht, worden er enkele

gegevens over het apparaat weergegeven. Kies Verbinden om de externe sessie te starten.

Wanneer u een externe sessie start, wordt er een vlag voor meldingen op het pictogram van de bedrijfsportal-app
op het apparaat van de gebruiker weergegeven. Er wordt ook een melding weergegeven wanneer de app wordt
geopend. Gebruikers kunnen het verzoek om hulp op afstand dan accepteren.

Voor Windows-apparaten die zijn ingeschreven met behulp van methoden zonder tussenkomst van gebruikers, zoals DEM
en WCD, wordt de TeamViewer-melding niet in de bedrijfsportal-app weergegeven. In deze scenario's is het raadzaam de
sessie te genereren via de TeamViewer-portal.

In TeamViewer kunt u een reeks acties op het apparaat uitvoeren, zoals het overnemen van het beheer van het
apparaat. Zie de TeamViewer-richtlijnen voor meer informatie over wat u kunt doen.

Als u klaar bent, sluit u het TeamViewer-venster.

https://portal.azure.com
https://www.teamviewer.com/support/documents/


De wachtwoordcode opnieuw instellen op Windows-
apparaten met Intune
30-5-2019 • 4 minutes to read

Ondersteunde platforms

De PIN Reset-services autoriseren

U kunt de wachtwoordcode voor Windows-apparaten opnieuw instellen. De functie voor het opnieuw instellen van
de wachtwoordcode gebruikt de Microsoft Pin Reset Service om een nieuwe wachtwoordcode te genereren voor
apparaten met Windows 10 Mobile.

Windows 10 Mobile met Creators Update en hoger (lid van Azure AD-domein).

De volgende platformen worden niet ondersteund:

Windows
iOS
macOS
Android

Als u de wachtwoordcode op Windows-apparaten opnieuw wilt instellen, moet u de PIN Reset-service vrijgeven
voor uw Intune-tenant.

1. Ga naar Microsoft PIN Reset Service-productie en meld u aan met het tenantbeheerdersaccount.
2. Accepteer de toestemming zodat de PIN Reset-service toegang krijgt tot uw account: 

3. Ga naar Microsoft PIN Reset Client-productie en meld u aan met het tenantbeheerdersaccount. Accepteer de
toestemming zodat de PIN Reset Client toegang krijgt tot uw account.

4. In Azure Portal controleert u of de PIN Reset-services worden vermeld in de bedrijfstoepassingen (alle
toepassingen): 

https://login.windows.net/common/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=b8456c59-1230-44c7-a4a2-99b085333e84&resource=https%3A%2F%2Fgraph.windows.net&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcred.microsoft.com&state=e9191523-6c2f-4f1d-a4f9-c36f26f89df0&prompt=admin_consent
https://login.windows.net/common/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=9115dd05-fad5-4f9c-acc7-305d08b1b04e&resource=https%3A%2F%2Fcred.microsoft.com%2F&redirect_uri=ms-appx-web%3A%2F%2FMicrosoft.AAD.BrokerPlugin%2F9115dd05-fad5-4f9c-acc7-305d08b1b04e&state=6765f8c5-f4a7-4029-b667-46a6776ad611&prompt=admin_consent
https://portal.azure.com


NOTENOTE

Windows-apparaten configureren voor de service PIN Reset

TIPTIP

De wachtwoordcode opnieuw instellen

Volgende stap

Nadat u de verzoeken om de pincode opnieuw in te stellen hebt geaccepteerd, krijgt u mogelijk een Page not found -
bericht of lijkt het alsof er niets gebeurt. Dit gedrag is normaal. Controleer of de twee PIN Reset-toepassingen voor uw
tenant worden vermeld.

Als u de service PIN Reset wilt configureren op Windows-apparaten die u beheert, gebruikt u een aangepast
apparaatbeleid van Intune Windows 10. Configureer het beleid met behulp van de volgende Configuration Service
Provider (CSP) van Windows:

Het apparaatbeleid gebruiken - ./Device/Vendor/MSFT/PassportForWork/*tenant ID*/Policies/EnablePinRecovery

Vervang tenant-id door uw Azure AD Directory-id, die wordt vermeld in de Eigenschappen van Azure Active
Directory in de Azure Portal.

Stel de waarde voor deze CSP in op Waar.

Nadat u het beleid hebt gemaakt, wijst u het toe aan een groep (of implementeert u het). Het beleid kan worden toegewezen
aan gebruikersgroepen of aan apparaatgroepen. Als u het toewijst aan een gebruikersgroep , kan de groep gebruikers
omvatten met andere apparaten, zoals IOS. Technisch gezien is het beleid niet van toepassing, maar deze apparaten worden
wel genoemd in de statusdetails.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten en selecteer vervolgens Alle apparaten.
4. Selecteer het apparaat waarvan u de wachtwoordcode opnieuw wilt instellen. Selecteer Nieuwe

wachtwoordcode in de apparaateigenschappen.
5. Selecteer Ja om te bevestigen. De wachtwoordcode wordt gegenereerd en wordt gedurende zeven dagen

weergegeven in de portal.

Als het opnieuw instellen van de wachtwoordcode mislukt, kunt u in de portal een koppeling volgen voor meer
informatie.

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Apparaten synchroniseren met Intune om het meest
recente beleid en de meest recente acties te
verkrijgen
16-5-2019 • 3 minutes to read

Ondersteunde platforms

Een apparaat synchroniseren

Codes van fouten waarvoor een nieuwe poging kan worden gedaan

FOUTCODE VOORGESTELDE BESCHRIJVING
ER KAN EEN NIEUWE POGING WORDEN
GEDAAN

2016330898 Er is een onbekende fout opgetreden. Nee

2016330897 Er is een time-out opgetreden voor de
verbinding met Intune. Stel de
verbinding opnieuw in.

Ja

Met apparaatactie Synchroniseren wordt het geselecteerde apparaat direct ingecheckt bij Intune. Wanneer een
apparaat wordt ingecheckt, worden direct eventuele openstaande acties of toegewezen beleidsregels ontvangen
die erop zijn toegepast. Met deze functie kunt u toegewezen beleid meteen controleren en in het geval van
problemen direct aanpassen, zonder dat u hoeft te wachten op de volgende geplande check-in.

Windows
Windows Phone
iOS
macOS
Android

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaten > Alle apparaten in Intune.
4. Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten die u beheert, selecteer Meer en selecteer vervolgens

Synchroniseren.
5. Selecteer Ja om de opdracht te bevestigen.

Kies Apparaten > Apparaatacties om de status van de synchronisatieactie te zien.

U vindt standaardfrequenties voor check-ins van Intune-beleid in Cyclusduur vernieuwen.

Wanneer een beheerder de apparaatactie Synchroniseren uitvoert, zijn iOS- en Android-apps waarbij de actie is
mislukt, maar waarbij een foutcode is gegenereerd waarin is aangegeven dat een nieuwe poging kan worden
gedaan, nog altijd beschikbaar voor het apparaat. Apps waarbij een foutcode is gegenereerd waarin is
aangegeven dat er geen nieuwe poging kan worden gedaan, kunnen pas na zeven dagen weer beschikbaar
worden gemaakt voor het apparaat.

https://portal.azure.com


2016330896 De verbinding met internet is
verbroken. Stel de verbinding opnieuw
in.

Ja

2016330895 De verbinding met internet is
verbroken. Stel de verbinding opnieuw
in.

Ja

2016330894 De verbinding met internet is
verbroken. Stel de verbinding opnieuw
in.

Ja

2016330893 De verbinding met internet is
verbroken. Stel de verbinding opnieuw
in.

Ja

2016330892 Internationale roaming is
uitgeschakeld.

Nee

2016330891 De mobiele gegevensverbinding vor dit
apparaat kan niet worden gebruikt
terwijl er wordt gebeld. Wacht tot het
gesprek is beëindigd.

Ja

2016330890 Het mobiele netwerk voor dit apparaat.
Deze apparaten kunnen momenteel
niet worden gebruikt.

Nee

2016330889 De beveiligde verbinding is mislukt. Stel
de verbinding opnieuw in.

Ja

2016330888 De evaluatie van de vertrouwelijke
server is mislukt.

Nee

FOUTCODE VOORGESTELDE BESCHRIJVING
ER KAN EEN NIEUWE POGING WORDEN
GEDAAN

Volgende stappen
U kunt de details van het apparaat controleren.



Apparaatdetails bekijken in Intune
15-4-2019 • 8 minutes to read

Apparaatdetails weergeven

De functie Apparaten biedt meer informatie over de apparaten die u beheert, zoals over de hardware en welke
apps zijn geïnstalleerd.

In dit artikel leest u hoe u al uw apparaten en hun eigenschappen kunt bekijken in Azure Portal.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

3. Selecteer Apparaten > Alle apparaten en selecteer een van de apparaten in de lijst om de details ervan
te openen:

Overzicht toont de apparaatnaam en een lijst met enkele belangrijke eigenschappen van het apparaat,
inclusief of het een BYOD-apparaat (Bring Your Own Device) is, wanneer het apparaat is ingecheckt,
en meer. U kunt nu de volgende acties op het apparaat uitvoeren:

Gebruik Eigenschappen om een apparaatcategorie die u maakt toe te wijzen en wijzig de eigendom
van het apparaat naar een persoonlijk apparaat of een bedrijfsapparaat.
Hardware bevat veel details over het apparaat, zoals de apparaat-id, het besturingssysteem en de
versie, opslagruimte, het model en de fabrikant, instellingen voor voorwaardelijke toegang en meer
details.
Bij Gedetecteerde toepassingen staan alle apps vermeld die volgens Intune op het apparaat zijn
geïnstalleerd, en de appversies. U kunt de lijst met apps ook naar een CSV-bestand exporteren. Deze
lijst wordt elke zeven dagen bijgewerkt.
Bij Apparaatnaleving staan alle toegewezen nalevingsbeleidsregels en wordt vermeld of het
apparaat compatibel of niet compatibel is.
Bij Apparaatconfiguratie ziet u het configuratiebeleid van alle apparaten die aan het apparaat zijn
toegewezen en wordt vermeld of het beleid is geslaagd of mislukt.

Buiten gebruik stellen

Een externe hulpsessie starten

Wissen
Vergrendelen op afstand
Apparaat synchroniseren
Wachtwoordcode opnieuw instellen
Opnieuw starten (alleen Windows)
Nieuwe start (alleen Windows)

Intune maakt alleen op apparaten in bedrijfseigendom een lijst met apps. Apps op persoonlijke apparaten
worden niet gecontroleerd. Bij pc's met Windows 10 worden alleen de moderne apps vermeld voor apparaten in
bedrijfseigendom. Intune verzamelt geen informatie over Win32-apps op het apparaat. Afhankelijk van de
provider die door de apparaten wordt gebruikt, worden mogelijk niet alle apps vermeld.

https://portal.azure.com


PLATFORM
VOOR APPARATEN DIE PERSOONLIJK
EIGENDOM ZIJN

VOOR APPARATEN DIE
BEDRIJFSEIGENDOM ZIJN

Windows 10 (zonder de Configuration
Manager-client)

Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps

Windows 8.1 (zonder de Configuration
Manager-client)

Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps

Windows Phone 8 Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps

Windows RT Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps

iOS Alleen beheerde apps Alle apps die op het apparaat zijn
geïnstalleerd

macOS Alle apps die op het apparaat zijn
geïnstalleerd

Alle apps die op het apparaat zijn
geïnstalleerd

Android Alleen beheerde apps Alle apps die op het apparaat zijn
geïnstalleerd

Android Enterprise Alleen beheerde apps Alleen apps die in het werkprofiel zijn
geïnstalleerd

Hardwareapparaatdetails

DETAIL BESCHRIJVING PLATFORM

Naam De naam van het apparaat. Windows, iOS

Naam van de beheerder De apparaatnaam wordt alleen in de
console gebruikt. Als u deze naam
wijzigt, verandert de naam op het
apparaat niet.

Windows, iOS

udid De unieke apparaat-id van het
apparaat.

Windows, iOS

Intune-apparaat-id Een GUID waarmee het apparaat op
unieke wijze wordt aangeduid.

Windows, iOS

Serienummer Het serienummer van het apparaat,
opgegeven door de fabrikant.

Windows, iOS

Gedeeld apparaat Als de waarde hier Ja is, wordt het
apparaat door meerdere gebruikers
gedeeld.

Windows, iOS

Afhankelijk van de provider die door de apparaten wordt gebruikt, worden mogelijk niet alle gegevens vermeld



Door de gebruiker goedgekeurde
inschrijving

Als de waarde hier Ja is, is er door de
gebruiker goedgekeurde inschrijving
beschikbaar - dit betekent dat
beheerders bepaalde
beveiligingsinstellingen op het
apparaat kunnen beheren.

Windows, iOS

Besturingssysteem Het besturingssysteem op het
apparaat.

Windows, iOS

Versie van besturingssysteem De versie van het besturingssysteem
op het apparaat.

Windows, iOS

Taal van besturingssysteem De taal die is ingesteld voor het
besturingssysteem op het apparaat.

Windows, iOS

Totale opslagruimte De totale opslagruimte op het
apparaat (in gigabytes).

Windows, iOS

Beschikbare opslagruimte De niet-gebruikte opslagruimte op het
apparaat (in gigabytes).

Windows, iOS

IMEI Het IMEI-nummer (International
Mobile Equipment Identity) van het
apparaat.

Windows, iOS, Android

MEID Het MEID-nummer (Mobile Equipment
Identifier) van het apparaat.

Windows, iOS, Android

Fabrikant De fabrikant van het apparaat. Windows, iOS, Android

Model Het model van het apparaat. Windows, iOS, Android

Telefoonnummer Het telefoonnummer dat is
toegewezen aan het apparaat.

Windows, iOS, Android

Provider van abonnee De mobiele provider die op het
apparaat wordt gebruikt.

Windows, iOS, Android

Mobiele-telefoontechnologie Het radiosysteem dat wordt gebruikt
door het apparaat.

Windows, iOS, Android

MAC-adres Wi-Fi Het Media Access Control-adres van
het apparaat.

Windows, iOS, Android

ICCID De Integrated Circuit Card Identifier,
het unieke identificatienummer van
een SIM-kaart.

Windows, iOS, Android

Inschrijvingsdatum De datum en tijd waarop het apparaat
is ingeschreven bij Intune.

Windows, iOS, Android

DETAIL BESCHRIJVING PLATFORM



Laatste contact De datum en tijd waarop het apparaat
het laatst verbinding heeft gemaakt
met Intune.

Windows, iOS, Android

Code voor het overslaan van het
activeringsslot

De code die kan worden gebruikt om
het activeringsslot over te slaan.

Windows, iOS, Android

Azure AD-geregistreerd Als de waarde Ja is, is het apparaat
geregistreerd bij Azure Active
Directory.

Windows, iOS, Android

Naleving De nalevingsstatus van het apparaat. Windows, iOS, Android

EAS geactiveerd Als de waarde Ja is, wordt het
apparaat gesynchroniseerd met een
Exchange-postvak.

Windows, iOS, Android

Activerings-id voor EAS De Exchange ActiveSync-id van het
apparaat.

Windows, iOS, Android

Onder supervisie Als de waarde Ja is, hebben de
beheerders uitgebreide controle over
het apparaat.

Windows, iOS, Android

Versleuteld Als de waarde Ja is, worden de
gegevens die zijn opgeslagen op het
apparaat versleuteld.

Windows, iOS, Android

DETAIL BESCHRIJVING PLATFORM

Volgende stappen
Bekijk wat u nog meer kunt doen om met Intune uw apparaten te beheren.



                                      

Apparaten verwijderen via wissen of buiten gebruik
stellen, of de registratie van het apparaat handmatig
ongedaan maken
16-5-2019 • 19 minutes to read

NOTENOTE

Wissen

ACTIE WISSEN

INSCHRIJVINGSSTATUS EN
GEBRUIKERSACCOUNT
BEHOUDEN

VERWIJDERD UIT INTUNE-
BEHEER BESCHRIJVING

Wissen Niet ingeschakeld Ja Alle gebruikersaccounts,
gegevens, MDM-
beleidsregels en instellingen
worden gewist. De
standaardtoestand en -
instellingen van het
besturingssysteem worden
teruggezet.

Wissen Ingeschakeld Nee Alle MDM-beleidsregels
worden gewist.
Gebruikersaccounts en -
gegevens blijven bewaard.
Gebruikersinstellingen
worden teruggezet op de
standaardwaarden. De
standaardtoestand en -
instellingen van het
besturingssysteem worden
teruggezet.

Met de acties Buiten gebruik stellen of Wissen kunt u apparaten uit Intune verwijderen die niet meer nodig
zijn, een nieuwe bestemming krijgen of zijn kwijtgeraakt. Gebruikers kunnen ook vanuit de Intune-bedrijfsportal
op afstand een opdracht geven voor apparaten die zijn ingeschreven bij Intune.

Gebruik de actie Buiten gebruik stellen of Wissen voor alle apparaten die aan een gebruiker zijn gekoppeld voordat u
een gebruiker verwijdert uit Azure Active Directory (Azure AD). Als u gebruikers met beheerde apparaten uit Azure AD
verwijdert, kan Intune die apparaten niet meer buiten gebruik stellen of wissen.

Met de actie Wissen herstelt u de fabrieksinstellingen van het apparaat. De gebruikersgegevens worden
bewaard als u het selectievakje Inschrijvingsstatus en gebruikersaccount behouden inschakelt. Anders
wordt het station veilig gewist.

De optie Inschrijvingsstatus en gebruikersaccount behouden is alleen beschikbaar voor Windows 10 versie
1709 en hoger.

MDM-beleidsregels worden toegepast wanneer het apparaat de volgende keer verbinding maakt met Intune.

Wissen is nuttig wanneer u een apparaat opnieuw wilt instellen voordat u het aan een nieuwe gebruiker geeft of



                                              

Een apparaat wissenEen apparaat wissen

Buiten gebruik stellen

iOSiOS

wanneer een apparaat is verloren of gestolen. Wees voorzichtig bij het selecteren van Wissen. De gegevens op
het apparaat kunnen niet worden hersteld.

BEHOUDEN TIJDENS WISSEN NIET BEHOUDEN

Gebruikersaccounts die zijn gekoppeld aan het apparaat Gebruikersbestanden

Status van de machine (lid van domein, lid van Azure AD) Door de gebruiker geïnstalleerde apps (Store- en Win32-
apps)

MDM-inschrijving (Mobile Device Management) Niet-standaard apparaatinstellingen

Door OEM geïnstalleerde apps (Store- en Win32-apps)

Gebruikersprofiel

Gebruikersgegevens buiten gebruikersprofiel

Autologon gebruiker

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

3. Selecteer Apparaten > Alle apparaten.

4. Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt wissen.

5. Selecteer Wissen in het deelvenster waarin de naam van het apparaat wordt weergegeven.

6. Voor Windows 10 versie 1709 of hoger is ook de optie Inschrijvingsstatus en gebruikersaccount
behouden aanwezig.

7. Selecteer Ja om wissen te bevestigen.

Als het apparaat is ingeschakeld en is verbonden, wordt de actie Wissen in minder dan 15 minuten aan alle
typen apparaten doorgegeven.

Met de actie Buiten gebruik stellen worden gegevens (indien van toepassing), instellingen en e-mailprofielen
van beheerde apps verwijderd die via Intune zijn toegewezen. Het apparaat wordt uit Intune-beheer verwijderd.
Dit gebeurt wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingecheckt en de actie Buiten gebruik stellen
ontvangt.

Bij de actie Buiten gebruik stellen blijven de persoonlijke gegevens van de gebruiker op het apparaat
behouden.

In de volgende tabellen wordt beschreven welke gegevens worden verwijderd en wat het effect is van de actie
Buiten gebruik stellen op de gegevens die achterblijven op het apparaat nadat de bedrijfsgegevens zijn
verwijderd.

https://portal.azure.com


GEGEVENSTYPE IOS

Bedrijfs-apps en de bijbehorende gegevens die door Intune
zijn geïnstalleerd

Apps die zijn geïnstalleerd met de bedrijfsportal-app:
Voor apps die zijn vastgemaakt aan het beheerprofiel,
worden alle app-gegevens en de app zelf verwijderd. Hiertoe
behoren ook de apps die oorspronkelijk zijn geïnstalleerd
vanuit de App Store en later worden beheerd als bedrijfs-
apps. 

Microsoft-apps die gebruikmaken van MAM en zijn die
geïnstalleerd vanuit de App Store: Voor apps die niet
worden beheerd door de bedrijfsportal, worden de gegevens
verwijderd van bedrijfs-apps die in de lokale opslagruimte
van de app worden beveiligd met MAM-versleuteling
(Mobile Application Management). Gegevens die door
MAM-versleuteling buiten de app worden beveiligd, blijven
versleuteld en onbruikbaar, maar worden niet verwijderd.
Gegevens van persoonlijke apps en de apps worden niet
verwijderd.

Instellingen Configuraties die zijn ingesteld door Intune-beleid, worden
niet meer afgedwongen. Gebruikers kunnen de instellingen
wijzigen.

Instellingen voor Wi-Fi en VPN-profiel Verwijderd.

Instellingen van certificaatprofiel Certificaten worden verwijderd en ingetrokken.

Beheeragent Beheerprofiel wordt verwijderd.

E-mail E-mailprofielen die via Intune zijn ingericht, worden
verwijderd. In de cache opgeslagen e-mail op het apparaat
wordt verwijderd.

Loskoppelen van Azure AD Azure AD-record wordt verwijderd.

AndroidAndroid

GEGEVENSTYPE ANDROID ANDROID SAMSUNG KNOX STANDARD

Webkoppelingen Verwijderd. Verwijderd.

Niet-beheerde Google Play-apps Apps en gegevens blijven geïnstalleerd.

De gegevens van bedrijfs-apps die in
de lokale opslagruimte van de app
worden beveiligd met MAM-
versleuteling (Mobile Application
Management) worden verwijderd.
Gegevens die door MAM-versleuteling
buiten de app worden beveiligd, blijven
versleuteld en onbruikbaar, maar
worden niet verwijderd.

Apps en gegevens blijven geïnstalleerd.

De gegevens van bedrijfs-apps die in
de lokale opslagruimte van de app
worden beveiligd met MAM-
versleuteling (Mobile Application
Management) worden verwijderd.
Gegevens die door MAM-versleuteling
buiten de app worden beveiligd, blijven
versleuteld en onbruikbaar, maar
worden niet verwijderd.

Niet-beheerde Line-Of-Business-apps Apps en gegevens blijven geïnstalleerd. Apps worden verwijderd en lokale app-
gegevens worden verwijderd. Er
worden geen gegevens buiten de app
(bijvoorbeeld op een SD-
geheugenkaart) verwijderd.



Beheerde Google Play-apps App-gegevens worden verwijderd. De
app wordt niet verwijderd. Gegevens
die door MAM-versleuteling (Mobile
Application Management) buiten de
app worden beveiligd (bijvoorbeeld een
SD-geheugenkaart), blijven versleuteld
en onbruikbaar, maar worden niet
verwijderd.

App-gegevens worden verwijderd. De
app wordt niet verwijderd. Gegevens
die door MAM-versleuteling buiten de
app worden beveiligd (bijvoorbeeld een
SD-geheugenkaart), blijven versleuteld,
maar worden niet verwijderd.

Beheerde Line-Of-Business-apps App-gegevens worden verwijderd. De
app wordt niet verwijderd. Gegevens
die door MAM-versleuteling buiten de
app worden beveiligd (bijvoorbeeld een
SD-geheugenkaart), blijven versleuteld
en onbruikbaar, maar worden niet
verwijderd.

App-gegevens worden verwijderd. De
app wordt niet verwijderd. Gegevens
die door MAM-versleuteling buiten de
app worden beveiligd (bijvoorbeeld een
SD-geheugenkaart), blijven versleuteld
en onbruikbaar, maar worden niet
verwijderd.

Instellingen Configuraties die zijn ingesteld door
Intune-beleid, worden niet meer
afgedwongen. Gebruikers kunnen de
instellingen wijzigen.

Configuraties die zijn ingesteld door
Intune-beleid, worden niet meer
afgedwongen. Gebruikers kunnen de
instellingen wijzigen.

Instellingen voor Wi-Fi en VPN-profiel Verwijderd. Verwijderd.

Instellingen van certificaatprofiel Certificaten worden ingetrokken, maar
niet verwijderd.

Certificaten worden verwijderd en
ingetrokken.

Beheeragent Administratorbevoegdheden voor
apparaat worden ingetrokken.

Administratorbevoegdheden voor
apparaat worden ingetrokken.

E-mail N.v.t. (e-mailprofielen worden niet
ondersteund door Android-apparaten)

E-mailprofielen die via Intune zijn
ingericht, worden verwijderd. In de
cache opgeslagen e-mail op het
apparaat wordt verwijderd.

Loskoppelen van Azure AD Azure AD-record wordt verwijderd. Azure AD-record wordt verwijderd.

GEGEVENSTYPE ANDROID ANDROID SAMSUNG KNOX STANDARD

Android-werkprofielAndroid-werkprofiel

Kioskapparaten voor Android EnterpriseKioskapparaten voor Android Enterprise

macOSmacOS

GEGEVENSTYPE MACOS

Instellingen Configuraties die zijn ingesteld door Intune-beleid, worden
niet meer afgedwongen. Gebruikers kunnen de instellingen
wijzigen.

Instellingen voor Wi-Fi en VPN-profiel Verwijderd.

Door Bedrijfsgegevens verwijderen uit te voeren op een apparaat met een Android-werkprofiel, verwijdert u alle
gegevens, apps en instellingen in het werkprofiel op het apparaat. Het apparaat wordt buiten bedrijf gesteld voor
beheer met Intune. Wissen wordt niet ondersteund voor Android-werkprofielen.

U kunt apparaten in de kioskmodus alleen wissen. U kunt Android-apparaten in de kioskmodus niet buiten
gebruik stellen.



Instellingen van certificaatprofiel Certificaten die zijn geïmplementeerd via MDM, worden
verwijderd en ingetrokken.

Beheeragent Beheerprofiel wordt verwijderd.

Outlook Als voorwaardelijke toegang is ingeschakeld, ontvangt het
apparaat geen nieuwe e-mail.

Loskoppelen van Azure AD Azure AD-record wordt verwijderd.

GEGEVENSTYPE MACOS

WindowsWindows

GEGEVENSTYPE
WINDOWS 8.1 (MDM)
EN WINDOWS RT 8.1 WINDOWS RT

WINDOWS PHONE 8.1
EN WINDOWS PHONE 8 WINDOWS 10

Bedrijfs-apps en de
bijbehorende
gegevens die door
Intune zijn
geïnstalleerd

Sleutels worden
ingetrokken voor
bestanden die zijn
beveiligd met EFS. De
gebruiker kan de
bestanden niet
openen.

Bedrijfs-apps worden
niet verwijderd.

Apps die
oorspronkelijk zijn
geïnstalleerd via de
bedrijfsportal,
worden verwijderd.
Gegevens van
bedrijfs-apps worden
verwijderd.

Apps worden
verwijderd.
Sideloadsleutels
worden verwijderd.
Voor Windows 10
versie 1703
(makersupdate) en
hoger worden Office
365 ProPlus-apps
niet verwijderd.
Win32-apps
waarvoor de Intune-
beheerextensie is
geïnstalleerd, worden
niet verwijderd van
apparaten die niet
meer ingeschreven
zijn. Beheerders
kunnen
gebruikmaken van
uitsluiting van
opdrachten, zodat
Win32-apps niet
worden aangeboden
op BYOD-apparaten.

Instellingen Configuraties die zijn
ingesteld door
Intune-beleid,
worden niet meer
afgedwongen.
Gebruikers kunnen
de instellingen
wijzigen.

Configuraties die zijn
ingesteld door
Intune-beleid,
worden niet meer
afgedwongen.
Gebruikers kunnen
de instellingen
wijzigen.

Configuraties die zijn
ingesteld door
Intune-beleid,
worden niet meer
afgedwongen.
Gebruikers kunnen
de instellingen
wijzigen.

Configuraties die zijn
ingesteld door
Intune-beleid,
worden niet meer
afgedwongen.
Gebruikers kunnen
de instellingen
wijzigen.

Instellingen voor Wi-
Fi en VPN-profiel

Verwijderd. Verwijderd. Niet ondersteund. Verwijderd.

Instellingen van
certificaatprofiel

Certificaten worden
verwijderd en
ingetrokken.

Certificaten worden
verwijderd en
ingetrokken.

Niet ondersteund. Certificaten worden
verwijderd en
ingetrokken.



  

        

E-mail Hiermee worden e-
mails verwijderd
waarvoor EFS is
ingeschakeld. Dit
omvat e-mails en
bijlagen in de e-mail-
app voor Windows.

Niet ondersteund. E-mailprofielen die
via Intune zijn
ingericht, worden
verwijderd. In de
cache opgeslagen e-
mail op het apparaat
wordt verwijderd.

Hiermee worden e-
mails verwijderd
waarvoor EFS is
ingeschakeld. Dit
omvat e-mails en
bijlagen in de e-mail-
app voor Windows.
Hiermee verwijdert u
e-mailaccounts die
zijn ingericht door
Intune.

Loskoppelen van
Azure AD

Nee. Nee. Azure AD-record
wordt verwijderd.

Niet van toepassing.
In Windows 10 kunt
u geen apparaten
buiten gebruik stellen
die zijn toegevoegd
aan Azure AD.

GEGEVENSTYPE
WINDOWS 8.1 (MDM)
EN WINDOWS RT 8.1 WINDOWS RT

WINDOWS PHONE 8.1
EN WINDOWS PHONE 8 WINDOWS 10

Buiten gebruik stellenBuiten gebruik stellen

Apparaten verwijderen uit de Intune-portal

Apparaten automatisch verwijderen met opschoonregelsApparaten automatisch verwijderen met opschoonregels

Apparaten verwijderen van de Azure Active Directory-portal

1. Meld u aan bij Intune in Azure Portal.
2. Selecteer Alle apparaten in het deelvenster Apparaten.
3. Selecteer de naam van het apparaat dat u buiten gebruik wilt stellen.
4. Selecteer Buiten gebruik stellen in het deelvenster waarin de naam van het apparaat wordt weergegeven.

Selecteer Ja om de opdracht te bevestigen.

Als het apparaat is ingeschakeld en is verbonden, wordt de actie Buiten gebruik stellen in minder dan 15
minuten aan alle typen apparaten doorgegeven.

Als u apparaten wilt verwijderen uit de Intune-portal, kunt u ze verwijderen in het specifieke deelvenster met
apparaten. De volgende keer dat het apparaat wordt ingecheckt, worden eventuele bedrijfsgegevens op het
apparaat verwijderd.

1. Meld u aan bij Intune in Azure Portal.
2. Kies Apparaten > Alle apparaten > kies het apparaat dat u wilt verwijderen > Verwijderen.

U kunt Intune configureren om automatisch apparaten te verwijderen die inactief of verlopen zijn of niet
reageren. Deze opschoonregels controleren uw apparaatinventaris continu, zodat uw apparaatrecords up-to-
date blijven. Apparaten die op deze manier worden verwijderd, worden verwijderd uit Intune-beheer.

1. Meld u aan bij Intune in Azure Portal.
2. Kies Apparaten > Opschoonregels voor apparaat > Ja.
3. Voer in het vak Apparaten verwijderen die zo veel dagen niet hebben ingecheckt een getal tussen 90

en 270 in.
4. Kies Opslaan.

Vanwege communicatieproblemen of ontbrekende apparaten moet u wellicht apparaten verwijderen van Azure
AD. U kunt de actie Verwijderen gebruiken voor het verwijderen van apparaatrecords uit Azure Portal die

https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal
https://aka.ms/intuneportal


Een Apple DEP-apparaat in Intune buiten gebruik stellen

onbereikbaar zijn en vermoedelijk niet opnieuw met Azure gaan communiceren. Met de actie Verwijderen
wordt het apparaat niet uit beheer verwijderd.

1. Meld u met uw beheerdersreferenties aan bij Azure Active Directory in Azure Portal. U kunt u ook aanmelden
bij het Microsoft 365-beheercentrum. Selecteer Beheercentrums > Azure AD in het menu.

2. Maak een Azure-abonnement maken als u er nog geen hebt. U kunt dit zonder creditcard of betaling doen als
u beschikt over een betaald account (selecteer de abonnementskoppeling Uw gratis Azure Active
Directory registreren).

3. Selecteer Azure Active Directory en vervolgens uw organisatie.
4. Selecteer het tabblad Gebruikers .
5. Selecteer de gebruiker die is gekoppeld aan het apparaat dat u wilt verwijderen.
6. Selecteer Apparaten.
7. Verwijder de gewenste apparaten. U kunt bijvoorbeeld apparaten verwijderen die niet meer in gebruik zijn of

die onjuist zijn gedefinieerd.

Als u een Apple DEP-apparaat volledig wilt verwijderen uit het beheer door Intune, voert u de volgende
stappen:

1. Meld u aan bij Intune in Azure Portal.

2. Kies Apparaten > Alle apparaten > kies het apparaat > Buiten gebruik stellen. 

3. Kies Apparaatinschrijving > Apple-inschrijving > Tokens voor het inschrijvingsprogramma > kies
het token > Apparaten > schakel het selectievakje voor het apparaat in > Verwijderen > Ja. 

4. Ga naar deploy.apple.com en zoek het apparaat met behulp van het serienummer.

5. Kies in het menu Toegewezen aan de optie Niet toegewezen.

6. Kies Opnieuw toewijzen.

http://aka.ms/accessaad
https://admin.microsoft.com
https://aka.ms/intuneportal
http://deploy.apple.com


Nieuwe start

Volgende stappen

Beschikbaar voor apparaten met Windows 10. Meer informatie over Nieuwe start.

Zie Inschrijvingsopties als u een verwijderd apparaat opnieuw wilt registreren.

https://docs.microsoft.com/intune/device-fresh-start


Regels instellen op apparaten om toegang tot
resources in uw organisatie met behulp van
Intune toe te staan
16-5-2019 • 16 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Apparaatnalevingsbeleid werkt met Azure AD

Nalevingsbeleid voor apparaten gebruiken
Met voorwaardelijke toegangMet voorwaardelijke toegang

Zonder voorwaardelijke toegangZonder voorwaardelijke toegang

Veel MDM-oplossingen (mobile device management) beschermen bedrijfsgegevens, doordat gebruikers
en apparaten aan bepaalde vereisten moeten voldoen. In Intune wordt deze functie 'nalevingsbeleid'
genoemd. Het nalevingsbeleid bepaalt aan welke regels en instellingen apparaten moeten voldoen om
compatibel te zijn. Indien gecombineerd met voorwaardelijke toegang kunnen beheerders gebruikers en
apparaten blokkeren die niet aan de regels voldoen.

Zo kan een Intune-beheerder eisen dat:

eindgebruikers een wachtwoord gebruiken voor toegang tot bedrijfsgegevens op mobiele apparaten
het apparaat niet jailbroken of geroot is
er een minimum- of maximumversie van het besturingssysteem op het apparaat staat
het apparaat zich op of onder het apparaatdreigingsniveau bevindt

U kunt deze functie ook gebruiken om de nalevingsstatus op apparaten in uw organisatie te bewaken.

Intune volgt het incheckschema van het apparaat voor alle nalevingsevaluaties op het apparaat. Meer informatie
over het incheckschema van het apparaat.

Intune gebruikt voorwaardelijke toegang van Azure AD (Active Directory) om te helpen naleving af te
dwingen (wordt geopend op een andere documentenwebsite). Wanneer een apparaat is ingeschreven bij
Intune, wordt het Azure AD-registratieproces gestart, en worden de apparaatgegevens bijgewerkt in Azure
AD. Een van de belangrijkste apparaatgegevens is de nalevingsstatus van het apparaat. Deze
nalevingsstatus wordt door de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang gebruikt om de toegang tot e-
mail en andere organisatieresources toe te staan of te blokkeren.

Wat is apparaatbeheer in Azure Active Directory is een handige resource over hoe en waarom
apparaten worden geregistreerd in Azure AD.

In Voorwaardelijke toegang en algemene manieren om voorwaardelijke toegang te gebruiken wordt
deze functie beschreven in relatie tot Intune.

Voor apparaten die aan beleidsregels voldoen, kunt u deze apparaten toegang verlenen tot e-mail en
andere organisatieresources. Als de apparaten niet aan beleidsregels voldoen, krijgen ze geen toegang tot
organisatieresources. Dit wordt voorwaardelijke toegang genoemd.

U kunt nalevingsbeleid voor apparaten ook zonder voorwaardelijke toegang gebruiken. Bij onafhankelijk

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/device-management-introduction


   Nalevingsbeleid voor apparaten implementeren

gebruik van nalevingsbeleid worden de betreffende apparaten geëvalueerd en samen met hun
nalevingsstatus gerapporteerd. U kunt bijvoorbeeld rapporteren over het aantal apparaten dat niet is
versleuteld of over welke apparaten jailbroken of geroot zijn. Wanneer u nalevingsbeleid zonder
voorwaardelijke toegang gebruikt, zijn er geen toegangsbeperkingen tot bedrijfsresources.

U kunt nalevingsbeleid implementeren voor gebruikers in gebruikersgroepen of apparaten in
apparaatgroepen. Wanneer er nalevingsbeleid wordt geïmplementeerd voor een gebruiker, worden alle
apparaten van de gebruiker gecontroleerd op naleving. Voor apparaten met Windows 10-versie 1803 en
hoger raden we aan naar apparaatgroepen te implementeren als de hoofdgebruiker het apparaat niet heeft
geregistreerd. Het gebruik van apparaatgroepen maakt rapportage over naleving in dit scenario
eenvoudiger.

Intune bevat ook een set ingebouwde instellingen voor nalevingsbeleid. Het volgende ingebouwde beleid
wordt geëvalueerd op alle apparaten die zijn ingeschreven in Intune:

Apparaten waaraan geen nalevingsbeleid is toegewezen markeren als: Deze eigenschap
heeft twee waarden:

Compatibel: beveiligingsfunctie uit
Niet compatibel (standaard): beveiligingsfunctie aan

Als er geen nalevingsbeleid aan een apparaat is toegewezen, wordt dit apparaat als incompatibel
beschouwd. Standaard worden apparaten gemarkeerd als Niet compatibel. Als u voorwaardelijke
toegang gebruikt, is het raadzaam de instelling te wijzigen in Niet compatibel. Als een
eindgebruiker incompatibel is omdat er geen beleid is toegewezen, wordt 
No compliance policies have been assigned  vermeld in de bedrijfsportal-app.

Verbeterde jailbreakdetectie: Als deze instelling is ingeschakeld, zorgt deze ervoor dat iOS-
apparaten vaker bij Intune inchecken. Door het inschakelen van deze eigenschap worden de
locatieservices van het apparaat gebruikt. Ook heeft dit invloed op het batterijverbruik. De
locatiegegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen met Intune.

Wanneer u deze instelling inschakelt, moeten apparaten:

Locatieservices op het niveau van het besturingssysteem inschakelen.
De bedrijfsportal toestaan om locatieservices te gebruiken.
Eens per 72 uur de jailbreak-status evalueren en aan Intune rapporteren. Anders wordt het
apparaat gemarkeerd als Niet compatibel. Evaluatie wordt geactiveerd door de bedrijfsportal-app
te openen of het apparaat 500 meter of meer te verplaatsen. Als het apparaat in 72 uur minder
dan 500 meter beweegt, moet de gebruiker de bedrijfsportal-app openen voor een betere
jailbreak-beoordeling.

Geldigheidsperiode van nalevingsstatus (dagen): Voer de tijdsduur in dat apparaten de status
voor alle ontvangen nalevingsbeleidsregels moeten rapporteren. Apparaten die niet binnen deze
tijdsduur de status retourneren, worden als Niet compatibel beschouwd. De standaardwaarde is 30
dagen.

U kunt dit ingebouwde beleid gebruiken om deze instellingen te bewaken. In Intune worden controles voor
updates ook vernieuwd met verschillende intervallen, afhankelijk van het apparaatplatform. Algemene
vragen, problemen en oplossingen met apparaatbeleid en -profielen in Microsoft Intune is een goede
resource.

Nalevingsrapporten zijn een uitstekende manier om de status van apparaten te controleren.
Nalevingsbeleid bewaken bevat enkele richtlijnen.



Niet-naleving en voorwaardelijke toegang op verschillende
platforms

BELEIDSINSTELLING PLATFORM

Configuratie van pincode of wachtwoord - Android 4.0 en hoger: In quarantaine
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: In
quarantaine
- Android Enterprise: In quarantaine
- iOS 8.0 en hoger: Hersteld
- macOS 10.11 en hoger: Hersteld
- Windows 8.1 en hoger: Hersteld
- Windows Phone 8.1 en hoger: Hersteld

Apparaatversleuteling - Android 4.0 en hoger: In quarantaine
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: In
quarantaine
- Android Enterprise: In quarantaine
- iOS 8.0 en hoger: Hersteld (door een pincode in te
stellen)
- macOS 10.11 en hoger: Hersteld (door een pincode in
te stellen)
- Windows 8.1 en hoger: Niet van toepassing
- Windows Phone 8.1 en hoger: Hersteld

Opengebroken of geroot apparaat - Android 4.0 en hoger: In quarantaine (geen instelling)
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: In
quarantaine (geen instelling)
- Android Enterprise: In quarantaine (geen instelling)
- iOS 8.0 en hoger: In quarantaine (geen instelling)
- macOS 10.11 en hoger: Niet van toepassing
- Windows 8.1 en hoger: Niet van toepassing
- Windows Phone 8.1 en hoger: Niet van toepassing

E-mailprofiel - Android 4.0 en hoger: Niet van toepassing
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: Niet van
toepassing
- Android Enterprise: Niet van toepassing
- iOS 8.0 en hoger: In quarantaine
- macOS 10.11 en hoger: In quarantaine
- Windows 8.1 en hoger: Niet van toepassing
- Windows Phone 8.1 en hoger: Niet van toepassing

Minimale versie van het besturingssysteem - Android 4.0 en hoger: In quarantaine
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: In
quarantaine
- Android Enterprise: In quarantaine
- iOS 8.0 en hoger: In quarantaine
- macOS 10.11 en hoger: In quarantaine
- Windows 8.1 en hoger: In quarantaine
- Windows Phone 8.1 en hoger: In quarantaine

In de volgende tabel wordt beschreven hoe niet-compatibele instellingen worden beheerd wanneer een
nalevingsbeleid wordt gebruikt in combinatie met beleid voor voorwaardelijke toegang.



Maximale versie van het besturingssysteem - Android 4.0 en hoger: In quarantaine
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: In
quarantaine
- Android Enterprise: In quarantaine
- iOS 8.0 en hoger: In quarantaine
- macOS 10.11 en hoger: In quarantaine
- Windows 8.1 en hoger: In quarantaine
- Windows Phone 8.1 en hoger: In quarantaine

Windows Health Attestation - Android 4.0 en hoger: Niet van toepassing
- Samsung Knox Standard 4.0 en hoger: Niet van
toepassing
- Android Enterprise: Niet van toepassing
- iOS 8.0 en hoger: Niet van toepassing
- macOS 10.11 en hoger: Niet van toepassing
- Windows 10 en Windows 10 Mobile: In quarantaine
- Windows 8.1 en hoger: In quarantaine
- Windows Phone 8.1 en hoger: Niet van toepassing

BELEIDSINSTELLING PLATFORM

Vergelijking tussen klassieke Azure-portal en Azure Portal

Volgende stappen

Hersteld: Het besturingssysteem van het apparaat dwingt naleving af. De gebruiker wordt bijvoorbeeld
gedwongen een pincode in te stellen.

In quarantaine: Het besturingssysteem van het apparaat dwingt geen naleving af. Bij Android- en Android
Enterprise-apparaten wordt de gebruiker bijvoorbeeld niet gedwongen het apparaat te versleutelen. Als het
apparaat niet compatibel is, worden de volgende acties uitgevoerd:

Het apparaat wordt geblokkeerd als een beleid voor voorwaardelijke toegang van toepassing is voor de
gebruiker.
Via de bedrijfsportal-app wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van eventuele nalevingsproblemen.

Het belangrijkste verschil wanneer u nalevingsbeleid voor apparaten gebruikt in de Azure Portal:

In Azure Portal wordt het nalevingsbeleid voor elk platform afzonderlijk gemaakt
In de klassieke Azure-portal werd één apparaatnalevingsbeleid voor alle ondersteunde platformen
gemaakt

Nalevingsbeleid voor apparaten dat is gemaakt in de klassieke portal wordt niet weergegeven in de Azure
Portal. Dit nalevingsbeleid wordt echter nog steeds toegepast op gebruikers en beheerd via de klassieke
portal.

Als u de functies voor het nalevingsbeleid voor apparaten in Azure Portal wilt gebruiken, moet u een nieuw
nalevingsbeleid voor apparaten maken in Azure Portal. Als u een nalevingsbeleid voor apparaten in Azure
Portal toewijst aan een gebruiker aan wie ook een nalevingsbeleid voor apparaten uit de klassieke portal is
toegewezen, heeft het nalevingsbeleid voor apparaten uit Azure Portal voorrang boven het beleid dat in de
klassieke portal is gemaakt.

Maak een beleid en bekijk de vereisten.

Bekijk de nalevingsinstellingen voor de verschillende apparaatplatforms:

Android

https://manage.microsoft.com
https://portal.azure.com


Android Enterprise
iOS
macOS
Windows 10 en hoger
Windows 8.1 en Windows Phone 8.1

Naslag voor beleidsentiteiten bevat meer informatie over de beleidsentiteiten voor Intune-
datawarehouse.



                

Een nalevingsbeleid maken in Microsoft Intune
16-5-2019 • 13 minutes to read

Voordat u begint

Beleid maken

Nalevingsbeleid voor apparaten is belangrijk voor het beveiligen van de resources van uw organisatie als u
gebruikmaakt van Intune. In Intune kunt u regels en instellingen maken waar apparaten zich aan moeten houden
om te voldoen, zoals een minimale versie van het besturingssysteem. Als het apparaat niet voldoet, kunt u toegang
tot gegevens en resources blokkeren middels voorwaardelijke toegang.

U kunt ook maatregelen nemen bij niet-naleving; zo kunt u bijvoorbeeld een e-mailmelding naar de gebruiker
verzenden. Zie Aan de slag met apparaatnaleving voor een overzicht van de werking van nalevingsbeleid.

Dit artikel:

Geeft de vereisten en stappen weer voor het maken van nalevingsbeleid.
Laat zien hoe u het beleid kunt toewijzen aan uw gebruikers- en apparaatgroepen.
Beschrijft aanvullende functies, waaronder bereiktags om uw beleid te filteren, en stappen die u kunt uitvoeren
voor apparaten die niet compatibel zijn.
Geeft de cyclusduur voor vernieuwen van check-ins weer wanneer apparaten beleidsupdates ontvangen.

Neem het volgende in acht voor het gebruik van het nalevingsbeleid voor apparaten:

Gebruik de volgende abonnementen:

Intune
U hebt de Azure AD (Active Directory) Premium-editie is nodig om voorwaardelijke toegang te
gebruiken. In Prijzen van Azure Active Directory wordt vermeld wat u krijgt bij de verschillende edities.
voor Intune-naleving is geen Azure AD vereist.

Gebruik een ondersteund platform:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS (preview)
Windows 10
Windows 8.1
Windows Phone 8.1

Apparaten registreren in Intune (vereist om de nalevingsstatus te zien)

Registreer apparaten voor één gebruiker of registreer ze zonder een primaire gebruiker. Apparaten die zijn
geregistreerd voor meerdere gebruikers worden niet ondersteund.

1. Selecteer in Azure Portal de optie Alle services > filter op Intune > selecteer Intune.

2. Selecteer Apparaatnaleving. U hebt de volgende opties:

Overzicht: Geeft aan hoeveel apparaten compatibel zijn, niet geëvalueerd zijn, enzovoort, en geeft hier
een samenvatting van. Ook worden het beleid en de afzonderlijke instellingen in uw beleid vermeld. U

https://azure.microsoft.com/pricing/details/active-directory/
https://portal.azure.com


  Gebruikersgroepen toewijzen

Evalueren op hoeveel gebruikers een beleid is gerichtEvalueren op hoeveel gebruikers een beleid is gericht

vindt nuttige informatie hierover in Nalevingsbeleid voor Intune-apparaten controleren.
Beheren: Maak apparaatbeleid, stuur meldingen naar niet-compatibele apparaten, en schakel
netwerkbegrenzing in.
Bewaken: Controleer de nalevingsstatus van uw apparaten, zowel op instellings- als op beleidsniveau.
Nalevingsbeleid voor Intune-apparaten controleren is een goede resource. Bekijk ook de logboeken en
de status van de bedreigingsagent van uw apparaten.
Configureren: Gebruik het ingebouwde nalevingsbeleid, schakel Windows Defender ATP (Advanced
Threat Protection) in, voeg een Mobile Threat Defense-connector toe en gebruik Jamf.

3. Selecteer Beleid > Beleid maken. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het beleid. Geef uw beleid een naam zodat u het later
eenvoudig kunt identificeren. iOS-apparaten die zijn opengebroken, niet markeren als
compatibel is bijvoorbeeld een goede beleidsnaam.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het beleid. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Kies het platform van uw apparaten. Uw opties zijn:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

Instellingen: In de volgende artikelen worden de instellingen voor elk platform vermeld
beschreven:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1, Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het beleid wordt gemaakt
en in de lijst weergegeven. Vervolgens wijst u het beleid toe aan uw groepen.

Als een beleid eenmaal is gemaakt, is de volgende stap dit beleid toewijzen aan uw groepen:

1. Kies een beleid dat u hebt gemaakt. Bestaande beleidsregels bevinden zich in Apparaatcompatibiliteit >
Beleid.

2. Selecteer het beleid > Toewijzingen. U kunt Azure Active Directory-beveiligingsgroepen (AD) opnemen of
uitsluiten.

3. Kies Geselecteerde groepen om uw Azure AD-beveiligingsgroepen te zien. Selecteer de gebruikersgroepen
waarop u dit beleid wilt toepassen > Kies Opslaan om het beleid te implementeren voor gebruikers.

U hebt het beleid toegepast op gebruikers. De apparaten die worden gebruikt door de gebruikers op wie het
beleid wordt toegepast, worden gecontroleerd om te zien of ze voldoen aan de vereisten.



    

Acties voor niet-naleving

Bereiktags

Cyclusduur vernieuwen

PLATFORM CYCLUS VERNIEUWEN

iOS Om de 6 uur

macOS Om de 6 uur

Android Om de 8 uur

Pc’s met Windows 10 die als apparaten zijn geregistreerd Om de 8 uur

Windows Phone Om de 8 uur

Windows 8.1 Om de 8 uur

PLATFORM FREQUENTIE

iOS Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

Als u het beleid toewijst, kunt u ook Evalueren hoeveel gebruikers moeten worden beïnvloed. Met deze functie
worden gebruikers berekend, geen apparaten.

1. Selecteer in Intune Apparaatcompatibiliteit > Beleid.
2. Selecteer een beleid > Toewijzingen > Evalueren. In een bericht wordt weergegeven op hoeveel gebruikers

dit beleid is gericht.

Als de knop Evalueren is uitgeschakeld, controleert u of het beleid is toegewezen aan een of meer groepen.

Voor apparaten die niet voldoen aan uw nalevingsbeleid, kunt u een reeks acties toevoegen die automatisch
moeten worden toegepast. U kunt het schema veranderen wanneer het apparaat wordt gemarkeerd als niet-
compatibel, zoals na één dag. U kunt ook een tweede actie toevoegen, waarbij een e-mailbericht wordt verzonden
naar de gebruiker wanneer het apparaat niet voldoet.

Acties voor niet-compatibele apparaten toevoegen biedt meer informatie, onder andere over het maken van een e-
mailmelding voor uw gebruikers.

U gebruikt bijvoorbeeld de functie Locaties en u voegt een locatie toe aan een nalevingsbeleid. De standaardactie
bij niet-naleving wordt uitgevoerd als u ten minste één locatie hebt geselecteerd. Als het apparaat niet is
verbonden met de geselecteerde locaties, wordt het apparaat direct gezien als 'niet compatibel'. U kunt gebruikers
bijvoorbeeld een respijtperiode van één dag bieden.

Met bereiktags kunt u eenvoudig beleid toewijzen aan en filteren voor specifieke groepen, zoals Verkoop, HR, Alle
NL-AMST-werknemers, enzovoort. Nadat u de instellingen hebt toegevoegd, kunt u ook een bereiktag toevoegen
aan het nalevingsbeleid. Bereiktags gebruiken om beleid te filteren is een goede resource.

Bij de nalevingscontrole gebruikt Intune dezelfde vernieuwingscyclus als configuratieprofielen. In het algemeen
bedraagt de duur :

Als het apparaat onlangs is ingeschreven, wordt het inchecken voor naleving vaker uitgevoerd:



macOS Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

Android Om de 3 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Pc’s met Windows 10 die als apparaten zijn geregistreerd Elke 3 minuten gedurende 30 minuten en vervolgens om de 8
uur

Windows Phone Om de 5 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Windows 8.1 Om de 5 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

PLATFORM FREQUENTIE

Een Respijtperiode-status toewijzenEen Respijtperiode-status toewijzen

WERKELIJKE NALEVINGSSTATUS
WAARDE VAN TOEGEWEZEN
RESPIJTPERIODE EFFECTIEVE NALEVINGSSTATUS

Niet-compatibel Er is geen respijtperiode toegewezen Niet-compatibel

Niet-compatibel De datum van gisteren Niet-compatibel

Niet-compatibel De datum van morgen Respijtperiode

Een resulterende nalevingsbeleidsstatus toewijzenEen resulterende nalevingsbeleidsstatus toewijzen

STATUS ERNST

Gebruikers kunnen ook op elk gewenst moment de bedrijfsportal-app openen en het apparaat synchroniseren om
direct op aanwezig beleid te controleren.

De Respijtperiode-status voor een nalevingsbeleid is een waarde. Deze waarde wordt bepaald door de combinatie
van de respijtperiode van een apparaat en de daadwerkelijke status van een apparaat voor dit nalevingsbeleid.

Als een apparaat de status Niet-compatibel heeft voor een toegewezen nalevingsbeleid, en:

er geen respijtperiode is toegewezen aan het apparaat, is de toegewezen waarde voor het nalevingsbeleid Niet-
compatibel
de respijtperiode voor het apparaat is verlopen, is de toegewezen waarde voor het nalevingsbeleid Niet-
compatibel
de respijtperiode voor het apparaat in de toekomst ligt, is de toegewezen waarde voor het nalevingsbeleid
Respijtperiode

De volgende tabel geeft een overzicht van deze punten:

Zie Nalevingsbeleid voor Intune-apparaten controleren voor meer informatie over het controleren van
nalevingsbeleid voor apparaten.

Wanneer een apparaat meerdere nalevingsbeleidsregels heeft en het apparaat verschillende nalevingsstatussen
heeft voor twee of meer toegewezen nalevingsbeleidsregels, wordt één resulterende nalevingsstatus toegewezen.
Deze toewijzing is gebaseerd op een conceptueel ernstniveau dat is toegewezen aan elke nalevingsstatus. Elke
nalevingsstatus heeft een van de volgende ernstniveaus:



Onbekend 1

Niet van toepassing 2

Compliant 3

Respijtperiode 4

Niet-compatibel 5

Fout 6

STATUS ERNST

Volgende stappen

Wanneer een apparaat meerdere nalevingsbeleidsregels heeft, wordt het hoogste ernstniveau van alle
beleidsregels toegewezen aan dat apparaat.

Aan een apparaat kunnen bijvoorbeeld drie nalevingsbeleidsregels zijn toegewezen: één met de status Unknown
(ernst = 1), één met de status Compliant (ernst = 3) en één met de status InGracePeriod (ernst =4). De status
InGracePeriod heeft het hoogste ernstniveau. Dus hebben alle drie de beleidsregels de nalevingsstatus
InGracePeriod.

Controleer uw beleidsregels.



Locaties (netwerkomheining) in Intune gebruiken
3-7-2019 • 5 minutes to read

Vereisten

Een locatie maken

Mogelijk wilt u de toegang tot een bedrijfsnetwerk blokkeren als een apparaat zich buiten een locatie begeeft. Met
de functie Locaties in Intune beschikt u over deze functionaliteit.

U kunt een nalevingsbeleid maken op basis van de netwerklocatie. Dit staat ook wel bekend als
netwerkomheining. Apparaten voldoen pas aan het beleid, en zijn dus compatibel, wanneer ze zijn verbonden met
een bedrijfsnetwerk. Dit beleid kan worden gebruikt met beleid voor voorwaardelijke toegang zodat apparaten
alleen toegang hebben tot bedrijfsresources wanneer het apparaat verbonden is met het bedrijfsnetwerk.
Wanneer het apparaat niet verbonden is met het bedrijfsnetwerk, voldoet het niet meer aan het beleid en krijgt het
geen toegang meer tot de bedrijfsresources.

Neem het volgende scenario in overweging:

In uw productiefaciliteit gebruiken sommige werknemers Android-apparaten. Een werknemer neemt het Android-
apparaat mee buiten de faciliteit of fabriek. U kunt het volgende doen om onbevoegde toegang te voorkomen:

1. Maak een locatie met een IPv4-bereik met de naam Werkvloer.
2. Maak een nalevingsbeleid waarbij deze apparaten verbonden moeten zijn met uw bedrijfsnetwerk en wijs dit

beleid toe.
3. Als het apparaat zich buiten de productiefaciliteit begeeft, wordt het apparaat als niet-compatibel beschouwd

en heeft het geen toegang tot de bedrijfsresources.

U kunt ook acties voor niet-naleving toevoegen. Wanneer het apparaat weer op de locatie is en zich in de
netwerklocatie bevindt, krijgt het weer toegang tot bedrijfsresources.

U kunt als volgt een nalevingsbeleid op basis van locatie maken:

Een netwerklocatie maken als IPv4-netwerkbereiken voor de gatewayserver, DHCP-server en/of DNS-server
die de apparaten verbinden
Het nalevingsbeleid maken dat gebruikmaakt van deze locaties en de actie definieert die wordt ondernomen
wanneer het apparaat niet meer verbonden is met de netwerklocatie
Android-apparaten met versie 6.0 en hoger, met de bijgewerkte bedrijfsportal-app

1. Selecteer in Intune Apparaatcompatibiliteit > Locaties > Maken.

2. Voer de volgende eigenschappen in:

Vereist. Voer een naam in voor de locatie, zoals Werkvloer of Gebouw 44-veilig.
Optioneel. Geef een IPv4-bereik op in de CIDR-notatie (Classless Interdomain Routing), zoals 
aaa.bbb.ccc.ddd/n .

Optioneel. Voer het adres van de IPv4-gateway in, zoals aaa.bbb.ccc.ddd .
Optioneel. Voer het adres van de IPv4 DHCP-server in, zoals aaa.bbb.ccc.ddd .
Optioneel. Geef een lijst met adressen van IPv4 DNS-servers op. Deze instelling maakt gebruik van
subsetkoppeling. Als de IPv4 DNS-servers op het apparaat subsets zijn van de waarden die zijn
gedefinieerd, wordt het apparaat als BINNEN de omheining beschouwd. Voer één adres per regel in,



  

Het nalevingsbeleid op basis van locatie maken

De acties voor niet-naleving configureren

Bedrijfsportal-app

Volgende stappen

zoals:
aaa.bbb.ccc.ddd

aaa.bbb.ccc.ddd

Optioneel. Voer een lijst met DNS-achtervoegsels in. Deze instelling maakt gebruik van
subsetkoppeling. Als de DNS-achtervoegsels op het apparaat subsets zijn van de waarden die zijn
gedefinieerd, wordt het apparaat als BINNEN de omheining beschouwd. Voer op elke regel één
domeinnaam in, zoals:
contoso.com

contoso.org

3. U moet vervolgens de wijzigingen Opslaan.

Wanneer u het nalevingsbeleid maakt, selecteert u Android voor Platform. In Locaties kunt u een of meer van
de netwerklocaties kiezen die u hebt toegevoegd. Deze locaties maken deel uit van de netwerkomheining die u
voor uw apparaten maakt.

In Het nalevingsbeleid op basis van de netwerklocatie maken vindt u enkele richtlijnen.

Nadat het nalevingsbeleid is gemaakt, wordt de standaardactie voor niet-naleving op het apparaat toegepast. U
kunt meer acties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een actie toevoegen, waarbij een e-mailbericht naar de gebruiker
wordt verzonden wanneer het apparaat niet meer voldoet aan de locaties.

In Acties voor niet-naleving toevoegen vindt u enkele richtlijnen.

Wanneer het apparaat verbonden is met uw locaties, wordt het apparaat in de bedrijfsportal-app weergegeven als
compatibel. Wanneer het apparaat niet verbonden is met een van uw locaties, wordt het apparaat weergegeven als
niet-compatibel.

Nalevingsbeleid voor apparaten controleren
Aan de slag met nalevingsbeleid
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Overzicht

Voordat u begint

Voor apparaten die niet aan uw nalevingsbeleid of -regels voldoen, kunt u Acties voor niet-naleving
toevoegen. Met deze functie configureert u een reeks chronologische acties, zoals het versturen van e-
mailberichten naar eindgebruikers, en meer.

Wanneer Intune een apparaat detecteert dat niet compatibel is, markeert Intune standaard het apparaat
onmiddellijk als niet-compatibel. Voorwaardelijke toegang van Azure Active Directory (AD) blokkeert
vervolgens het apparaat. Met de actie voor niet-naleving beschikt u ook over flexibiliteit om te bepalen wat
er gebeurt bij niet-naleving van een apparaat. Blokkeer het apparaat bijvoorbeeld niet onmiddellijk en geef de
gebruiker een respijtperiode om ervoor te zorgen dat het apparaat weer compatibel wordt.

Er zijn verschillende soorten acties:

E-mail verzenden naar de eindgebruiker: Pas een e-mailmelding aan voordat u deze naar de
eindgebruikers verzendt. U kunt aanpassingen doorvoeren voor de ontvangers, het onderwerp en de
berichttekst, inclusief het bedrijfslogo, en contactgegevens.

Daarnaast geeft Intune meer informatie over het apparaat dat niet compatibel is in het e-mailbericht.

U kunt het niet-compatibele apparaat als volgt op afstand vergrendelen: U kunt apparaten die
niet compatibel zijn, extern vergrendelen. De gebruiker wordt vervolgens gevraagd een pincode of
wachtwoord in te voeren om het apparaat te ontgrendelen. Meer over de functie Extern vergrendelen.

Apparaat markeren als niet-compatibel: maak een schema (met een aantal dagen) waarna het
apparaat wordt gemarkeerd als niet-compatibel. U kunt de actie zodanig configureren dat deze
onmiddellijk in werking treedt, maar u kunt de gebruiker ook een respijtperiode bieden om te voldoen
aan het nalevingsbeleid.

In dit artikel leest u informatie over:

Een sjabloon voor berichtmeldingen maken
Een actie voor niet-naleving maken, zoals het verzenden van een e-mail of het extern vergrendelen van een
apparaat

U moet ten minste één nalevingsbeleid voor apparaten hebben gemaakt om acties voor niet-naleving in
te stellen. Zie de volgende platformen om een nalevingsbeleid voor apparaten te maken:

Android
Android-werkprofielen
iOS
macOS
Windows

Wanneer u nalevingsbeleid gebruikt om toegang tot bedrijfsbronnen door apparaten te blokkeren, moet
voorwaardelijke toegang voor Azure AD zijn ingesteld. Zie Voorwaardelijke toegang in Azure Active

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal


Een sjabloon voor een meldingsbericht maken

NOTENOTE

Acties voor niet-naleving toevoegen

Directory of Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te gebruiken voor
instructies.

Maak een sjabloon voor berichtmeldingen om een e-mail naar uw gebruikers te versturen. Wanneer een
apparaat niet conform is, worden de gegevens die u in de sjabloon invoert, weergegeven in de e-mail die naar
uw gebruikers wordt verzonden.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatnaleving > Meldingen.

3. Selecteer Melding maken. Voer de volgende informatie in:

Naam
Onderwerp
Bericht
E-mailkoptekst - Bedrijfslogo opnemen
E-mailvoettekst - Bedrijfslogo opnemen
E-mailvoettekst - Contactgegevens opnemen

4. Nadat u klaar bent met het toevoegen van informatie, kiest u Maken. De sjabloon voor het
meldingsbericht is klaar voor gebruik. Het logo dat u uploadt als onderdeel van de huisstijl voor de
bedrijfsportal, zal worden gebruikt voor e-mailsjablonen. Zie Aanpassing bedrijfshuisstijl voor meer
informatie over de huisstijl voor de bedrijfsportal.

Ook kunt u een bestaande meldingssjabloon die u eerder hebt gemaakt wijzigen of bijwerken.

Wanneer u een nalevingsbeleid voor apparaten maakt, maakt Intune automatisch een actie voor niet-naleving.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Als een apparaat niet voldoet aan uw nalevingsbeleid, markeert deze actie het apparaat als niet-compatibel. U
kunt aanpassen hoe lang het apparaat wordt gemarkeerd als niet compatibel. Deze actie kan niet worden
verwijderd.

U kunt ook nog een actie toevoegen wanneer u een nalevingsbeleid maakt of wanneer u een bestaand beleid
bijwerkt.

NOTENOTE

1. Meld u aan bij Intune en selecteer Apparaatcompatibiliteit.

2. Selecteer Beleid, kies een van uw beleidsregels en selecteer vervolgens Eigenschappen.

Heeft u nog geen beleid? Maak een beleid voor een Android-, iOS-, Windows- platform of een ander
platform.

JAMF-apparaten en apparaten die worden toegepast op apparaatgroepen kunnen momenteel geen
nalevingsacties ontvangen.

3. Selecteer Acties voor niet-naleving > Toevoegen.

4. Selecteer uw actie:

E-mail verzenden naar eindgebruikers: Wanneer het apparaat niet compatibel is, kunt u de
gebruiker een e-mail sturen. Ook:

De berichtsjabloon kiezen die u eerder hebt gemaakt
Eventuele extra ontvangers invoeren door groepen te selecteren

U kunt het niet-compatibele apparaat als volgt op afstand vergrendelen: Als het apparaat
niet compatibel is, vergrendelt u het apparaat. De gebruiker moet een pincode of wachtwoord
invoeren om het apparaat te ontgrendelen.

5. Een planning configureren: Voer het aantal dagen (0 tot 365) na niet-naleving in voor het activeren van
de actie op apparaten van gebruikers. Na deze respijtperiode kunt u een beleid voor voorwaardelijke
toegang afdwingen. Als u 0 (nul) dagen invoert, wordt de voorwaardelijke toegang onmiddellijk van
kracht. U kunt bijvoorbeeld onmiddellijk toegang tot bedrijfsbronnen blokkeren als een apparaat niet
conform is.

6. Wanneer u klaart bent, selecteert u Toevoegen > OK om uw wijzigingen op te slaan.

Controleer uw beleidsregels.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
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Het nalevingsdashboard openen

IMPORTANTIMPORTANT

Dashboardoverzicht

U kunt met behulp van nalevingsrapporten apparaatcompatibiliteit controleren en problemen met
betrekking tot naleving in uw organisatie oplossen. Met behulp van deze rapporten, kunt u informatie
bekijken over :

De algemene nalevingsstatussen van apparaten
De nalevingsstatus voor een specifieke instelling
De nalevingsstatus voor een specifiek beleid
Inzoomen op afzonderlijke apparaten om specifieke instellingen en beleidsregels te bekijken die van
invloed zijn op het apparaat

Open het dashboard voor apparaatnaleving van Intune:

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatnaleving > Overzicht. Het dashboard voor apparaatnaleving wordt geopend.

Apparaten moeten worden ingeschreven bij Intune om het nalevingsbeleid voor apparaten te ontvangen.

Als het dashboard wordt geopend, krijgt u een overzicht met alle nalevingsrapporten. U kunt in deze
rapporten de volgende onderdelen bekijken en controleren:

Algehele apparaatnaleving
Apparaatnaleving per beleid
Apparaatnaleving per instelling
Status van de apparaatbeveiliging
Status van de dreigingsagent

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Statusrapport apparaatnalevingStatusrapport apparaatnaleving

Als u dieper wilt ingaan op deze rapporten, kunt u tevens specifieke nalevingsbeleidsregels en instellingen
bekijken die betrekking hebben op een specifiek apparaat, met inbegrip van de nalevingsstatus voor elke
instelling.

De grafiek toont de nalevingsstatus voor alle bij Intune geregistreerde apparaten. De statussen van
apparaatnaleving worden opgeslagen in twee verschillende databases: Intune en Azure Active Directory.



IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Inzoomen voor meer detailsInzoomen voor meer details

Intune volgt het incheckschema van het apparaat voor alle nalevingsevaluaties op het apparaat. Meer informatie over
het incheckschema van het apparaat.

Beschrijvingen van verschillende statussen van het nalevingsbeleid voor apparaten:

Compatibel: Op het apparaat zijn een of meer nalevingsbeleidsinstellingen voor apparaten toegepast.

In respijtperiode: Het apparaat is het doelwit van een of meer nalevingsbeleidsinstellingen voor
apparaten. Maar de gebruiker heeft het beleid nog niet toegepast. Dit betekent dat het apparaat niet
compatibel is, maar zich in de respijtperiode bevindt die door de beheerder is vastgesteld.

Meer informatie over Acties voor niet-compatibele apparaten.
Niet geëvalueerd: Een initiële status voor nieuw geregistreerde apparaten. Andere mogelijke
oorzaken voor deze status zijn onder andere:

Apparaten die niet aan nalevingsbeleid zijn toegewezen en geen trigger bevatten voor de controle
op naleving
Apparaten die niet zijn ingecheckt nadat het nalevingsbeleid voor het laatst is bijgewerkt
Apparaten die niet aan een specifieke gebruiker zijn gekoppeld, zoals:

Apparaten die zijn ingeschreven met een DEM-account (apparaatinschrijvingsmanager)

iOS-apparaten die zijn gekocht via het Device Enrollment Program (DEP) van Apple en
zonder gebruikersaffiniteit
Kiosk-apparaten met Android of toegewezen Android Enterprise-apparaten

Niet compatibel: Op het apparaat kunnen een of meer nalevingsbeleidsinstellingen voor apparaten
niet worden toegepast. Of de gebruiker heeft niet voldaan aan het beleid.

Apparaat niet gesynchroniseerd: Voor het apparaat is de nalevingsbeleidsstatus niet doorgegeven,
om een van de volgende redenen:

Onbekend: Het apparaat is offline of kan om andere redenen niet communiceren met Intune
of Azure AD.

Fout: Het apparaat kan niet communiceren met Intune en Azure AD en heeft een foutbericht
met de reden ontvangen.

Apparaten die zijn ingeschreven bij Intune, maar waarop geen nalevingsbeleid voor apparaten is gericht, worden in dit
rapport opgenomen onder de bucket Compatibel.

Selecteer een status in het diagram Nalevingstatus apparaten. Selecteer bijvoorbeeld de status Niet
compatibel:

https://docs.microsoft.com/intune/device-profile-troubleshoot#how-long-does-it-take-for-devices-to-get-a-policy-profile-or-app-after-they-are-assigned


Filteren en kolommenFilteren en kolommen

ApparaatgegevensApparaatgegevens

Hier ziet u meer informatie over de apparaten met die status, met inbegrip van besturingssysteemplatform
en datum van laatste check-in en meer.

Als u alle apparaten wilt zien van een specifieke gebruiker, kunt u het diagramrapport ook filteren door het e-
mailadres van de gebruiker in te typen.

Wanneer u de knop Filteren selecteert, wordt het uitvoegfilter geopend met meer opties, met inbegrip van
de nalevingsstatus en apparaten die zijn opengebroken en meer. Pas het filter toe om de resultaten bij te
werken.

Gebruik de eigenschap Kolommen om kolommen uit de diagramuitvoer toe te voegen of te verwijderen. Zo
geeft Principal-naam van gebruiker mogelijk het e-mailadres weer dat is geregistreerd op het apparaat.
Pas de kolommen toe om de resultaten bij te werken.

Selecteer een apparaat in het diagram en selecteer vervolgens Apparaatnaleving:



Apparaten zonder nalevingsbeleidApparaten zonder nalevingsbeleid

Wat u dient te wetenWat u dient te weten

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de nalevingsbeleidsinstelling die op dat apparaat is
toegepast. Wanneer u het specifieke beleid selecteert, worden alle instellingen in het beleid weergegeven.

In Apparaatnaleving > Overzicht worden tevens de apparaten vermeld waaraan geen
nalevingsbeleidsregels zijn toegewezen:

Wanneer u de tegel selecteert, ziet u alle apparaten zonder nalevingsbeleid. U ziet ook de gebruiker van het
apparaat, de status van de beleidsimplementatie en het apparaatmodel.

Bij de optie Apparaten markeren waaraan geen nalevingsbeleid is toegewezen als
beveiligingsinstelling is het belangrijk om apparaten zonder nalevingsbeleid te identificeren.
Vervolgens kunt u hier ten minste één nalevingsbeleid aan toewijzen.

De beveiligingsinstelling kan worden geconfigureerd in de Intune-portal. Selecteer
Apparaatnaleving > Instellingen voor nalevingsbeleid. Stel vervolgens de optie Apparaten
markeren waaraan geen nalevingsbeleid is toegewezen in op Compatibel of Niet compatibel.

Lees meer informatie over deze beveiligingsverbetering in de Intune-service.

Gebruikers aan wie een nalevingsbeleid van welk type dan ook is toegewezen, worden niet
weergegeven in het rapport, ongeacht het apparaatplatform. Als u bijvoorbeeld een nalevingsbeleid
voor Windows aan een gebruiker met een Android-apparaat hebt toegewezen, wordt het apparaat
niet weergegeven in het rapport. Intune beschouwt echter dat Android-apparaat als niet compatibel.
Om problemen te voorkomen, wordt aangeraden dat u beleid voor elk apparaatplatform maakt en dit
naar alle gebruikers implementeert.

https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2018/02/09/updated-upcoming-security-enhancements-in-the-intune-service/


  

Rapport apparaatnaleving per beleidRapport apparaatnaleving per beleid

Rapport nalevingsinstellingen

NOTENOTE

Status van apparaatbeleid weergeven

In het rapport Apparaatnaleving > Beleidsnaleving ziet u het beleid en het aantal apparaten dat
compatibel en niet compatibel is.

Wanneer u een specifiek beleid selecteert, kunt u de nalevingsstatus, de e-mailalias van de gebruiker, het
apparaatmodel en de locatie zien voor elk apparaat waarvoor dat nalevingsbeleid is bedoeld.

In het rapport Apparaatcompliantie > Nalevingsinstelling kunt u per nalevingsinstelling het totale aantal
apparaten in elke nalevingsstatus bekijken. Hierin worden alle instellingen van het apparaatnalevingsbeleid,
alle beleidsregels voor naleving, de platforms waarop de beleidsinstellingen zijn toegepast en het aantal niet-
compatibele apparaten weergegeven.

Wanneer u een specifieke instelling selecteert, kunt u de nalevingsstatus, de e-mailalias van de
gebruiker, het apparaatmodel en de locatie zien voor elk apparaat waarvoor die instelling is bedoeld.

Windows 10-apparaten die aan Azure AD zijn toegevoegd, kunnen het systeemaccount als een niet-conforme
gebruiker weergeven. Dit is het verwachte gedrag en heeft geen invloed op de algemene naleving van het apparaat.

U kunt de verschillende statussen van uw beleid per platform controleren. U hebt bijvoorbeeld een macOS-
nalevingsbeleid. U wilt de apparaten zien die worden beïnvloed door dit beleid en wilt weten of er conflicten
of fouten zijn.

Deze functie is opgenomen in de statusrapportage voor het apparaat:

1. Selecteer Apparaatnaleving > Beleid. Als een beleid is toegewezen, wordt een lijst met
beleidsregels en meer informatie weergegeven.

2. Selecteer een beleid > Overzicht. In deze weergave bevat de beleidstoewijzing de volgende statussen:



Hoe Intune beleidsconflicten oplost

Geslaagd: Het beleid is toegepast
Fout: Het beleid is niet toegepast. Het bericht wordt doorgaans weergegeven met een foutcode en
een link naar een uitleg.
Conflict: Twee instellingen worden toegepast op hetzelfde apparaat en Intune kan het conflict niet
oplossen. Dit moet door een beheerder worden bekeken.
In behandeling: Het apparaat is nog niet ingecheckt bij Intune om het beleid te ontvangen.
Niet van toepassing: Het apparaat kan het beleid niet ontvangen. Het beleid werkt bijvoorbeeld een
instelling bij die specifiek voor iOS 11.1 is, maar het apparaat gebruikt iOS 10.

3. Selecteer een van de statussen voor informatie over de apparaten die dit beleid gebruiken. Selecteer
bijvoorbeeld Geslaagd. In het volgende venster ziet u specifieke apparaatdetails, waaronder de
apparaatnaam en de implementatiestatus.

Conflicterende beleidsinstellingen kunnen zich voordoen wanneer er meerdere Intune-beleidsregels op een
apparaat worden toegepast. Als de beleidsinstellingen elkaar overlappen, lost Intune de conflicten aan de
hand van de volgende regels op:

Als de conflicterende instellingen uit een Intune-configuratiebeleid en een nalevingsbeleid
voortkomen, hebben de instellingen in het nalevingsbeleid prioriteit boven de instellingen in het
configuratiebeleid. Dit gebeurt zelfs als de instellingen in het configuratiebeleid veiliger zijn.

Als u meerdere nalevingsbeleidsregels hebt geïmplementeerd, gebruikt Intune het veiligste beleid.
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Beheersjablonen (Preview)

Apparaatfuncties

Apparaatbeperkingen

Microsoft Intune omvat instellingen en functies die u op verschillende apparaten binnen uw organisatie
kunt in- of uitschakelen. Deze instellingen en functies worden toegevoegd aan 'configuratieprofielen'. U
kunt profielen voor verschillende apparaten en verschillende platforms maken, waaronder iOS, Android en
Windows. Gebruik vervolgens Intune om het profiel toe te passen of toe te wijzen aan de apparaten.

Als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device Management) kunt u deze configuratieprofielen
gebruiken om verschillende taken te voltooien. Enkele profielvoorbeelden zijn:

Gebruik op Windows 10-apparaten een profielsjabloon die ActiveX-besturingselementen blokkeert in
Internet Explorer.
Sta gebruikers van iOS- en macOS-apparaten toe om in uw organisatie AirPrint-printers te gebruiken.
Sta wel of geen toegang toe tot bluetooth op het apparaat.
Maak een Wi-Fi of VPN-profiel waarmee verschillende apparaten toegang hebben tot uw
bedrijfsnetwerk.
Beheer software-updates, inclusief het moment wanneer deze worden geïnstalleerd.
Voer een Android-apparaat uit als een speciaal kioskapparaat dat één app kan uitvoeren of veel apps
kan uitvoeren.

Dit artikel biedt een overzicht van de verschillende typen profielen die u kunt maken. Gebruik deze
profielen om bepaalde functies op de apparaten al dan niet toe te staan.

Beheersjablonen bevatten honderden instellingen die u kunt configureren voor Internet Explorer,
OneDrive, extern bureaublad, Word, Excel en andere Office-programma's.

Deze sjablonen bieden beheerders een vereenvoudigde weergave van instellingen die vergelijkbaar zijn
met groepsbeleid, maar ze zijn voor 100% gebaseerd op de cloud.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

Met Apparaatfuncties kunt u functies op iOS- en macOS-apparaten beheren, zoals AirPrint, meldingen en
berichten voor schermvergrendeling.

Deze functie ondersteunt:

iOS
macOS



Delivery Optimization

Endpoint Protection

Identiteitsbescherming

Kiosk

Apparaatbeperkingen beheert beveiliging, hardware, delen van gegevens en meer instellingen op de
apparaten. U kunt bijvoorbeeld een apparaatbeperkingsprofiel maken waarmee wordt voorkomen dat
gebruikers van iOS-apparaten de camera van het apparaat gebruiken.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows 10 en hoger
Windows 10 Team

Delivery optimization biedt een betere ervaring voor het leveren van software-updates. Deze instellingen
vervangen de instellingen Software-Updates > Windows 10-updatering.

Gebruik deze instellingen om te bepalen hoe software-updates worden gedownload naar apparaten in uw
organisatie. U kunt bijvoorbeeld gebruikers krijgen hun eigen updates laten downloaden of updates
binnenhalen met behulp van de cloudservices voor delivery optimization in een apparaatprofiel.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

Endpoint Protection-instellingen voor Windows 10 configureert BitLocker- en Windows Defender-
instellingen voor Windows 10-apparaten.

Zie het Engelstalige artikel Configure endpoints using Mobile Device Management (MDM) tools
(Eindpunten configureren met MDM-hulpprogramma's (Mobile Device Management)) als u Windows
Defender Advanced Threat Protection (WDATP) wilt vrijgeven met Microsoft Intune.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

Met Identiteitsbescherming beheert u de Windows Hello voor Bedrijven-ervaring op Windows 10 en
Windows 10 Mobile-apparaten. Configureer deze instellingen om Windows Hello voor Bedrijven
beschikbaar maken voor gebruikers en apparaten, en om de vereisten op te geven voor pincodes en
gebaren voor apparaten.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business

Het profiel Kiosk-instellingen configureert een apparaat om één app uit te voeren of om verschillende apps
uit te voeren. U kunt ook andere functies op uw kiosks aanpassen, waaronder een startmenu en een
webbrowser.

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/configure-endpoints-mdm-windows-defender-advanced-threat-protection


    

E-mail

VPN

Wi-Fi

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

Kiosk-instellingen zijn ook beschikbaar als apparaatbeperkingen voor Android, Android Enterprise en iOS.

E-mailinstellingen maakt en bewaakt de e-mailinstellingen voor Exchange ActiveSync op de apparaten en
wijst deze toe. E-mailprofielen helpen met consistentie, verminderen het aantal ondersteuningsaanvragen
en bieden uw eindgebruikers toegang tot bedrijfse-mail op hun eigen apparaten zonder dat ze instellingen
hoeven op te geven.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
Windows Phone 8.1
Windows 10 en hoger

VPN-instellingen wijst VPN-profielen toe aan gebruikers en apparaten in uw organisatie, zodat deze
gemakkelijk en veilig verbinding met het netwerk kunnen maken.

Met virtuele particuliere netwerken (VPN's) hebben gebruikers veilige externe toegang tot uw
bedrijfsnetwerk. Apparaten gebruiken een VPN-verbindingsprofiel om een verbinding met uw VPN-server
op te zetten.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1
Windows 10 en hoger

Wi-Fi-instellingen wijst instellingen voor draadloze netwerken toe aan gebruikers en apparaten. Wanneer u
een Wi-Fi-profiel toewijst, hebben uw gebruikers toegang tot uw zakelijke Wi-Fi zonder dat ze dit zelf
hoeven te configureren.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows 8.1 (alleen importeren)
Windows 10 en hoger



eSIM - Openbare preview

Education

Editie-upgrade

Updatebeleid

Certificaten

Met mobiele eSIM-profielen kunnen beheerders mobiele data-abonnementen op uw beheerde apparaten
configureren voor toegang tot internet en gegevens. Nadat u activeringscodes van uw mobiele operator
hebt ontvangen, kunt u deze activeringscodes met Intune importeren en vervolgens toewijzen aan
apparaten die geschikt zijn voor eSIM.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 Fall Creators Update en hoger

Met Onderwijsinstellingen - Windows 10 kunt u opties configureren voor de Windows-app Toets maken.
Wanneer u deze opties configureert, kunnen er geen andere apps op het apparaat worden uitgevoerd
totdat de toets is voltooid.

Onderwijsinstellingen - iOS gebruikt de iOS-app Classroom om het leren te kunnen begeleiden en de
apparaten van studenten in het leslokaal te kunnen beheren. U kunt iPads zo configureren dat meerdere
studenten één apparaat kunnen delen.

Windows 10-editie-upgrades voert automatisch een upgrade naar een nieuwere functie uit op apparaten
waarop een bepaalde versie van Windows 10 wordt uitgevoerd.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

In Updatebeleid voor iOS ziet u hoe u iOS-beleid maakt en toewijst om software-updates te installeren op
uw iOS-apparaten. U kunt ook de status van de installatie bekijken.

Zie Delivery optimization voor updatebeleid op Windows-apparaten.

Deze functie ondersteunt:

iOS

Via Certificaten worden vertrouwde , SCEP- en PKCS-certificaten geconfigureerd die zijn toegewezen aan
apparaten. Met deze certificaten worden WiFi-, VPN- en e-mailprofielen geverifieerd.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1
Windows 10 en hoger

https://education.microsoft.com/gettrained/win10takeatest


Profiel Windows Information Protection

Gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers

Zebra Mobility Extensions (MX)

Aangepast profiel

Beheren en problemen oplossen

Windows Information Protection helpt bij de beveiliging tegen gegevenslekken zonder dat de
gebruikerservaring van werknemers hierdoor wordt beïnvloed. Het helpt ook om zakelijke apps en
gegevens te beschermen tegen onbedoelde gegevenslekken op apparaten die eigendom zijn van de
onderneming en op persoonlijke apparaten die werknemers op het werk gebruiken. De omgeving of
andere apps hoeven niet te worden gewijzigd om Windows Information Protection te gebruiken.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger

Windows 10 en Windows Holographic for Business omvatten instellingen voor het beheren van apparaten
met meerdere gebruikers, ook wel bekend als gedeelde apparaten of gedeelde pc's. Wanneer een gebruiker
zich aanmeldt met het apparaat, kiest u of de gebruiker de opties voor slaapstand kan wijzigen of
bestanden op het apparaat kan opslaan. In een ander voorbeeld kunt u, om ruimte te besparen, een profiel
maken waarmee inactieve referenties van Windows HoloLens-apparaten worden verwijderd.

Via deze instellingen voor gedeelde apparaten voor meerdere gebruikers kan een beheerder bepaalde
apparaatfuncties beheren en deze gedeelde apparaten met Intune beheren.

Deze functie ondersteunt:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business

Met Zebra Mobility Extensions (MX) kunnen beheerders Zebra-apparaten gebruiken en beheren in Intune.
In de instellingen kunt u StageNow-profielen maken, en vervolgens Intune gebruiken om deze profielen
toe te wijzen aan en te implementeren op uw Zebra-apparaten. De documentatie StageNow-logboeken en
veelvoorkomende problemen is een handige resource voor het oplossen van problemen met profielen, en
voor inzicht in potentiële problemen bij het gebruik van StageNow.

Deze functie ondersteunt:

Android

Met Aangepaste instellingen kunnen beheerders apparaatinstellingen toewijzen die niet zijn ingebouwd in
Intune. Op Android-apparaten kunt u OMA-URI-waarden invoeren. Voor iOS-apparaten kunt u een
configuratiebestand importeren dat u in Apple Configurator hebt gemaakt.

Deze functie ondersteunt:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1



Volgende stappen

Beheer uw profielen om de status van apparaten te controleren en te bekijken welke profielen zijn
toegewezen. U kunt hiermee ook conflicten oplossen: u ziet welke instellingen leiden tot een conflict en
welke profielen deze instellingen bevatten. De documentatie Veelvoorkomende problemen en oplossingen
helpt beheerders bij het werken met profielen. Hierin wordt beschreven wat er gebeurt wanneer u een
profiel verwijdert, waarom meldingen worden verzonden naar apparaten, en meer.

Kies uw platform en ga aan de slag.



Een apparaatprofiel maken in Microsoft Intune
16-5-2019 • 6 minutes to read

Het profiel maken

Met apparaatprofielen kunt u instellingen toevoegen en configureren, en deze instellingen vervolgens naar
apparaten in uw organisatie pushen. Meer details, onder andere over wat u allemaal kunt doen, vindt u in:
Functies en instellingen toepassen op uw apparaten met apparaatprofielen.

Dit artikel:

Laat zien welke stappen nodig zijn voor het maken van een profiel.
Laat u zien hoe u een bereiktag kunt toevoegen om het profiel te filteren.
Geeft de cyclusduur voor vernieuwen van check-ins weer wanneer apparaten profielen ontvangen en bij
eventuele profielupdates.

1. Selecteer in Azure Portal de optie Alle services > filter op Intune > selecteer Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie. U hebt de volgende opties:

Overzicht: geeft de status van uw profielen weer en biedt aanvullende details over de profielen die u
aan gebruikers en apparaten hebt toegewezen.
Beheren: maak apparaatprofielen en upload aangepaste PowerShell-scripts die binnen het profiel
worden uitgevoerd, en voeg met eSIM gegevensplannen toe aan apparaten.
Bewaken: controleer de status van een profiel op slagen of falen, en bekijk ook logboeken over uw
profielen.
Configureren: voeg een certificeringsinstantie (SCEP of PFX) toe of schakel Telecom-onkostenbeheer
aan het profiel toe.

3. Selecteer Profielen > Profiel maken. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het profiel. Geef uw profielen een naam zodat u ze
later eenvoudig kunt identificeren. Een goede profielnaam is bijvoorbeeld WP-e-mailprofiel voor
hele bedrijf.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Kies het platform van uw apparaten. Uw opties zijn:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

Profieltype: Selecteer het type instellingen dat u wilt configureren. De lijst die wordt getoond, is
afhankelijk van het platform dat u kiest.

Instellingen: In de volgende artikelen worden de instellingen voor elk profieltype beschreven:

https://portal.azure.com


Bereiktags

Beheersjablonen
Aangepast
Delivery optimization
Apparaatfuncties
Apparaatbeperkingen
Editie-upgrade en modusschakelaar
Onderwijs
E-mail
Endpoint Protection
Identiteitsbescherming
Kiosk
PKCS-certificaat
SCEP-certificaat
Vertrouwd certificaat
Updatebeleid
VPN
Wi-Fi
Windows Defender ATP
Windows Information Protection

Als u bijvoorbeeld iOS selecteert als platform, zien uw opties voor het profieltype er ongeveer uit
als het volgende profiel:

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt
gemaakt en weergegeven in de lijst.

Nadat u de instellingen hebt toegevoegd, kunt u ook een bereiktag toevoegen aan het profiel. Met bereiktags
wordt beleid toegewezen aan en gefilterd voor specifieke groepen, zoals HR of Alle NL-AMST-werknemers.

Zie RBAC en bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT voor meer informatie over bereiktags en wat u



Een bereiktag toevoegenEen bereiktag toevoegen

Cyclusduur vernieuwen

PLATFORM CYCLUS VERNIEUWEN

iOS Om de 6 uur

macOS Om de 6 uur

Android Om de 8 uur

Pc’s met Windows 10 die als apparaten zijn geregistreerd Om de 8 uur

Windows Phone Om de 8 uur

Windows 8.1 Om de 8 uur

PLATFORM FREQUENTIE

iOS Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

macOS Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

Android Om de 3 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Pc’s met Windows 10 die als apparaten zijn geregistreerd Elke 3 minuten gedurende 30 minuten en vervolgens om de
8 uur

Windows Phone Om de 5 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Windows 8.1 Om de 5 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Volgende stappen

hiermee kunt doen.

1. Selecteer Bereik (tags).
2. Selecteer Toevoegen om een nieuwe bereiktag te maken. Of selecteer een bestaande bereiktag in de lijst.
3. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

In Intune worden de volgende vernieuwingscycli gebruikt om te controleren op updates voor
configuratieprofielen:

Als het apparaat onlangs is ingeschreven, worden de check-ins vaker uitgevoerd:

Gebruikers kunnen ook de bedrijfsportal-app openen en het apparaat synchroniseren om op elk gewenst
moment op aanwezig beleid te controleren.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.



Windows 10-sjablonen gebruiken voor het
configureren van instellingen voor groepsbeleid in
Microsoft Intune
19-7-2019 • 8 minutes to read

Voordat u begint

Een sjabloon maken

Wanneer u apparaten in uw organisatie beheert, moet u een groep instellingen maken die wordt toegepast op
verschillende apparaatgroepen. Stel dat u beschikt over verschillende apparaatgroepen. Aan GroupA wilt u een
specifieke set instellingen toewijzen. Aan GroupB wilt u een andere set instellingen toewijzen. U wilt ook een
eenvoudig overzicht verkrijgen van de instellingen die u kunt configureren.

U kunt deze taak uitvoeren met Beheersjablonen in Microsoft Intune. De beheersjablonen bevatten honderden
instellingen waarmee functies kunnen worden geconfigureerd voor Internet Explorer, Microsoft Office-
programma's, Extern bureaublad, OneDrive, wachtwoorden en pincodes voor aanmelding, en nog veel meer. Met
deze instellingen kunnen groepsbeheerders groepsbeleid beheren via de cloud.

De Windows-instellingen zijn vergelijkbaar met instellingen voor groepsbeleid (GPO) in Active Directory (AD).
Deze instellingen zijn ingebouwd in Windows. Het zijn door ADMX ondersteunde instellingen (met deze
koppeling opent u een andere Microsoft-site) die gebruikmaken van XML. De Office-instellingen worden door
ADMX opgenomen en gebruiken ADMX-instellingen in Office-bestanden met beheersjablonen. De Intune-
sjablonen zijn echter 100% cloudgebaseerd. Ze bieden een eenvoudige en duidelijke manier om de instellingen te
configureren en om de gewenste instellingen te zoeken.

Beheersjablonen zijn ingebouwd in Intune en hoeven niet te worden aangepast; dit geldt ook voor het gebruik
van de OMA-URI. Gebruik deze sjablooninstellingen als basis voor het beheren van uw Windows 10-apparaten,
als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device Management).

In dit artikel vindt u de stappen voor het maken van een sjabloon voor Windows 10-apparaten. U leest hier ook
meer over het filteren van de beschikbare instellingen in Intune. Wanneer u de sjabloon maakt, wordt er ook een
apparaatconfiguratieprofiel gemaakt. U kunt dit profiel vervolgens toewijzen aan of implementeren op Windows
10-apparaten in uw organisatie.

Sommige van deze instellingen zijn beschikbaar vanaf Windows 10 versie 1703 (RS2). Voor de beste
ervaring wordt u aangeraden Windows 10 Enterprise versie 1903 (19H1) of nieuwer te gebruiken.

De Windows-instellingen maken gebruik van beleids-CSP's van Microsoft (met deze koppeling opent u
een andere Microsoft-site). De CSP's werken op verschillende edities van Windows zoals Home,
Professional, Enterprise enzovoort. Ga naar Beleids-CSP's voor Windows (met deze koppeling opent u
een andere Microsoft-site) om na te gaan of een bepaalde CSP in een specifieke editie werkt.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een naam voor het profiel in.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/understanding-admx-backed-policies
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49030
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-configuration-service-provider#admx-backed-policies
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-configuration-service-provider#admx-backed-policies
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


TIPTIP

aanbevolen.
Platform: Kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: Selecteer Beheersjablonen.

4. Selecteer Maken. Selecteer in het nieuwe venster de optie Instellingen. Alle instellingen worden
vermeld. U kunt de pijlen Vorige/Volgende gebruiken om meer instellingen te bekijken:

De Windows-instellingen in Intune correleren met het pad naar het on-premises groepsbeleidsobject dat u ziet in
Lokale groepsbeleidsobjecteditor ( gpedit ).

5. Standaard wordt in de vervolgkeuzelijst Alle producten weergegeven. In de lijst kunt u de instellingen
ook filteren om alleen Windows-instellingen of alleen Office-instellingen weer te geven:

6. Selecteer een willekeurige instelling. U kunt bijvoorbeeld filteren op Office en Beperkt browsen
activeren selecteren. Er wordt een gedetailleerde beschrijving van de instelling weergegeven. Kies
Ingeschakeld, Uitgeschakeld of laat de instellingen op Niet geconfigureerd staan (standaard). In de
gedetailleerde beschrijving wordt ook uitgelegd wat er gebeurt wanneer u kiest voor Ingeschakeld,
Uitgeschakeld of Niet geconfigureerd.

7. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Doorloop de lijst met instellingen verder en configureer de instellingen die u in uw omgeving wilt gebruiken.
Enkele voorbeelden:

Gebruik de instelling VBA Macro Notification Settings (Meldingsinstellingen voor VBA-macro's) om in te
stellen hoe in verschillende Microsoft Office-programma's moet worden omgegaan met VBA-macro's,
bijvoorbeeld in Word en Excel.
Gebruik de instelling Bestand downloaden toestaan als u wilt toestaan of voorkomen dat er vanuit Internet
Explorer wordt gedownload.
Gebruik de instelling Een wachtwoord vereisen wanneer de computer uit de slaapstand komt
(netstroom) om gebruikers te vragen om een wachtwoord in te voeren wanneer apparaten uit de slaapstand
worden gehaald.
Gebruik de instelling ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden om te
voorkomen dat gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen downloaden via Internet
Explorer.



Enkele instellingen zoeken

Gebruik de instelling Systeemherstel uitschakelen om te voorkomen dat gebruikers systeemherstel
uitvoeren op het apparaat.
En nog veel meer...

In deze sjablonen zijn honderden verschillende instellingen beschikbaar. Gebruik de volgende ingebouwde
functies om het eenvoudiger te maken om specifieke instellingen te zoeken:

Selecteer in uw sjabloon de kolom Instellingen, Status, Instellingstype of Pad om de lijst te sorteren.
Selecteer bijvoorbeeld de kolom Pad om alle instellingen in het pad Microsoft Excel  te bekijken:

Gebruik in uw sjabloon het vak Zoeken om specifieke instellingen te zoeken. U kunt zoeken op
instellingsnaam of -pad. Bijvoorbeeld zoeken naar copy . Alle instellingen met copy  worden
weergegeven:

Zoek in een ander voorbeeld naar microsoft word . U ziet alle instellingen die u voor het programma
Microsoft Word kunt instellen. Zoek naar explorer  om te bekijken welke Internet Explorer-instellingen u
allemaal aan uw sjabloon kunt toevoegen.



Volgende stappen
De sjabloon is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. De volgende stap is de sjabloon, ook wel een profiel
genoemd, toewijzen en de status ervan bewaken.



  

Instellingen van apparaatfuncties voor iOS of macOS
toevoegen in Intune
5-6-2019 • 3 minutes to read

Een apparaatprofiel maken

Intune bevat veel functies en instellingen waarmee beheerders iOS en macOS-apparaten kunnen beheren.
Beheerders kunnen bijvoorbeeld het volgende:

Gebruikers toegang toestaan tot de AirPrint-printers in uw netwerk
Apps en mappen toevoegen aan het startscherm, inclusief het toevoegen van nieuwe pagina's
Kiezen of en hoe app-meldingen worden weergegeven
Het vergrendelingsscherm configureren voor weergave van een bericht of de inventaristag, met name voor
gedeelde apparaten
Gebruikers beveiligde eenmalige aanmelding bieden om referenties tussen apps te kunnen delen
Websites filteren waarop grof taalgebruik wordt gebruikt en specifieke websites toestaan of blokkeren

Deze functies zijn beschikbaar in Intune en kunnen worden geconfigureerd door de beheerder. Intune maakt
gebruik van configuratieprofielen om deze instellingen te maken voor en af te stemmen op de behoeften van uw
organisatie. Nadat u deze functies aan een profiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel pushen naar en
implementeren op iOS- en macOS-apparaten in uw organisatie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een apparaatconfiguratieprofiel maakt. U ziet ook de beschikbare
instellingen voor iOS- en macOS-apparaten.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Selecteer uw platform:

iOS
macOS

Profieltype: Selecteer Apparaatfuncties.

Instellingen: Voer de instellingen in die u wilt configureren. Voor een lijst van alle instellingen en
wat ze doen raadpleegt u:

iOS
macOS

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK en kiest u Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en in de lijst weergegeven. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status ervan
controleert.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen
Nadat het profiel is gemaakt, is het klaar om te worden toegewezen. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en de
status ervan controleren.

Bekijk alle instellingen voor apparaatfuncties voor iOS- en macOS-apparaten.



        

Apparaatbeperkingsinstellingen configureren in
Microsoft Intune
5-6-2019 • 2 minutes to read

Het profiel maken

Met apparaatbeperkingen kunt u verschillende instellingen en functies bepalen die u voor diverse categorieën
beheert, waaronder :

Beveiliging
Browser
Hardware
Instellingen voor gegevensdeling

U kunt bijvoorbeeld een apparaatbeperkingsprofiel maken waarmee wordt voorkomen dat gebruikers van iOS-
apparaten toegang kunnen krijgen tot de camera van het apparaat.

Lees over de basisprincipes van apparaatbeperkingsprofielen en lees dan meer artikelen voor elk platform voor
meer informatie over apparaatspecificaties.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Geef een naam en beschrijving op voor het beperkingsprofiel voor het apparaat.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform waarop u de aangepaste instellingen wilt
toepassen. Op dit moment kunt u een van de volgende platformen kiezen voor
apparaatbeperkingsinstellingen:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

5. Kies Apparaatbeperkingen in de vervolgkeuzelijst Profieltype. Als u een apparaatbeperkingsprofiel wilt
maken voor Windows 10 Team-apparaten, zoals Surface Hub, kiest u Apparaatbeperkingen (Windows
10 Team) .

6. Welke instellingen u kunt configureren, is afhankelijk van het platform dat u hebt gekozen. Kies uw
platform voor gedetailleerde instellingen:

Android-instellingen
Instellingen voor Android Enterprise
iOS-instellingen
macOS-instellingen
Windows Phone 8.1-instellingen
Windows 8.1

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Windows 10-instellingen
Windows 10 Team-instellingen
Instellingen van Windows Holographic for Business

7. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst met profielen.

Nadat het profiel is gemaakt, is het klaar om te worden toegewezen. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en
de status ervan controleren.



    

Delivery Optimization-instellingen in Microsoft
Intune
5-6-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Het profiel maken

Bestaande updateringen verplaatsen naar Delivery Optimization

Met Intune kunt u instellingen voor Delivery Optimization voor uw Windows 10-apparaten gebruiken om
gebruik van bandbreedte te beperken als op die apparaten toepassingen en updates worden gedownload.
Delivery Optimization wordt geconfigureerd als onderdeel van uw apparaatconfiguratieprofielen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u instellingen voor Delivery Optimization configureert als onderdeel van een
apparaatconfiguratieprofiel. Nadat u een profiel hebt gemaakt, kunt u dat profiel toewijzen aan of implementeren
naar uw Windows 10-apparaten.

Zie Instellingen voor Delivery Optimization voor Intune voor een lijst met de instellingen voor Delivery
Optimization die door Intune worden ondersteund.

Raadpleeg Delivery Optimization-updates in de Windows-documentatie voor meer informatie over Delivery
Optimization in Windows 10.

Software-updates – Windows 10-updateringen worden vervangen door de Delivery optimization-instellingen.
Bestaande updateringen kunnen worden gewijzigd voor gebruik van de Delivery Optimization-instellingen. Bestaande
update-ringen verplaatsen naar Delivery Optimization (in dit artikel)

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Selecteer het platform:

Windows 10 en hoger
Profieltype: Selecteer Delivery Optimization.

Instellingen: Configureer instellingen waarmee u definieert hoe updates en apps moeten worden
gedownload. Zie Instellingen voor Delivery Optimization voor Intune voor meer informatie over
beschikbare instellingen.

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst. Vervolgens moet u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Instellingen voor Delivery Optimization vervangen de Software-updates – Windows 10-update-ringen.
Bestaande updateringen kunnen eenvoudig worden gewijzigd voor gebruik van de Delivery Optimization-
instellingen. Als u dezelfde instellingen wilt behouden wanneer u een Delivery Optimization-profiel maakt,
gebruikt u dezelfde downloadmodus voor Delivery Optimization en stelt u vervolgens de instellingen in die u al
gebruikt. U kunt er echter ook voor kiezen om de instellingen voor Delivery Optimization opnieuw te
configureren, zodat u kunt profiteren van de complete reeks aanvullende instellingen die door het Delivery
Optimization-profiel kunnen worden beheerd.

1. Een Delivery Optimization-configuratieprofiel maken:

a. Selecteer in Intune Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

b. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.
Platform: Kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: Selecteer Delivery Optimization.
Instellingen: Als downloadmodus voor Delivery Optimization kiest u dezelfde modus die
door de bestaande software-update-ring wordt gebruikt, tenzij u de instellingen die u op uw
apparaten toepast, wilt wijzigen. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd
Alleen HTTP, geen peering
HTTP gemengd met peering achter dezelfde NAT
HTTP gemengd met peering in een privégroep
HTTP met internetpeering
Eenvoudige downloadmodus zonder peering
Bypass-modus

c. Configureer eventuele extra instellingen die u wilt beheren.

2. Wijs dit nieuwe profiel toe aan dezelfde apparaten en gebruikers als de bestaande software-updatering. In
Het profiel toewijzen worden de stappen vermeld.

3. Maak de configuratie van de bestaande softwarering ongedaan:

a. Ga in Intune naar Software-updates > Windows 10-updateringen.
b. Selecteer uw updatering in de lijst.
c. Stel in de instellingen Delivery Optimization-downloadmodus in op Niet geconfigureerd.
d. Kies OK > Opslaan voor uw wijzigingen.

Wijs het profiel toe en controleer de status van het profiel.
Bekijk de instellingen voor Delivery Optimization voor Intune.



Upgrade Windows 10-edities of schakel op
apparaten de S-modus in met behulp van Microsoft
Intune
16-5-2019 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Vereisten

Als onderdeel van uw MDM-oplossing (mobile device management) is het raadzaam uw Windows 10-apparaten
te upgraden. U kunt bijvoorbeeld uw Windows 10 Professional-apparaten naar Windows 10 Enterprise
upgraden. Of u kunt S-mobiel inschakelen, zodat apparaten alleen apps uit de Microsoft Store uitvoeren.

Windows 10 S-modus is ontworpen voor beveiliging en prestaties. Als op uw apparaten alleen apps uit de
Microsoft Store worden uitgevoerd, kunt u de S-modus gebruiken om uw apparaten veilig te houden. Als uw
apparaten apps gebruiken die niet beschikbaar zijn in de Microsoft Store, dan schakelt u de S-modus uit. Het
uitschakelen van de S-modus werkt maar één keer. En zodra u de S-modus hebt uitgeschakeld, kunt u niet terug
naar Windows 10 S-modus.

Deze functie is van toepassing op:

Windows 10 en hoger
Windows 10 1809 of hoger voor de S-modus
Windows Holographic for Business

Deze functies zijn beschikbaar in Intune en kunnen worden geconfigureerd door de beheerder. Intune maakt
gebruik van configuratieprofielen om deze instellingen te maken voor en af te stemmen op de behoeften van uw
organisatie. Nadat u deze functies aan een profiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel pushen naar en
implementeren op Windows 10-apparaten in uw organisatie. Wanneer u het profiel implementeert, wordt door
Intune een upgrade van de apparaten uitgevoerd of de S-modus ingeschakeld.

Dit artikel vermeldt de ondersteunde upgradepaden en laat zien hoe het apparaatconfiguratieprofiel wordt
gemaakt. U kunt tevens alle beschikbare upgrade-instellingen en S-modusinstellingen voor Windows 10
bekijken.

Als u de beleidstoewijzing later verwijdert, wordt de versie van Windows op het apparaat niet teruggezet.  Het apparaat
blijft normaal functioneren.

Controleer voor u apparaten upgradet of u aan de volgende vereisten voldoet:

Een geldige productcode om de bijgewerkte Windows-versie te installeren op alle apparaten waarop het
beleid is gericht (voor versies van Windows 10 Desktop). U kunt Multi Activation Keys (MAK) of Key
Management Server-sleutels (KMS) gebruiken.
Voor edities van Windows 10 Mobile en Windows 10 Holographic kunt u een licentiebestand van Microsoft
gebruiken. Het licentiebestand bevat de licentiegegevens voor het installeren van de bijgewerkte versie op alle
apparaten waarop het beleid is gericht.
De Windows 10-apparaten waaraan u het beleid toewijst, worden geregistreerd bij Microsoft Intune. U kunt
het editie-upgradebeleid niet gebruiken voor pc’s waarop de Intune-pc-clientsoftware wordt uitgevoerd.

https://support.microsoft.com/help/4456067/windows-10-switch-out-of-s-mode


    

Ondersteunde upgradepaden

UPGRADE VAN UPGRADE NAAR

Windows 10 Pro Windows 10 Education 
Windows 10 Enterprise 
Windows 10 Pro Education

Windows 10 Pro N Windows 10 Education N 
Windows 10 Enterprise N 
Windows 10 Pro Education N

Windows 10 Pro Education Windows 10 Education

Windows 10 Pro Education N Windows 10 Education N

Windows 10 Cloud Windows 10 Education 
Windows 10 Enterprise 
Windows 10 Pro 
Windows 10 Pro Education

Windows 10 Cloud N Windows 10 Education N 
Windows 10 Enterprise N 
Windows 10 Pro N 
Windows 10 Pro Education N

Windows 10 Enterprise Windows 10 Education

Windows 10 Enterprise N Windows 10 Education N

Windows 10 Core Windows 10 Education 
Windows 10 Enterprise 
Windows 10 Pro Education

Windows 10 Core N Windows 10 Education N 
Windows 10 Enterprise N 
Windows 10 Pro Education N

Windows 10 Holographic Windows 10 Holographic for Business

Windows 10 Mobile Windows 10 Mobile Enterprise

Het profiel maken

In de volgende tabel staan de ondersteunde upgradepaden voor het upgradeprofiel van de Windows 10-versie.

1. Selecteer in Azure Portal de optie Alle services > filter op Intune > selecteer Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel. Voer bijvoorbeeld iets als 
Windows 10 edition upgrade profile  of Windows 10 switch off S mode  in.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

https://portal.azure.com


Volgende stappen

Platform: Selecteer het platform:

Windows 10 en hoger
Profieltype: Selecteer Editie-upgrade.

Instellingen: Voer de instellingen in die u wilt configureren. Voor een lijst van alle instellingen en
wat ze doen raadpleegt u:

Windows 10-upgrade en S-modus
Windows Holographic for Business

4. Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en in de lijst weergegeven. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status ervan
controleert.

Nadat het profiel is gemaakt, is het klaar om te worden toegewezen. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en
de status ervan controleren.

Bekijk de instellingen voor upgrades en S-modus voor apparaten met Windows 10 en Windows Holographic for
Business.



      

E-mailinstellingen toevoegen aan apparaten met
Intune
3-7-2019 • 8 minutes to read

Een apparaatprofiel maken

Microsoft Intune omvat verschillende e-mailinstellingen die u op apparaten in uw organisatie kunt
implementeren. Een IT-beheerder maakt e-mailprofielen met specifieke instellingen om verbinding te maken
met een e-mailserver, zoals Office 365 en Gmail. Eindgebruikers kunnen vervolgens verbinding maken,
verifiëren en het e-mailaccount van hun organisatie op hun mobiele apparaten synchroniseren. Door een e-
mailprofiel te maken en te implementeren, kunt u bevestigen dat instellingen op veel apparaten standaard zijn.
Ook kan dit het aantal ondersteuningsaanvragen verminderen dat wordt ingediend door eindgebruikers die de
juiste e-mailinstellingen niet weten.

U kunt e-mailprofielen gebruiken om de ingebouwde e-mailinstellingen te configureren voor de volgende
apparaten:

Android Samsung Knox Standard 4.0 en hoger
Android Enterprise
iOS 8.0 en hoger
Windows Phone 8.1 en hoger
Windows 10 (Desktop) en Windows 10 Mobile

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een e-mailprofiel maakt in Microsoft Intune. Het bevat ook koppelingen
naar de verschillende platforms voor meer specifieke instellingen.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Geef een Naam en Beschrijving op voor het e-mailprofiel.

4. Kies uw Platform uit de vervolgkeuzelijst. Uw opties zijn:

Android (alleen Samsung Android Knox Standard)
Android Enterprise
iOS
Windows Phone 8.1
Windows 10 en hoger

5. Kies E-mail in de vervolgkeuzelijst Profieltype.

6. De instellingen die u kunt configureren, kunnen voor elk platform verschillend zijn. Kies voor specifieke
instellingen uw platform:

Instellingen voor Android Samsung Knox Standard
Instellingen voor Android Enterprise
iOS-instellingen
Windows Phone 8.1-instellingen
Windows 10-instellingen

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Een e-mailprofiel verwijderen

Toegang tot e-mail beveiligen

Hoe Intune omgaat met bestaande e-mailaccounts

Nadat u uw instellingen hebt ingevoerd en het profiel maakt, wordt uw profiel weergegeven in de lijst met
profielen. Vervolgens wijst u dit profiel toe aan enkele groepen.

E-mailprofielen worden toegewezen aan apparaatgroepen, niet aan gebruikersgroepen. Er zijn verschillende
manieren om een e-mailprofiel van een apparaat te verwijderen, zelfs als het apparaat maar één e-mailprofiel
bevat:

Optie 1: open het e-mailprofiel (Apparaatconfiguratie > Profielen) en kies Toewijzingen. Op het
tabblad Opnemen worden de groepen weergegeven waaraan het profiel is toegewezen. Klik met de
rechtermuisknop op de groep > Verwijderen. Klik vervolgens op Opslaan om uw wijzigingen op te
slaan.

Optie 2: het apparaat wissen of buiten gebruik stellen. U kunt met deze handelingen een aantal of alle
gegevens en instellingen verwijderen.

U kunt e-mailprofielen beveiligen met behulp van de volgende opties:

Certificaten: wanneer u het e-mailprofiel maakt, kiest u een certificaatprofiel dat u eerder hebt gemaakt
in Intune. Dit certificaat wordt het identiteitscertificaat genoemd. Het wordt geverifieerd aan de hand
van een vertrouwd-certificaatprofiel of een basiscertificaat om te bepalen of een apparaat van de
gebruiker verbinding mag maken. Het vertrouwde certificaat wordt toegewezen aan de computer die de
e-mailverbinding verifieert. Dit is meestal de systeemeigen e-mailserver.

Zie How to configure certificates with Intune (Certificaten configureren met Intune) voor meer
informatie over het gebruiken en maken van certificaatprofielen in Intune.

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt geverifieerd op de systeemeigen e-mailserver
door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord is niet aanwezig in het e-
mailprofiel. De gebruiker voert dus het wachtwoord in wanneer verbinding wordt gemaakt met de e-
mail.

Als de gebruiker al een e-mailaccount heeft geconfigureerd, is wordt het e-mailprofiel, afhankelijk van het
platform, anders toegewezen.

iOS: Een bestaand, dubbel e-mailprofiel wordt gedetecteerd op basis van de hostnaam en het e-
mailadres. De toewijzing van een Intune-profiel wordt geblokkeerd op basis van het dubbele e-
mailprofiel. In dit geval deelt de bedrijfsportal-app de gebruiker mee dat deze niet voldoet aan de eisen
en wordt de eindgebruiker gevraagd het geconfigureerde profiel handmatig te verwijderen. Als u dit
scenario wilt voorkomen, vertelt u uw eindgebruikers dat ze het apparaat eerst moeten inschrijven
voordat ze een e-mailprofiel installeren, zodat Intune het profiel kan instellen.

Windows: Een bestaand, dubbel e-mailprofiel wordt gedetecteerd op basis van de hostnaam en het e-
mailadres. Intune overschrijft het bestaande e-mailprofiel dat is gemaakt door de eindgebruiker.

Android Samsung Knox - Standard: Een bestaand, dubbel e-mailprofiel wordt gedetecteerd op basis
van het e-mailadres. Het bestaande e-mailprofiel wordt overschreven door het Intune-profiel. Android
gebruikt geen hostnaam om het profiel te identificeren. Maak niet meerdere e-mailprofielen met
hetzelfde e-mailadres op verschillende hosts. De profielen overschrijven elkaar.

Android-werkprofielen: Intune bevat twee Android-profielen voor zakelijke e-mail, een voor de app



Wijzigingen in toegewezen e-mailprofielen

Volgende stappen

van Gmail en een voor de app van Nine Work. Deze apps zijn beschikbaar in de Google Play Store en
worden geïnstalleerd in het werkprofiel van het apparaat. Door deze apps worden geen dubbele
profielen gemaakt. Beide apps ondersteunen verbindingen met Exchange. Voor het gebruik van
connectiviteit voor e-mail, implementeert u een van deze e-mail-apps op apparaten van uw gebruikers.
Maak en implementeer vervolgens het juiste e-mailprofiel. E-mail-apps zoals Nine Work zijn mogelijk
niet gratis. Raadpleeg de licentiegegevens van de app of neem contact op met het bedrijf dat de app
heeft gemaakt voor meer informatie.

Als u wijzigingen aanbrengt aan een e-mailprofiel dat u eerder had toegewezen, zien eindgebruikers mogelijk
een bericht waarin ze wordt gevraagd de herconfiguratie van hun e-mailinstellingen goed te keuren.

Als het profiel is gemaakt, doet het nog niets. Wijs het profiel vervolgens toe aan enkele apparaten.



    

Instellingen voor Windows 10- en Windows
Holographic for Business-apparaten om ze als
toegewezen kiosk uit te voeren via Intune
5-6-2019 • 4 minutes to read

Het profiel maken

Op Windows 10-apparaten kunt u Intune gebruiken om apparaten als kiosk uit te voeren; dit worden ook wel
toegewezen apparaten genoemd. Met een apparaat in de kioskmodus kan er één app of kunnen er veel apps
worden uitgevoerd. U kunt een startmenu weergeven en aanpassen, diverse apps toevoegen, waaronder
Win32-apps, een specifieke startpagina aan een webbrowser toevoegen en meer.

Deze functie is van toepassing op apparaten met:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business

Intune biedt ondersteuning voor één kioskprofiel per apparaat. Als u meerdere kioskprofielen op één apparaat
nodig hebt, kunt u een aangepaste OMA URI gebruiken.

Intune maakt gebruik van configuratieprofielen om deze instellingen te maken voor en af te stemmen op de
behoeften van uw organisatie. Voeg deze functies aan een profiel toe en push of implementeer deze instellingen
vervolgens naar groepen binnen de organisatie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een apparaatconfiguratieprofiel maakt. Zie Kioskinstellingen voor
Windows 10 en Kioskinstellingen voor Windows Holographic for Business voor een lijst met alle instellingen en
wat ze doen.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.
Platform: Kies Windows 10 en hoger
Profieltype: Selecteer Kiosk

4. Selecteer in Instellingen een kioskmodus. Kioskmodus geeft het type kioskmodus aan dat door het
beleid wordt ondersteund. Opties zijn onder andere:

Niet geconfigureerd (standaardinstelling): Er wordt door het beleid geen kioskmodus
ingeschakeld.

Kiosk met één app, in volledige schermweergave: Het apparaat wordt uitgevoerd als een
enkel gebruikersaccount en wordt vastgemaakt aan een enkele Store-app. Dus wanneer de
gebruiker zich aanmeldt, wordt een specifieke app gestart. Deze modus voorkomt ook dat de
gebruiker nieuwe apps kan openen of de actieve app kan wijzigen.

Kiosk voor meerdere apps: Op het apparaat worden meerdere Store-apps, Win32-apps of

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Postvak IN-apps voor Windows uitgevoerd met behulp van de model-id van de
toepassingsgebruiker (AUMID). Alleen de apps die u toevoegt, zijn op het apparaat beschikbaar.

Het voordeel van een kiosk voor meerdere apps, of apparaat voor een bepaald doeleinde, is dat
het eenvoudig is in het gebruik omdat de gebruikers alleen toegang krijgen tot de apps die ze
nodig hebben. Daarnaast worden de apps die de gebruikers niet nodig hebben niet weergegeven.

Voor een lijst van alle instellingen en wat ze doen raadpleegt u:

Kioskinstellingen voor Windows 10
Kioskinstellingen voor Windows Holographic for Business

5. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst met profielen. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt kioskprofielen maken voor apparaten met de volgende platforms:

Android
Android Enterprise
Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business



VPN-profielen maken in Intune
15-4-2019 • 6 minutes to read

VPN-verbindingstypen

TYPE
VERBINDING

ANDROID
ANDROID-
WERKPROFIELE
N IOS MACOS

WINDOWS
PHONE 8.1 WINDOWS 8.1 WINDOWS 10

Automatisch Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Check Point
Capsule VPN

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Cisco
AnyConnect

Ja Ja Ja Nee Nee Nee

SonicWall
Mobile
Connect

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

F5 Edge
Client

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Palo Alto
Networks
GlobalProtect

Nee Ja Nee Nee Nee Ja

Met virtuele particuliere netwerken (VPN's) geeft u uw gebruikers veilige externe toegang tot uw
bedrijfsnetwerk. Apparaten gebruiken een VPN-verbindingsprofiel om een verbinding met de VPN-server op te
zetten. Gebruik VPN-profielen in Microsoft Intune om VPN-instellingen toe te wijzen aan gebruikers en
apparaten in uw organisatie, zodat deze gemakkelijk en veilig verbinding met het netwerk kunnen maken.

U wilt bijvoorbeeld alle iOS-apparaten voorzien van de instellingen die vereist zijn om verbinding te maken met
een bestandsshare op het bedrijfsnetwerk. U maakt een VPN-profiel dat de instellingen bevat om verbinding te
maken met het bedrijfsnetwerk. U kunt dit profiel vervolgens toewijzen aan alle gebruikers die over iOS-
apparaten beschikken. De gebruikers zien de VPN-verbinding in de lijst met beschikbare netwerken en kunnen
moeiteloos verbinding maken.

U kunt aangepast Intune-configuratiebeleid gebruiken om VPN-profielen te maken voor de volgende
platformen:

Android 4 en hoger
Geregistreerde apparaten met Windows 8.1 en hoger
Windows Phone 8.1 en hoger
Geregistreerde apparaten met Windows 10 Desktop
Windows 10 Mobile
Windows Holographic for Business

U kunt VPN-profielen met de volgende verbindingstypen maken:



Pulse Secure Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Cisco (IPsec) Nee Ja Nee Nee Nee Nee

Citrix Ja (alleen
Android)

Ja Nee Nee Nee Ja

IKEv2 Nee Nee Nee Nee Nee Ja

L2TP Nee Nee Nee Nee Nee Ja

PPTP Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Zscaler Nee Ja Nee Nee Nee Nee

Aangepaste
VPN

Nee Ja Ja Nee Nee Nee

TYPE
VERBINDING

ANDROID
ANDROID-
WERKPROFIELE
N IOS MACOS

WINDOWS
PHONE 8.1 WINDOWS 8.1 WINDOWS 10

IMPORTANTIMPORTANT

Een apparaatprofiel met VPN-instellingen maken

U kunt VPN-profielen die zijn toegewezen aan een apparaat pas gebruiken nadat de betreffende VPN-app voor het profiel
is geïnstalleerd. U kunt de informatie in het artikel Wat is Microsoft Intune-appbeheer? gebruiken bij het toewijzen van de
app met behulp van Intune.

Zie Profielen met aangepaste instellingen maken voor meer informatie over het maken van aangepaste VPN-
profielen met URI-instellingen.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.
4. Voer een naam en beschrijving in voor het VPN-profiel.
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform waarop u de VPN-instellingen wilt

toepassen. Op dit moment kunt u een van de volgende platformen kiezen voor VPN-apparaatinstellingen:

6. Kies VPN  in de vervolgkeuzelijst Profieltype.
7. Welke instellingen u kunt configureren, is afhankelijk van het platform dat u hebt gekozen. Raadpleeg een

van de volgende onderwerpen voor gedetailleerde instellingen voor elk platform:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

Android en Android-werkprofielinstellingen

https://portal.azure.com


Methoden voor het beveiligen van VPN-profielen

CertificatenCertificaten

Gebruikersnaam en wachtwoordGebruikersnaam en wachtwoord

8. Wanneer u bent klaar, maakt u uw profiel

iOS-instellingen
macOS-instellingen
Windows Phone 8.1-instellingen
Windows 8.1-instellingen
Instellingen voor Windows 10 (inclusief Windows Holographic for Business)

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de profielenlijst. Zie Apparaatprofielen toewijzen om dit
profiel toe te wijzen aan groepen.

Voor VPN-profielen kan een aantal verschillende verbindingstypen en -protocollen van verschillende
fabrikanten worden gebruikt. Deze verbindingen zijn doorgaans beveiligd met een van de volgende twee
methoden.

Wanneer u het VPN-profiel maakt, kiest u een SCEP- of PFX-certificaatprofiel dat u eerder hebt gemaakt in
Intune. Dit profiel wordt het identiteitscertificaat genoemd. Dit wordt gebruikt voor verificatie aan de hand van
een vertrouwd-certificaatprofiel (of basiscertificaat) dat u hebt gemaakt om het apparaat van de gebruiker
verbinding te laten maken. Het vertrouwde certificaat wordt toegewezen aan de computer die de VPN-
verbinding verifieert. Dit is meestal de VPN-server.

Zie How to configure certificates with Microsoft Intune (Certificaten configureren met Microsoft Intune) voor
meer informatie over het gebruiken en maken van certificaatprofielen in Intune.

De gebruiker wordt geverifieerd op de VPN-server door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.



Een aangepast Microsoft Intune-profiel gebruiken
voor het maken van een VPN-profiel per app voor
Android-apparaten
16-5-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Stap 1: Een VPN-profiel maken

Stap 2: Een aangepast configuratiebeleid maken

U kunt een VPN-profiel per app maken voor apparaten met Android 5.0 en hoger die worden beheerd met
Intune. Maak eerst een VPN-profiel met het verbindingstype Pulse Secure of Citrix. Maak vervolgens een
aangepast configuratiebeleid dat het VPN-profiel aan specifieke apps koppelt.

Nadat u het beleid aan uw Android-apparaat of gebruikersgroepen hebt toegewezen, moeten gebruikers de Pulse
Secure- of Citrix-VPN-client starten. De VPN-client staat vervolgens alleen verkeer van de opgegeven apps toe
om gebruik te maken van de open VPN-verbinding.

Alleen de verbindingstypen Pulse Secure en Citrix worden ondersteund voor dit profiel.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies in het deelvenster Apparaatconfiguratie onder de sectie Beheren de optie Profielen.
5. Kies Profiel maken in het deelvenster met de profielenlijst.
6. Voer in het deelvenster Profiel maken een naam en desgewenst een beschrijving in voor het VPN-profiel.
7. Kies Android in de vervolgkeuzelijst Platform.
8. Kies VPN  in de vervolgkeuzelijst Profieltype.
9. Kies Instellingen > Configureren en configureer het VPN-profiel aan de hand van de instellingen in de

artikelen How to configure VPN settings (VPN-instellingen configureren) en Intune VPN settings for Android
devices (VPN-instellingen in Intune voor Android-apparaten).

Noteer de waarde die u voor Naam van de verbinding opgeeft wanneer u het VPN-profiel maakt. Deze naam is
nodig tijdens de volgend stap. Bijvoorbeeld MyAppVpnProfile.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies in het deelvenster Apparaatconfiguratie onder de sectie Beheren de optie Profielen.
5. Klik op Profiel maken in het deelvenster Profielen.
6. Voer in het deelvenster Profiel maken een naam en een beschrijving in voor het aangepaste profiel.
7. Kies Android in de vervolgkeuzelijst Platform.
8. Kies Aangepast in de vervolgkeuzelijst Profieltype.
9. Kies Instellingen > Configureren.

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Uw lijst met apps instellen als een blacklist of whitelist (optioneel)Uw lijst met apps instellen als een blacklist of whitelist (optioneel)

10. Kies Toevoegen in het deelvenster Aangepaste OMA-URI-instellingen.
Geef een naam op voor de instelling.
Geef voor OMA-URI de volgende tekenreeks op:
./Vendor/MSFT/VPN/Profile/Name/PackageList, waarbij Name de naam van de verbinding is die
u in stap 1 hebt genoteerd. In dit voorbeeld is de tekenreeks
./Vendor/MSFT/VPN/Profile/MyAppVpnProfile/PackageList.
Geef voor Gegevenstype de optie Tekenreeks op.
Geef bij Waarde een lijst met door puntkomma’s gescheiden pakketten op die aan het profiel moeten
worden gekoppeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat Excel en de Google Chrome-browser de VPN-verbinding
gebruiken, voert u com.microsoft.office.excel;com.android.chrome in.

U kunt een lijst met apps opgeven die de VPN-verbinding niet mogen gebruiken, door de waarde BLACKLIST te
gebruiken. Alle andere apps kunnen verbinding maken via de VPN. U kunt ook de waarde WHITELIST gebruiken
om een lijst met apps op te geven die de VPN-verbinding wel mogen gebruiken. Apps die niet op de lijst staan,
kunnen geen verbinding via de VPN maken.

1. Kies Toevoegen in het deelvenster Aangepaste OMA-URI-instellingen.
2. Geef een naam op voor de instelling.
3. Geef voor OMA-URI de volgende tekenreeks op: ./Vendor/MSFT/VPN/Profile/Name/Mode, waarbij

Name de naam is van het VPN-profiel die u in stap 1 hebt genoteerd. In het voorbeeld dat hier wordt gebruikt,
is de tekenreeks ./Vendor/MSFT/VPN/Profile/MyAppVpnProfile/Mode.

4. Geef voor Gegevenstype de optie Tekenreeks op.
5. Geef bij Waarde BLACKLIST of WHITELIST op.



Stap 3: Beide beleidsregels toewijzen
Volg de instructies in How to assign device profiles (Apparaatprofielen toewijzen) om beide profielen aan de
vereiste gebruikers of apparaten toe te wijzen.



VPN per app instellen voor iOS-apparaten in Intune
24-7-2019 • 13 minutes to read

VPN per app met Zscaler

Vereisten voor VPN per app

IMPORTANTIMPORTANT

Het certificaat exporteren en de CA toevoegenHet certificaat exporteren en de CA toevoegen

In Microsoft Intune kunt u VPN’s (virtuele privénetwerken) maken en gebruiken die aan een app zijn toegewezen.
Deze functie wordt VPN per app genoemd. U kiest de beheerde apps die uw VPN kunnen gebruiken op apparaten
die door Intune worden beheerd. Wanneer u VPN’s per app gebruikt, maken eindgebruikers automatisch
verbinding via het VPN en krijgen zij toegang tot organisatieresources, zoals documenten.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 9 en hoger

Controleer de documentatie van uw VPN-provider om te zien of VPN per app door uw VPN wordt ondersteund.

In dit artikel leest u hoe u een VPN-profiel per app maakt en dit profiel aan uw apps toewijst. Maak aan de hand
van deze stappen een naadloze VPN-ervaring per app voor uw eindgebruikers. Voor de meeste VPN’s die VPN
per app ondersteunen zal de gebruiker een app openen en automatisch verbinding maken met het VPN.

Voor een aantal VPN’s is verificatie met een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestaan bij een VPN per app.
Dit betekent dat gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren om verbinding met het VPN te
maken.

Voor verificatie kan Zscaler Private Access (ZPA) met Azure Active Directory (Azure AD) worden geïntegreerd.
Wanneer u ZPA gebruikt, hebt u niet de profielen met een vertrouwd certificaat of met een SCEP- of PKCS-
certificaat nodig (zie de beschrijving in dit artikel). Als u een profiel met een VPN per app hebt ingesteld voor
Zscaler, wordt er niet automatisch verbinding gemaakt met ZPA als u een van de bijbehorende apps opent. In
plaats daarvan moet de gebruiker zich eerst aanmelden bij de Zscaler-app. Daarna is toegang op afstand beperkt
tot de bijbehorende apps.

Uw VPN-leverancier heeft wellicht andere vereisten voor VPN per app, zoals bepaalde hardware of -licentieverlening.
Raadpleeg de documentatie en zorg ervoor dat u voldoet aan deze vereisten voordat u Per-App VPN in Intune instelt.

Ter bevestiging van de identiteit van de VPN-server legt deze het certificaat voor. Dit moet door het apparaat
zonder prompt worden geaccepteerd. Als u wilt bevestigen dat het certificaat automatisch wordt goedgekeurd,
moet u een vertrouwd certificaatprofiel maken dat het door de certificeringsinstantie (CA) uitgegeven
basiscertificaat van de VPN-server bevat.

1. Open de beheerconsole op de VPN-server.

2. Bevestig dat door de VPN-server verificatie op basis van certificaten wordt gebruikt.

3. Exporteer het bestand met het vertrouwde basiscertificaat.  Dit bestand heeft de extensie .CER. U voegt dit
toe wanneer u een vertrouwd certificaatprofiel maakt.

4. Voeg de naam toe van de CA die het certificaat heeft uitgegeven voor verificatie bij de VPN-server.



  

  

  

Een groep maken voor uw VPN-gebruikers

Een vertrouwd certificaatprofiel maken

Een SCEP- of PKCS-certificaatprofiel maken

Als de CA die door het apparaat wordt voorgelegd, overeenkomt met een CA in de lijst met vertrouwde
CA's op de VPN-server, wordt het apparaat door de VPN-server geverifieerd.

Maak of kies een bestaande groep in Azure Active Directory (Azure AD) voor de gebruikers of apparaten die VPN
per app gebruiken. Zie Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten in te delen om een nieuwe groep te
maken.

Importeer het door de CA uitgegeven basiscertificaat van de VPN-server in een profiel dat in Intune is gemaakt.
Op basis van het vertrouwde certificaatprofiel vertrouwt het iOS-apparaat automatisch de CA die door de VPN-
server wordt voorgelegd.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam
Beschrijving
Platform: Selecteer iOS.
Profieltype: Selecteer Vertrouwd certificaat.

4. Selecteer het mappictogram en blader naar het VPN-certificaat (.cer-bestand) dat u vanuit de VPN-
beheerconsole hebt geëxporteerd.

5. Selecteer OK > Maken.

Op basis van het vertrouwde certificaatprofiel vertrouwt het apparaat automatisch de VPN-server.  Het SCEP- of
PKCS-certificaat geeft referenties van de iOS-VPN-client door aan de VPN-server. Door het certificaat kan het
apparaat op de achtergrond verifiëren zonder dat de gebruiker om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt
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  Een profiel voor VPN per app maken

gevraagd.

Lees een van de volgende artikelen om het clientverificatiecertificaat te configureren en toe te wijzen:

SCEP-certificaten configureren en beheren met Intune
PKCS-certificaten configureren en beheren met Intune

Configureer het certificaat voor clientverificatie. U kunt dit rechtstreeks in SCEP-certificaatprofielen instellen (de
lijst Uitgebreide-sleutelgebruik > Clientverificatie). Voor PKCS stelt u de clientverificatie in op het
certificaatsjabloon in de certificeringsinstantie (CA).

Het VPN-profiel bevat het SCEP- of PKCS-certificaat met de referenties van de client, de verbindingsgegevens
voor de VPN-verbinding en de markering voor VPN per app voor het inschakelen van de functie VPN per app
voor gebruik door de iOS-toepassing.

1. Selecteer in Intune de optie Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Voer de volgende eigenschappen in:



Een app aan het VPN-profiel koppelen

Naam
Beschrijving
Platform: Selecteer iOS.
Profieltype: Selecteer VPN .

3. Bij Verbindingstype selecteert u uw VPN-client-app.

4. Selecteer Basis-VPN . Onder iOS VPN-instellingen vindt u alle instellingen en de beschrijving daarvan.
Wanneer u VPN per app gebruikt, moet u de volgende eigenschappen instellen:

Verificatiemethode: Selecteer Certificaten.

Verificatiecertificaat: Selecteer een bestaand SCEP- of PKCS-certificaat > OK.

Split tunneling: Selecteer Uitschakelen om te forceren dat al het verkeer de VPN-tunnel gebruikt
wanneer de VPN-verbinding actief is.

Zie iOS VPN-instellingen voor informatie over de overige instellingen.

5. Selecteer Automatisch VPN  > Het type automatisch VPN  > VPN per app

6. Selecteer OK > OK > Maken.

Na het toevoegen van uw VPN-profiel moet u de app en de Azure AD-groep (Microsoft Azure Active Directory)
aan het profiel koppelen.

1. Selecteer in Intune de optie Client-apps > Apps.

2. Selecteer een app uit de lijst > Toewijzingen > Groep toevoegen.



De verbinding controleren op het iOS-apparaat

Voordat u verbinding probeert te makenVoordat u verbinding probeert te maken

3. Bij Toewijzingstype selecteert u Vereist of Beschikbaar voor geregistreerde apparaten.

4. Selecteer Opgenomen groepen > Selecteer de groepen die u wilt opnemen > Selecteer de groep die
u hebt gemaakt (in dit artikel) > Selecteren.

5. Bij VPN's selecteert u het VPN per app-profiel dat u hebt gemaakt (in dit artikel).

6. Selecteer OK > Opslaan.

Een koppeling tussen een app en een profiel wordt verwijderd wanneer het apparaat de volgende keer wordt
ingecheckt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

De app is het doel van vereiste installatie.
Zowel het profiel als de app zijn gericht op dezelfde groep.
U kunt de configuratie van VPN per app verwijderen uit de app-toewijzing.

Een koppeling tussen een app en een profiel blijft bestaan totdat de gebruiker opnieuw installeren vanuit de
bedrijfsportal aanvraagt als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

De app is het doel van de intentie beschikbare installatie.
Zowel het profiel als de app zijn gericht op dezelfde groep.
De eindgebruiker heeft installatie van de app aangevraagd vanuit de bedrijfsportal. Hierdoor worden de app en
het profiel op het apparaat geïnstalleerd.
U kunt de configuratie van VPN per app verwijderen of wijzigen uit de app-toewijzing.

Wanneer uw VPN per app is geconfigureerd en aan uw app is gekoppeld, controleert u vanaf een apparaat of de
verbinding werkt.

Zorg ervoor dat u alle hierboven genoemde beleidsregels implementeert naar dezelfde groep.  Anders werkt de
VPN per app-ervaring niet.
Als u de Pulse Secure VPN-app of een aangepaste VPN-client-app gebruikt, kunt u ervoor kiezen om tunneling
op app-niveau of pakketniveau te gebruiken. Stel de waarde ProviderType in op app-proxy voor tunneling op
app-niveau of pakkettunnel voor tunneling op pakketniveau. Lees de documentatie van uw VPN-provider om



Verbinding maken via VPN per appVerbinding maken via VPN per app

Volgende stappen

te controleren of u de juiste waarde gebruikt.

Controleer de zero-touch-ervaring door verbinding te maken zonder dat u de VPN-verbinding hoeft te selecteren
of uw referenties hoeft te typen. De zero-touch-ervaring betekent:

Het apparaat vraagt u niet of u de VPN-server wilt vertrouwen.  Dat betekent dat de gebruiker het
dialoogvenster Dynamisch vertrouwen niet ziet.
De gebruiker hoeft geen aanmeldingsgegevens te typen.
Het apparaat van de gebruiker wordt verbonden met het VPN wanneer de gebruiker een van de gekoppelde
apps opent.

Raadpleeg VPN-instellingen voor iOS-apparaten in Microsoft Intune om iOS-instellingen te controleren.
Zie VPN-instellingen configureren in Microsoft Intune voor meer informatie over VPN-instellingen en Intune.



  

Wi-Fi-instellingen toevoegen en gebruiken op uw
apparaten in Microsoft Intune
7-6-2019 • 4 minutes to read

Ondersteunde apparaatplatformen

NOTENOTE

Een apparaatprofiel maken

Wi-Fi is een draadloos netwerk dat door veel mobiele apparaten wordt gebruikt om toegang tot het netwerk te
krijgen. Microsoft Intune omvat ingebouwde Wi-Fi-instellingen die kunnen worden geïmplementeerd voor
gebruikers en apparaten in uw organisatie. Deze groep instellingen wordt een 'profiel' genoemd en kan
worden toegewezen aan verschillende gebruikers en groepen. Wanneer het profiel is toegewezen, krijgen uw
gebruikers toegang tot het Wi-Fi-netwerk van uw organisatie zonder dat zij dit zelf hoeven te configureren.

U installeert bijvoorbeeld een nieuw Wi-Fi-netwerk met de naam Contoso Wi-Fi. U wilt vervolgens alle iOS-
apparaten instellen om verbinding te maken met dit netwerk. Dit is het proces:

1. Maak een Wi-Fi-profiel met daarin de instellingen voor de verbinding met het draadloze netwerk Contoso
Wi-Fi.

2. Wijs het profiel toe aan een groep die alle gebruikers van iOS-apparaten omvat.
3. Gebruikers vinden het nieuwe Contoso Wi-Fi-netwerk in de lijst met draadloze netwerken op hun apparaat.

Ze kunnen dan verbinding maken met het netwerk via de door u gekozen verificatiemethode.

In dit artikel worden de stappen vermeld voor het maken van een Wi-Fi-profiel. Het bevat ook koppelingen die
de verschillende instellingen voor elk platform beschrijven.

Wi-Fi-profielen ondersteunen de volgende apparaatplatformen:

Android 4 en hoger
Android Enterprise en kiosk
iOS 8.0 en hoger
macOS (Max OS X 10.11 en hoger)
Windows 10 en hoger, Windows 10 Mobile en Windows Holographic for Business

Voor apparaten met Windows 8.1 kunt u een Wi-Fi-configuratie importeren die eerder vanaf een andere apparaat is
geëxporteerd.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Geef een naam en beschrijving op voor het Wi-Fi-profiel.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform waarop u de Wi-Fi-instellingen wilt
toepassen. Uw opties zijn:

Android
Android Enterprise

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

iOS
macOS
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

5. In Profieltype, kiest u Wi-Fi.

Voor Android Enterprise-apparaten die als kiosk draaien, kunt u Alleen apparaateigenaar > Wi-
Fi kiezen.
Voor Vensters 8.1 en hoger kunt u Wi-Fi-import kiezen. Met deze optie kunt u Wi-Fi-instellingen
die u eerder vanaf een ander apparaat hebt geëxporteerd, importeren als een XML-bestand.

6. Sommige van de Wi-Fi instellingen zijn verschillend voor elk platform. Om de instellingen voor een
specifiek platform te bekijken, kiest u:

Android
Android Enterprise en kiosk
iOS
macOS
Windows 10 en hoger
Instellingen voor Windows 8.1 en hoger, inclusief Windows Holographic for Business

De meeste platforms hebben Basic- en Enterprise-instellingen. Basic bevat functies zoals de
netwerknaam en de SSID. Met Enterprise kunt u uitgebreidere informatie zoals het Extensible
Authentication Protocol (EAP) opgeven.

7. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van uw Wi-Fi-instellingen, selecteert u Profiel maken >
Maken om het configuratieprofiel toe te voegen. Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in
de lijst met profielen (Apparaatconfiguratie > Profielen).

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens moet u dit profiel toewijzen en de status ervan
controleren.



Een aangepast apparaatprofiel gebruiken om een
Wi-Fi-profiel te maken met een vooraf gedeelde
sleutel - Intune
16-5-2019 • 9 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Voordat u begint

Een aangepast profiel maken

Vooraf gedeelde sleutels (PSK) worden doorgaans gebruikt om gebruikers in Wi-Fi-netwerken of draadloze LAN's
te verifiëren. Met Intune kunt u Wi-Fi-profielen met vooraf gedeelde sleutels maken. Als u een profiel wilt maken,
gebruikt u de functie Aangepaste apparaatprofielen in Intune. Dit artikel bevat ook enkele voorbeelden over het
maken van op EAP gebaseerde Wi-Fi-profielen.

Door gebruik van een vooraf gedeelde sleutel met Windows 10 wordt een herstelfout weergegeven in Intune. Als dit
gebeurt, wordt het Wi-Fi-profiel correct toegewezen aan het apparaat en werkt het profiel zoals verwacht.
Als u een Wi-Fi-profiel met een vooraf gedeelde sleutel exporteert, moet u ervoor zorgen dat het bestand is beveiligd.  De
sleutel bestaat uit tekst zonder opmaak. Het is dus uw verantwoordelijkheid om de sleutel te beveiligen.

Het kan eenvoudiger zijn om de code te kopiëren vanaf een computer die verbinding heeft met dat netwerk,
zoals verderop in dit artikel wordt beschreven.
U kunt meerdere netwerken en sleutels toevoegen door meer OMA-URI-instellingen toe te voegen.
Voor iOS gebruikt u Apple Configurator op een Mac-computer om het profiel te configureren.
Voor PSK is een tekenreeks van 64 hexadecimale cijfers vereist of een wachtwoordzin van 8 tot 63 afdrukbare
ASCII-tekens. Sommige tekens, zoals sterretje (*), worden niet ondersteund.

U kunt voor Android-, Windows- en op EAP gebaseerde Wi-Fi-profielen een aangepast profiel maken met een
vooraf gedeelde sleutel. Zie Aangepaste apparaatinstellingen maken als u het profiel wilt maken via Azure Portal.
Tijdens het maken van het apparaatprofiel kiest u Aangepast als apparaatplatform. Selecteer het Wi-Fi-profiel
niet. Als u Aangepast kiest, doet u het volgende:

1. Geef een naam en beschrijving op voor het profiel.

2. Voeg een nieuwe OMA-URI-instelling met de volgende eigenschappen toe:

a. Voer een naam in voor deze Wi-Fi-netwerkinstelling.

b. (optioneel) Voer een beschrijving in voor de OMA-URI-instelling of laat dit veld leeg.

c. Stel het gegevenstype in op Tekenreeks.

d. OMA-URI:

Voor Android: ./Vendor/MSFT/WiFi/Profile/SSID/Settings

Voor Windows: ./Vendor/MSFT/WiFi/Profile/SSID/WlanXml



Voorbeeld van een Wi-Fi-profiel voor Android of Windows

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

NOTENOTE
Zorg ervoor dat deze string met een punt begint.

SSID is de SSID waarvoor u het beleid wilt maken. Voer bijvoorbeeld 
./Vendor/MSFT/WiFi/Profile/Hotspot-1/Settings  in.

e. Waardeveld: hier plakt u de XML-code. Zie de voorbeelden in dit artikel. Werk elke waarde bij zodat de
waarden overeenkomen met uw netwerkinstellingen. In het gedeelte met opmerkingen over de code staat
een aantal tips.

3. Selecteer OK, sla op en wijs het beleid toe.

Dit beleid kan alleen worden toegewezen aan gebruikersgroepen.

De volgende keer dat met een apparaat wordt ingecheckt, wordt het beleid toegepast en wordt er een Wi-Fi-profiel
gemaakt op het apparaat. Het apparaat kan dan automatisch verbinding maken met het netwerk.

Het volgende voorbeeld bevat de XML-code voor een Wi-Fi-profiel voor Android of Windows. Het voorbeeld is
bedoeld om de juiste indeling te laten zien en meer details te bieden. Dit is slechts een voorbeeld en moet niet
worden beschouwd als een aanbevolen configuratie voor uw omgeving.

<protected>false</protected>  moet worden ingesteld op onwaar. Als dit wordt ingesteld op waar, kan dit ertoe
leiden dat het apparaat een versleuteld wachtwoord verwacht en dit vervolgens probeert te ontsleutelen, waardoor
het verbinden kan mislukken.

<hex>53534944</hex>  moet worden ingesteld op de hexadecimale waarde 
<name><SSID of wifi profile></name> . Windows 10-apparaten kunnen ten onrechte de fout 0x87D1FDE8

Doorvoeren is mislukt retourneren terwijl het apparaat het profiel wel nog bevat.

XML heeft speciale tekens, zoals de &  (en-teken). Het gebruik van speciale tekens kan ertoe leiden dat XML niet
werkt zoals verwacht.



<!--
<Name of wifi profile> = Name of profile
<SSID of wifi profile> = Plain text of SSID. Does not need to be escaped, could be <name>Your Company's 
Network</name>
<nonBroadcast><true/false></nonBroadcast>
<Type of authentication> = Type of authentication used by the network, such as WPA2PSK.
<Type of encryption> = Type of encryption used by the network
<protected>false</protected> do not change this value, as true could cause device to expect an encrypted 
password and then try to decrypt it, which may result in a failed connection.
<password> = Password to connect to the network
x>53534944</hex> should be set to the hexadecimal value of <name><SSID of wifi profile></name>
-->
<WLANProfile
xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1">
  <name><Name of wifi profile></name>
  <SSIDConfig>
    <SSID>
      <hex>53534944</hex>
 <name><SSID of wifi profile></name>
    </SSID>
    <nonBroadcast>false</nonBroadcast>
  </SSIDConfig>
  <connectionType>ESS</connectionType>
  <connectionMode>auto</connectionMode>
  <autoSwitch>false</autoSwitch>
  <MSM>
    <security>
      <authEncryption>
        <authentication><Type of authentication></authentication>
        <encryption><Type of encryption></encryption>
        <useOneX>false</useOneX>
      </authEncryption>
      <sharedKey>
        <keyType>passPhrase</keyType>
        <protected>false</protected>
        <keyMaterial>password</keyMaterial>
      </sharedKey>
      <keyIndex>0</keyIndex>
    </security>
  </MSM>
</WLANProfile>

Voorbeeld van een op EAP gebaseerd profiel

    <WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1">
      <name>testcert</name>
      <SSIDConfig>
        <SSID>
          <hex>7465737463657274</hex>
          <name>testcert</name>
        </SSID>
        <nonBroadcast>true</nonBroadcast>
      </SSIDConfig>
      <connectionType>ESS</connectionType>
      <connectionMode>auto</connectionMode>
      <autoSwitch>false</autoSwitch>
      <MSM>
        <security>
          <authEncryption>
            <authentication>WPA2</authentication>
            <encryption>AES</encryption>

Het volgende voorbeeld bevat de XML-code voor een Wi-Fi-profiel op basis van EAP: Het voorbeeld is bedoeld
om de juiste indeling te laten zien en meer details te bieden. Dit is slechts een voorbeeld en moet niet worden
beschouwd als een aanbevolen configuratie voor uw omgeving.



            <encryption>AES</encryption>
            <useOneX>true</useOneX>
            <FIPSMode     xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v2">false</FIPSMode>
          </authEncryption>
          <PMKCacheMode>disabled</PMKCacheMode>
          <OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">
            <cacheUserData>false</cacheUserData>
            <authMode>user</authMode>
            <EAPConfig>
              <EapHostConfig     xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig">
                <EapMethod>
                  <Type xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">13</Type>
                  <VendorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorId>
                  <VendorType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorType>
                  <AuthorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</AuthorId>
                </EapMethod>
                <Config xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig">
                  <Eap xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapConnectionPropertiesV1">
                    <Type>13</Type>
                    <EapType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV1">
                      <CredentialsSource>
                        <CertificateStore>
                          <SimpleCertSelection>true</SimpleCertSelection>
                        </CertificateStore>
                      </CredentialsSource>
                      <ServerValidation>
                        <DisableUserPromptForServerValidation>false</DisableUserPromptForServerValidation>
                        <ServerNames></ServerNames>
                      </ServerValidation>
                      <DifferentUsername>false</DifferentUsername>
                      <PerformServerValidation 
xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">false</PerformServerValidation>
                      <AcceptServerName 
xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">false</AcceptServerName>
                      <TLSExtensions 
xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">
                        <FilteringInfo 
xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV3">
                          <AllPurposeEnabled>true</AllPurposeEnabled>
                          <CAHashList Enabled="true">
                            <IssuerHash>75 f5 06 9c a4 12 0e 9b db bc a1 d9 9d d0 f0 75 fa 3b b8 78 
</IssuerHash>
                          </CAHashList>
                          <EKUMapping>
                            <EKUMap>
                              <EKUName>Client Authentication</EKUName>
                              <EKUOID>1.3.6.1.5.5.7.3.2</EKUOID>
                            </EKUMap>
                          </EKUMapping>
                          <ClientAuthEKUList Enabled="true"/>
                          <AnyPurposeEKUList Enabled="false">
                            <EKUMapInList>
                              <EKUName>Client Authentication</EKUName>
                            </EKUMapInList>
                          </AnyPurposeEKUList>
                        </FilteringInfo>
                      </TLSExtensions>
                    </EapType>
                  </Eap>
                </Config>
              </EapHostConfig>
            </EAPConfig>
          </OneX>
        </security>
      </MSM>
    </WLANProfile>



Het XML-bestand maken op basis van een bestaande Wi-Fi-verbinding

Aanbevolen procedures

U kunt ook een XML-bestand maken op basis van een bestaande Wi-Fi-verbinding. Gebruik daarvoor de volgende
stappen:

1. Ga op een computer die is verbonden of recent verbonden is geweest met het draadloze netwerk naar de
map \ProgramData\Microsoft\Wlansvc\Profiles\Interfaces\{guid} .

Het is raadzaam om een computer te gebruiken die nog niet met heel veel draadloze netwerken verbinding
heeft gemaakt. Als u dat wel doet, moet u mogelijk alle profielen doorzoeken om het juiste te vinden.

2. Doorzoek de XML-bestanden om het bestand met de juiste naam te vinden.

3. Wanneer u het juiste XML-bestand hebt gevonden, kopieert u de XML-code en plakt u deze in het veld
Gegevens van de pagina OMA-URI-instellingen.

Voordat u een Wi-Fi-profiel met PSK implementeert, moet u controleren of het apparaat rechtstreeks
verbinding met het eindpunt kan maken.

Wanneer u sleutels (wachtwoorden of wachtwoordzinnen) omwisselt, kunt u downtime verwachten en moet
u hiermee rekening houden in uw implementaties. U kunt nieuwe Wi-Fi-profielen pushen buiten
kantooruren. Waarschuw gebruikers dat de connectiviteit mogelijk hierdoor wordt beïnvloed.

Zorg ervoor dat het apparaat van de eindgebruiker over een alternatieve internetverbinding beschikt, zodat
de overgang soepel kan verlopen. De gebruiker moet bijvoorbeeld weer kunnen overschakelen naar gast-
Wi-Fi (of een ander Wi-Fi-netwerk) of moet over een mobiele verbinding beschikken om met Intune te
communiceren. Met de extra verbinding kan de gebruiker beleidsupdates ontvangen wanneer het zakelijke
Wi-Fi-profiel op het apparaat wordt bijgewerkt.



MacOS-kernel-extensies toevoegen in intune
20-7-2019 • 5 minutes to read

TIPTIP

Wat u dient te weten

Op macOS-apparaten kunt u functies toevoegen op kernel-niveau. Deze functies hebben toegang tot delen van
het besturings systeem waartoe reguliere Program ma's geen toegang hebben. Uw organisatie heeft mogelijk
specifieke behoeften of vereisten die niet beschikbaar zijn in een app, een functie van het apparaat, enzovoort.

Als u kernel-extensies wilt toevoegen die altijd op uw apparaten mogen worden geladen, voegt u ' kernel-extensies
' (KEXT) toe aan Microsoft Intune en implementeert u deze uitbrei dingen vervolgens op uw apparaten.

U hebt bijvoorbeeld een antivirus programma waarmee u uw apparaat kunt scannen op schadelijke inhoud. U
kunt de kernel-uitbrei ding voor het virus scan programma toevoegen als een toegestane kernel-uitbrei ding in
intune. Vervolgens wijst u de extensie toe aan uw macOS-apparaten.

Met deze functie kunnen beheerders gebruikers toestaan om kernel-extensies te overschrijven, team-id's toe te
voegen en specifieke kernel-uitbrei dingen toe te voegen aan intune.

Deze functie is van toepassing op:

macOS 10.13.2 en hoger

Als u deze functie wilt gebruiken, moeten de apparaten het volgende zijn:

Inge schreven bij intune met behulp van Apple Device Enrollment Program (DEP). Het automatisch
inschrijven van macOS-apparaten heeft meer informatie.

OF

Inge schreven bij intune met ' door de gebruiker goedgekeurde inschrijving ' (Apple-term). De wijzigingen
voor de kernel-extensies in MacOS High Sierra voorbereiden (opent de website van Apple) bevat meer
informatie.

Intune maakt gebruik van configuratieprofielen om deze instellingen te maken voor en af te stemmen op de
behoeften van uw organisatie. Nadat u deze functies aan een profiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel pushen
naar en implementeren op macOS-apparaten in uw organisatie.

In dit artikel leest u hoe u een configuratie profiel voor een apparaat maakt met behulp van kernel-uitbrei dingen
in intune.

Zie overzicht van de kernel-extensie (opent de website van Apple) voor meer informatie over kernel-uitbrei dingen.

Niet-ondertekende verouderde kernel-uitbrei dingen kunnen worden toegevoegd.
Zorg ervoor dat u de juiste team-ID en bundel-ID van de kernel-uitbrei ding opgeeft. InTune valideert niet de
waarden die u invoert. Als u onjuiste gegevens invoert, werkt de uitbrei ding niet op het apparaat.

https://support.apple.com/en-us/HT208019
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Extend/Extend.html


NOTENOTE

Het profiel maken

Volgende stappen

Apple heeft informatie over ondertekening en notarization vrijgegeven voor alle software. Voor macOS 10.14.5 en nieuwer
moeten kernel-uitbrei dingen die via intune zijn geïmplementeerd, niet voldoen aan het notarization-beleid van Apple.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over dit notarization-beleid en eventuele updates of wijzigingen:

Notarizing uw app vóór distributie (opent website van Apple)
De wijzigingen voor de kernel-extensies in MacOS High Sierra voorbereiden (opent website van Apple)

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.

Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Selecteer macOS

Profiel type: Selecteer uitbrei dingen.

Instellingen: Voer de instellingen in die u wilt configureren. Voor een lijst van alle instellingen en
wat ze doen raadpleegt u:

macOS
4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en in de lijst weergegeven. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status ervan
controleert.

Nadat het profiel is gemaakt, is het klaar om te worden toegewezen. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en de
status ervan controleren.

https://developer.apple.com/documentation/security/notarizing_your_app_before_distribution
https://support.apple.com/en-us/HT208019
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/intune/kernel-extensions-settings-macos


  

Gebruik de app Take a test op Windows 10-
apparaten in Microsoft Intune
15-4-2019 • 2 minutes to read

Een apparaatprofiel maken

Volgende stappen

Education-profielen in Intune zijn bedoeld voor studenten die een test of examen op apparaten afleggen. Deze
functie omvat de app Take a test en instellingen om een test-URL toe te voegen, te bepalen hoe eindgebruikers
zich voor de test aanmelden en meer. Deze functie ondersteunt het volgende platform:

Windows 10 en hoger

Wanneer de gebruiker zich aanmeldt, wordt de app Take a test automatisch geopend met de test die u hebt
ingevoerd. Er kunnen geen andere apps op het apparaat worden uitgevoerd als de test bezig is. Meer informatie
over de app Take a test vindt u in Take tests in Windows 10 (Testen afleggen in Windows 10).

Dit artikel vermeldt de stappen voor het maken van een configuratieprofiel voor een apparaat in Microsoft Intune.
Het artikel bevat tevens informatie over de beschikbare education-instellingen voor uw Windows 10-apparaten.

1. Selecteer in de Azure-portal Alle services > filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.
Platform: Kies Windows 10 en hoger.
Profiel: Kies Education-profiel.

4. Voer de instellingen in die u wilt configureren:

Windows 10 en hoger
5. Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Nadat u uw instellingen hebt ingevoerd en het profiel maakt, wordt uw profiel weergegeven in de lijst met
profielen. Vervolgens wijst u dit profiel toe aan enkele groepen.

Bekijk een overzicht van de Windows 10 Education-instellingen en de bijbehorende beschrijvingen.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

https://docs.microsoft.com/education/windows/take-tests-in-windows-10
https://portal.azure.com


Toegang, accounts en energiefuncties op gedeelde
pc's en apparaten met meerdere gebruikers beheren
met Intune
5-6-2019 • 3 minutes to read

Het profiel maken

Apparaten met meerdere gebruikers worden ook wel gedeelde apparaten genoemd. Deze maken meestal deel uit
van MDM-oplossingen (Mobile Device Management). Met Microsoft Intune kunt u gedeelde apparaten met de
volgende platformen aanpassen:

Windows 10 Professional en hoger
Windows 10 Enterprise en hoger
Windows Holographic for Business, zoals de HoloLens

Scholen beschikken bijvoorbeeld over apparaten die door veel leerlingen of studenten worden gebruikt. Met deze
instelling kan de Intune-beheerder op school de functie voor gedeelde pc's inschakelen zodat er slechts één
gebruiker tegelijk een apparaat kan gebruiken. Studenten kunnen op apparaten niet wisselen tussen verschillende
accounts waarbij is aangemeld. Wanneer de student zich heeft afgemeld, worden indien gewenst alle
gebruikersspecifieke instellingen verwijderd.

Eindgebruikers kunnen zich met een gastaccount aanmelden op deze gedeelde apparaten. Wanneer een
gebruiker zich heeft aangemeld, worden de referenties in de cache opgeslagen. Tijdens het gebruik van het
apparaat hebben eindgebruikers alleen toegang tot de functies die u inschakelt. U bepaalt bijvoorbeeld wanneer
de slaapstand op apparaten wordt ingeschakeld, of gebruikers lokale bestanden kunnen zien en bestanden
kunnen opslaan, energiebeheerinstellingen kunnen in- of uitschakelen en meer. U bepaalt ook of het gastaccount
wordt verwijderd nadat de gebruiker zich heeft afgemeld en of inactieve accounts worden verwijderd als er een
bepaalde drempelwaarde wordt bereikt.

In dit artikel ziet u hoe u een configuratieprofiel maakt. Er staan ook koppelingen in naar de beschikbare
instellingen (inclusief beschrijving).

Wanneer het profiel in Intune is gemaakt, implementeert u het of wijst u het toe aan apparaatgroepen in uw
organisatie. U kunt dit profiel ook toewijzen aan apparaatgroepen met verschillende typen apparaten en
besturingssysteemversies.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.
Platform: Kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: Selecteer Gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers.

4. Configureer de instellingen voor Windows 10 en hoger of Windows Holographic for Business.

5. Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Het profiel wordt gemaakt en in de lijst weergegeven, maar er gebeurt nog niets. Wijs het profiel toe aan
apparaatgroepen in uw organisatie.

Zie alle instellingen voor Windows 10 en hoger of Windows Holographic for Business.
Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.



        

Zebra-apparaten gebruiken en beheren met Zebra
Mobility Extensions in Microsoft Intune
21-5-2019 • 13 minutes to read

Voordat u begint

Stap 1: de nieuwste Bedrijfsportal-app installeren

De Bedrijfsportal-app sideloadenDe Bedrijfsportal-app sideloaden

Intune bevat een uitgebreide set functies, waaronder apps beheren en apparaatinstellingen configureren. Deze
ingebouwde functies en instellingen worden gebruikt om Android-apparaten te beheren die zijn gemaakt door
Zebra Technologies. Deze apparaten worden ook wel Zebra-apparaten genoemd.

Gebruik op Android-apparaten Mobility Extensions (MX)-profielen om Zebra-specifieke instellingen aan te
passen of toe te voegen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u Zebra Mobility Extensions (MX) gebruikt op Zebra-apparaten in Microsoft
Intune.

Deze functie is van toepassing op:

Android

Uw bedrijf kan gebruikmaken van Zebra-apparaten voor de detailhandel, op de werkvloer en meer. Stel dat u
een detailhandelaar bent en de verkoopmedewerkers in uw omgeving duizenden mobiele Zebra-apparaten
gebruiken. Met Intune kunt u deze apparaten beheren als onderdeel van uw Mobile Device Management-
oplossing (MDM).

Met Intune kunt u Zebra-apparaten registreren om Line-Of-Business-apps te implementeren op apparaten. Met
apparaatconfiguratieprofielen kunt u MX-profielen maken om uw Zebra-specifieke instellingen te beheren.

Zorg ervoor dat u over de nieuwste versie van de StageNow-desktop-app van Zebra Technologies beschikt.
Controleer de Volledige functiematrix van Zebra (hiermee wordt de Zebra-website geopend) om te
bevestigen dat de profielen die u maakt compatibel zijn met de MX-versie, de besturingssysteemversie en het
model van het apparaat.
Bepaalde apparaten, zoals TC20/25-apparaten, ondersteunen niet alle beschikbare MX-functies in StageNow.
Controleer de Functiematrix van Zebra (hiermee wordt de Zebra-website geopend) voor bijgewerkte
ondersteuningsinformatie.

Ga op het apparaat naar de Google Play Store en download en installeer de Intune-bedrijfsportal-app van
Microsoft. Na te zijn geïnstalleerd vanuit Google Play worden er automatisch updates en fixes in de
Bedrijfsportal-app geïnstalleerd.

Als Google Play niet beschikbaar is, downloadt u de Microsoft Intune-bedrijfsportal voor Android (hiermee
wordt een andere Microsoft-website geopend), en sideloadt u de app (in dit artikel). Wanneer de app op deze
manier is geïnstalleerd, worden er niet automatisch updates en fixes in geïnstalleerd. Zorg er dan voor dat u
regelmatig handmatig updates en patches voor de app installeert.

Sideloaden houdt in dat u niet gebruikmaakt van Google Play om een app te installeren. Gebruik StageNow om
de Bedrijfsportal-app te sideloaden.

http://techdocs.zebra.com/mx/compatibility
http://techdocs.zebra.com/mx/tc2x/
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49140


  

TIPTIP

Stap 2: bevestigen dat de rol Apparaatbeheerder is toegekend aan de
Bedrijfsportal-app

Stap 3: het apparaat registreren bij Intune

De volgende stappen bevatten een overzicht. Zie de Zebra-documentatie voor specifieke details. Enroll in an
MDM using StageNow (Registreren bij MDM met behulp van StageNow) (hiermee wordt de Zebra-website
geopend) kan een goede resource zijn.

1. Maak in StageNow een profiel voor Enroll in an MDM (Registratie bij een MDM).

2. Kies er bij Deployment (Implementatie) voor om het MDM-agentbestand te downloaden.

3. Stel de stappen Support App (App ondersteunen) en Download Configuration (Configuratie
downloaden) in op No (Nee).

4. Selecteer bij Download MDM (MDM downloaden) de optie Transfer/Copy File (Bestand
overdragen/kopiëren). Voeg de bron en bestemming van het Bedrijfsportal Android-pakket (APK) toe.

5. Laat bij Launch MDM (MDM starten) de standaardwaarden staan. Voeg de volgende gegevens toe:

Pakketnaam: com.microsoft.windowsintune.companyportal

Klassenaam: com.microsoft.windowsintune.companyportal.views.SplashActivity

Ga door met het publiceren van het profiel en verbruik het met de app StageNow op het apparaat. De
Bedrijfsportal-app wordt geïnstalleerd en geopend op het apparaat.

Zie StageNow Android device staging (Fasering van Android-apparaten via StageNow) (hiermee wordt de Zebra-website
geopend) voor meer informatie over StageNow en wat het doet.

Voor de bedrijfsportal-app is Apparaatbeheerder vereist om Android-apparaten te beheren. Sommige Zebra-
apparaten bieden een gebruikersinterface op het apparaat om de rol Apparaatbeheerder te activeren. Als het
apparaat een gebruikersinterface bevat, wordt de eindgebruiker in de Bedrijfsportal-app gevraagd om de rol
Apparaatbeheerder toe te kennen tijdens de registratie (in dit artikel).

Als er geen gebruikersinterface beschikbaar is, gebruikt u de DevAdmin Manager in StageNow om een profiel
te maken waarin Apparaatbeheerder handmatig wordt toegekend aan de bedrijfsportal-app.

De volgende stappen bevatten een overzicht. Zie de Zebra-documentatie voor specifieke details. Set battery
swap mode as device administrator (Accuwisselmodus instellen als apparaatbeheerder) (hiermee wordt de
Zebra-website geopend) kan een goede resource zijn.

1. Maak een profiel in StageNow en selecteer Xpert Mode.
2. Voeg DevAdmin Manager toe aan het profiel.
3. Stel Device Administration Action (Apparaatbeheeractie) in op Turn On as Device Administrator

(Inschakelen als apparaatbeheerder).
4. Stel Device Admin Package Name (Naam van apparaatbeheerderspakket) in op 

com.microsoft.windowsintune.companyportal .
5. Stel Device Admin Class Name (Naam van apparaatbeheerdersklasse) in op 

com.microsoft.omadm.client.PolicyManagerReceiver .

Ga door met het publiceren van het profiel en verbruik het met de app StageNow op het apparaat. De rol
Apparaatbeheerder is toegekend aan de Bedrijfsportal-app.

http://techdocs.zebra.com/stagenow/3-1/Profiles/enrollmdm/
https://www.zebra.com/us/en/products/software/mobile-computers/mobile-app-utilities/stagenow.html
https://zebratechnologies.force.com/s/article/Set-Battery-Swap-Mode-as-Device-Administrator-using-StageNow-Tool


    Stap 4: een apparaatbeheerprofiel maken in StageNow

TIPTIP

NOTENOTE

NOTENOTE

Stap 5: een profiel maken in Intune

Na het voltooien van de eerste twee stappen is de Bedrijfsportal-app op het apparaat geïnstalleerd. Het apparaat
is gereed om te worden geregistreerd bij Intune.

De stappen worden vermeld bij Android-apparaten registreren. Als u veel Zebra-apparaten hebt, wilt u
misschien gebruikmaken van een beheeraccount voor apparaatregistratie. Met behulp van dit account wordt ook
de optie om de registratie ongedaan te maken uit de Bedrijfsportal-app verwijderd, zodat gebruikers de
registratie van het apparaat niet gemakkelijk ongedaan kunnen maken.

Gebruik StageNow om een profiel te maken waarmee u de instellingen die u wilt beheren op het apparaat
configureert. Zie de Zebra-documentatie voor specifieke details. Profiles (Profielen) (hiermee wordt de Zebra-
website geopend) kan een goede resource zijn.

Bij het maken van het profiel in StageNow selecteert u bij de laatste stap Export to MDM (Exporteren naar
MDM). Hiermee wordt een XML-bestand gegenereerd. Sla dit bestand op. U hebt het nodig in een latere stap.

Het is raadzaam om het profiel te testen voordat u het op apparaten in uw organisatie implementeert. Dit doet u door
Test-opties te gebruiken in de laatste stap voor het maken van profielen met StageNow op uw computer. Verbruik het
door StageNow gegenereerde bestand vervolgens met de StageNow-app op het apparaat.

In de app StageNow op het apparaat worden de logboeken weergegeven die zijn gegenereerd toen u het profiel testte.
StageNow-logboeken gebruiken op Zebra-apparaten met Android in Intune bevat informatie over het gebruik van
StageNow-logboeken om meer inzicht te krijgen in fouten.

Als u naar apps verwijst, pakketten bijwerkt of andere bestanden bijwerkt in uw StageNow-profiel, wilt u dat deze updates
op het apparaat terechtkomen. Het apparaat moet bij het toepassen van het profiel verbinding maken met de StageNow-
implementatieserver om de updates te verkrijgen.

U kunt ook ingebouwde functies in Intune gebruiken om deze wijzigingen te verkrijgen, waaronder:

App-beheerfuncties voor het toevoegen, implementeren, bijwerken en bewaken van apps.
Systeem- en app-updates beheren op Android Enterprise-apparaten

Nadat u het bestand hebt getest, bestaat de volgende stap uit het implementeren van het profiel op apparaten
met behulp van Intune.

Implementeer één profiel op elk apparaat. Als er meerdere StageNow-profielen zijn die u wilt implementeren op de
apparaten, exporteert u de StageNow-profielen en combineert u de instelling in één XML-bestand voordat u dit aan
Intune toevoegt.

U wilt in één XML-bestand geen twee instellingen waarmee dezelfde eigenschap worden geconfigureerd. Het doel is om
conflicten tussen de instellingen op het apparaat te voorkomen.

Maak in Intune een apparaatconfiguratieprofiel:

1. Selecteer in Azure Portal de optie Alle services > filter op Intune > selecteer Intune.

http://techdocs.zebra.com/stagenow/3-2/stagingprofiles/
https://portal.azure.com


TIPTIP

Volgende stappen

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.
Platform: selecteer Android.
Profieltype: selecteer MX-profiel (alleen Zebra).

4. Voeg aan MX-profiel in XML-indeling het XML-profielbestand toe dat u hebt geëxporteerd uit
StageNow (in dit artikel).

5. Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het beleid wordt gemaakt en in de lijst
weergegeven.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

De volgende keer dat op het apparaat wordt gecontroleerd of er configuratieupdates zijn, wordt het MX-profiel
op het apparaat geïmplementeerd. Apparaten worden met Intune gesynchroniseerd tijdens de
apparaatregistratie en vervolgens ongeveer elke acht uur. U kunt ook synchronisatie afdwingen in Intune. Of u
gaat op het apparaat naar Bedrijfsportal-app > Instellingen > Synchroniseren.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de profiel-XML-tekst pas weergegeven nadat u deze hebt opgeslagen. De tekst
is versleuteld en u ziet alleen sterretjes ( **** ). Ter referentie is het raadzaam om kopieën van de MX-profielen op
te slaan voordat u deze aan Intune toevoegt.

U kunt een profiel bijwerken nadat het aan Zebra-apparaten is toegewezen door een bijgewerkt StageNow XML-
bestand te maken, het bestaande Intune-profiel te bewerken en het nieuwe StageNow XML-bestand toe te
voegen. Het vorige StageNow-beleid in het profiel wordt door dit bestand overschreven.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.
StageNow Logboeken gebruiken om problemen op Zebra-apparaten op te lossen.



Problemen oplossen en potentiële problemen zien
op Zebra.bmp Android-apparaten in Microsoft
Intune
30-3-2019 • 8 minutes to read

De logboeken ophalen
De app StageNow op het apparaat gebruikenDe app StageNow op het apparaat gebruiken

Met behulp van Android foutopsporing Bridge-logboeken ophalenMet behulp van Android foutopsporing Bridge-logboeken ophalen

Logboeken ophalen uit de e-mailadresLogboeken ophalen uit de e-mailadres

In Microsoft Intune, kunt u Zebra.bmp Mobility extensies (MX) voor het beheren van apparaten met Android
Zebra.bmp. Als u Zebra.bmp apparaten, moet u profielen maken in StageNow om instellingen te beheren en te
uploaden naar Intune. Intune maakt gebruik van de app StageNow om toe te passen van de instellingen op de
apparaten. De app StageNow maakt ook een gedetailleerd logboekbestand op het apparaat dat wordt gebruikt
om op te lossen.

Deze functie is van toepassing op:

Android

U kunt bijvoorbeeld een profiel maken in StageNow om een apparaat te configureren. Wanneer u de StageNow-
profiel maakt, genereert de laatste stap een bestand voor het testen van het profiel. U gebruikt dit bestand met de
app StageNow op het apparaat.

In een ander voorbeeld kunt u een profiel maken in StageNow en testen. In Intune, kunt u de StageNow profiel
toevoegen en deze vervolgens toewijzen aan uw apparaten Zebra.bmp. Tijdens het controleren van de status van
het toegewezen profiel, ziet u het profiel een statuswaarde op hoog niveau.

In beide gevallen, kunt u meer informatie krijgen van het logboekbestand StageNow, telkens wanneer een profiel
StageNow van toepassing is op het apparaat is opgeslagen.

Sommige problemen worden niet met betrekking tot de inhoud van het profiel StageNow en niet worden
doorgevoerd in de logboeken.

Dit artikel ziet u hoe u de logboeken StageNow lezen en een lijst met enkele andere potentiële problemen met
Zebra.bmp-apparaten die niet kunnen worden doorgevoerd in de logboeken.

Gebruik en beheer van apparaten met Zebra.bmp Mobility extensies Zebra.bmp bevat meer informatie over deze
functie.

Wanneer u een profiel rechtstreeks op uw computer, in plaats van met StageNow testen Intune het profiel kan
implementeren, de StageNow-app op het apparaat Hiermee slaat u de logboeken van de test. Als u het
logboekbestand, gebruikt de meer (...) optie in de app StageNow op het apparaat.

Als u zich aanmeldt nadat het profiel al is geïmplementeerd met Intune, kunt u het apparaat aansluit op een
computer met Android foutopsporing Bridge (adb) (opent u de Android-website).

Op het apparaat, worden logboeken opgeslagen in 
/sdcard/Android/data/com.microsoft.windowsintune.companyportal/files

Als u zich aanmeldt nadat het profiel al is geïmplementeerd met Intune, krijgen eindgebruikers kunt u een e-mail

https://developer.android.com/studio/command-line/adb


De logboeken te lezen

Fouttypen

Voorbeelden

<wap-provisioningdoc>
    <characteristic type="Clock">
        <parm name="AutoTime" value="false"/>
        <parm name="TimeZone" value="GMT-5"/>
        <parm name="Date" value="2014-12-03"/>
        <parm name="Time" value="11:11:11"/>
    </characteristic>
</wap-provisioningdoc>

<wap-provisioningdoc>
    <characteristic type="Clock" version="6.0">
        <parm name="AutoTime" value="false"/>
        <parm name="TimeZone" value="GMT-5"/>
        <parm name="Date" value="2014-12-03"/>
        <parm name="Time" value="11:11:11"/>
    </characteristic>
</wap-provisioningdoc>

<wap-provisioningdoc>
    <characteristic type="XmlMgr" version="4.2" >
        <parm name="ProcessingMode" value="1"/>
    </characteristic>
    <characteristic type="AppMgr" version="4.2" >
        <parm name="Action" value="Install"/>
        <parm name="APK" value="/sdcard/test.apk"/>
    </characteristic>
</wap-provisioningdoc>

de logboeken met behulp van een e-mail-app op het apparaat. Open de bedrijfsportal-app op het apparaat
Zebra.bmp en de logboeken te zenden. Met de functie van de logboeken verzenden maakt ook een PowerLift
incident-ID, die u kunt verwijzen naar als contact opneemt met Microsoft ondersteuning.

Bij het zoeken naar de logboeken, er is een fout als u ziet de <characteristic-error>  tag. Details van fouten
worden geschreven naar de <parm-error>  tag > desc  eigenschap.

Zebra.bmp apparaten zijn verschillende niveaus voor foutrapportage:

De CSP wordt niet ondersteund op het apparaat. Bijvoorbeeld, het apparaat is niet van een mobiel apparaat
en beschikt niet over een mobiel manager.
De MX- of OS x-versie komt niet overeen. Elke CSP is samengesteld. Zie voor een volledige
ondersteuningsmatrix Zebra.bmp van documentatie (opent u de website van zebra.bmp).
Het apparaat rapporteert een ander probleem of een fout.

U hebt bijvoorbeeld de volgende invoer profiel:

Het XML-bestand is in het logboek identiek aan de invoer. Deze overeenkomende uitvoer betekent dat het profiel
is toegepast op het apparaat zonder fouten:

In een ander voorbeeld hebt u de volgende invoer:

Het logboek krijgt de foutstatus, omdat deze bevat een <characteristic-error>  tag. In dit scenario wordt

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android
http://techdocs.zebra.com/mx/


<wap-provisioningdoc>
    <characteristic type="XmlMgr" version="4.2">
        <parm name="ProcessingMode" value="1"/>
    </characteristic>
    <characteristic-error type="AppMgr" version="5.1" desc="missing">
        <parm-error name="Action" value="Install" desc="apk doesnot exist in the path"/>
        <parm name="APK" value="/sdcard/test.apk"/>
    </characteristic-error>
</wap-provisioningdoc>

Andere potentiële problemen met apparaten Zebra.bmp

Android System WebView is verouderdAndroid System WebView is verouderd

Acties voor duren lange tijdActies voor duren lange tijd

'Apparaat verdacht spoofing' ziet u in Intune'Apparaat verdacht spoofing' ziet u in Intune

Bedrijfsportal-app is ouder dan de minimaal vereiste versieBedrijfsportal-app is ouder dan de minimaal vereiste versie

Volgende stappen

geprobeerd het profiel voor het installeren van een pakket Android (APK) die niet bestaat in het opgegeven pad:

Deze sectie vindt u andere mogelijke problemen u ziet bij het gebruik van zebra.bmp apparaten met apparaat-
beheerder. Deze problemen worden niet in de logboeken StageNow gerapporteerd.

Wanneer oudere apparaten zich aanmelden met behulp van de bedrijfsportal-app, kunnen gebruikers zien een
bericht dat het onderdeel System WebView verouderd is en moet worden bijgewerkt. Als het apparaat heeft
Google Play is geïnstalleerd, is het verbinden met het internet en controleren op updates. Als het apparaat geen
Google Play geïnstalleerd, de bijgewerkte versie van het onderdeel en pas deze toe op de apparaten. Of update
naar de meest recente besturingssysteem dat is uitgegeven door Zebra.bmp van het apparaat.

Als Google Play-services niet beschikbaar zijn, worden sommige taken tot acht uur te voltooien. Beperkingen van
de Intune-bedrijfsportal-app voor Android (opent u een andere Microsoft-website) mogelijk een goede bron.

Deze fout betekent dat Intune vermoedt dat een niet - Zebra.bmp Android-apparaat rapporteert de fabrikant als
een apparaat Zebra.bmp en het model.

Intune kan de minimaal vereiste versie van de bedrijfsportal-app bijwerken. Als Google Play niet is geïnstalleerd
op het apparaat, wordt de bedrijfsportal-app niet automatisch bijgewerkt. Als de minimaal versie is nieuwer dan
de versie is geïnstalleerd vereiste, betekent dit dat de bedrijfsportal-app werkt niet. Update van de meest recente
bedrijfsportal-app via sideloading op apparaten Zebra.bmp.

Zebra.bmp discussieborden (opent u de website van zebra.bmp)

Gebruik en beheer van apparaten Zebra.bmp met Zebra.bmp Mobility extensies in Intune

https://support.microsoft.com/help/3211588/limitations-of-intune-company-portal-app-for-android-in-china
https://developer.zebra.com/community/home/discussions


Een Telecom Expense Management-service instellen
in Intune
16-5-2019 • 13 minutes to read

Ondersteunde platforms

Vereisten

Lijst met Telecom Expense Management-providers

Met Intune kunt u telecomuitgaven van gegevensgebruik op mobiele apparaten in bedrijfseigendom beheren.
Hiervoor is Intune geïntegreerd met de Telecom Expense Management-oplossing Datalert van Saaswedo, een
extern bedrijf dat software ontwikkelt. Datalert is realtime Telecom Expense Management-software waarmee u
telecomgegevensgebruik kunt beheren. Zo kunt u dure en onverwachte gegevens- en roaming-overschrijdingen
voor uw door Intune beheerde apparaten voorkomen.

Doordat Datalert in Intune is geïntegreerd, kunt u centraal limieten instellen, controleren en afdwingen voor
roaming en binnenlands gegevensgebruik. Geautomatiseerde waarschuwingen worden geactiveerd wanneer de
limieten de gedefinieerde drempelwaarden overschrijden. U kunt de service configureren om verschillende acties
op afzonderlijke gebruikers of groepen eindgebruikers toe te passen (zoals het uitschakelen van roaming of
overschrijden van de drempelwaarde). Vanuit de Datalert-beheerconsole zijn rapporten over het gegevensgebruik
en met controlegegevens beschikbaar.

Het volgende diagram laat zien hoe Intune is geïntegreerd met Datalert.

Voordat u de Datalert-service met Intune kunt gebruiken, moet u instellingen configureren in de Datalert-console
en in Intune. De verbinding moet zijn ingeschakeld voor de Datalert-service en voor Intune. Als de Datalert-kant
van de verbinding is ingeschakeld maar de Intune-kant nog niet, ontvangt Intune de communicatie maar wordt
deze genegeerd.

Samsung Knox
iOS 8.0 en hoger

Een abonnement op Microsoft Intune en toegang tot Azure Portal.
Een abonnement op de Telecom Expense Management-service Datalert

Intune kan momenteel worden geïntegreerd met de volgende Telecom Expense Management-providers:

http://datalert.biz/get-started


Implementeer de geïntegreerde Intune en Datalert-oplossing

Stap 1: Verbinding maken tussen de Datalert-service en Microsoft IntuneStap 1: Verbinding maken tussen de Datalert-service en Microsoft Intune

Telecom Expense Management-service Datalert van Saaswedo

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u al een Intune en een DatalertTelecom Expense Management-
service-abonnement hebt.

1. Meld u aan bij de Datalert-beheerconsole met uw beheerdersreferenties.

2. In de Datalert-beheerconsole gaat u naar het tabblad Instellingen en van daaruit naar MDM-
configuratie.

3. Selecteer Blokkering opheffen onderaan de pagina zodat u de instellingen op de pagina kunt wijzigen.

4. Kies in het gedeelte Intune/Datalert-verbinding de optie Microsoft Intune voor Server-MDM.

5. Voer uw Azure-tenant-id in bij Azure AD-domein en selecteer vervolgens Verbinding.

Wanneer u Verbinding selecteert, controleert de Datalert-service bij Intune of er geen bestaande Datalert-
verbindingen met Intune bestaan. Na enkele seconden verschijnt een Microsoft-aanmeldingspagina,
gevolgd door de Azure-verificatie voor Datalert.

6. Selecteer Accepteren op de Microsoft-verificatiepagina. U wordt doorgestuurd naar de bedankpagina van
Datalert, die na enkele seconden wordt gesloten. Datalert valideert de verbinding en er wordt een groen
vinkje weergegeven naast een lijst met items die is gevalideerd. Als de validatie mislukt, ziet u een in het
rood weergegeven bericht. U moet dan contact opnemen met Datalert-ondersteuning voor hulp.

De volgende schermafbeelding toont de groene vinkjes die u kunt verwachten als de verbinding is
geslaagd.

7. In het gedeelte Datalert-app/ADAL-toestemming stelt u de schakelaar in op Aan. Selecteer Accepteren

http://www.datalert.biz/


Stap 2: Controleren of de functie Telecom Expense Management actief is in IntuneStap 2: Controleren of de functie Telecom Expense Management actief is in Intune

Stap 3: De app Datalert voor zakelijke geregistreerde apparaten implementerenStap 3: De app Datalert voor zakelijke geregistreerde apparaten implementeren

op de Microsoft-verificatiepagina. U wordt doorgestuurd naar de bedankpagina van Datalert, die na enkele
seconden wordt gesloten. Datalert valideert de verbinding en er wordt een groen vinkje weergegeven naast
een lijst met items die is gevalideerd. Als de validatie mislukt, ziet u een in het rood weergegeven bericht. U
moet dan contact opnemen met Datalert-ondersteuning voor hulp.

De volgende schermafbeelding toont de groene vinkjes die u kunt verwachten als de verbinding is
geslaagd.

8. In het gedeelte Beheer MDM-profielen (optioneel) stelt u de schakelaar in op Aan om Datalert toe te
staan om de beschikbare profielen in Intune te lezen zodat u het beleid kunt instellen. Selecteer
Accepteren op de Microsoft-verificatiepagina. U wordt doorgestuurd naar de bedankpagina van Datalert,
die na enkele seconden wordt gesloten. Datalert valideert de verbinding en er wordt een groen vinkje
weergegeven naast een lijst met items die is gevalideerd. Als de validatie mislukt, ziet u een in het rood
weergegeven bericht. U moet dan contact opnemen met Datalert-ondersteuning voor hulp.

De volgende schermafbeelding toont de groene vinkjes die u kunt verwachten als de verbinding is
geslaagd.

Nadat u stap 1 hebt voltooid, wordt de verbinding automatisch ingeschakeld en wordt de status Actief
weergegeven in de Azure-portal. Deze stappen laten zien hoe u controleert op de status Actief.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.

4. Ga naar het deelvenster Apparaatconfiguratie en kies Instellen > Telecom Expense Management.

Zoek naar de verbindingsstatus Actiefbovenaan de pagina.

https://portal.azure.com


Categorieën voor apparaten en apparaatgroepen die zijn toegewezen aan de categorieën definiërenCategorieën voor apparaten en apparaatgroepen die zijn toegewezen aan de categorieën definiëren

De app Datalert in Intune makenDe app Datalert in Intune maken

Om ervoor te zorgen dat alleen gegevensgebruik uit lijnen die in bedrijfseigendom zijn, wordt verzameld, moet u
twee dingen doen:

apparaatcategorieën maken in Intune
de app Datalert alleen richten op bedrijfstelefoons.

Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie maakt u ten minste twee categorieën voor apparaten
(bijvoorbeeld zakelijk en persoonlijk). Vervolgens maakt u dynamische apparaatgroepen voor elke categorie. U
kunt meer categorieën voor uw organisatie maken, indien nodig.

Deze categorieën worden weergegeven aan gebruikers tijdens de inschrijving. Afhankelijk van welke categorie de
gebruiker kiest, wordt het geregistreerde apparaat verplaatst naar de overeenkomstige apparaatgroep. Zie
Apparaten toewijzen aan groepen voor instructies over het maken van de categorieën voor apparaten.

Volg deze stappen om de app Datalert in Intune te maken voor elk platform. In de volgende stappen wordt iOS als
voorbeeld gebruikt.

1. Kies in het deelvenster Intune van Azure Portal de optie Client-apps.

2. Kies in het deelvenster Client-apps achtereenvolgens Beheren > Apps.

3. Selecteer Toevoegen om een app toe te voegen.

4. Selecteer het type app. Voor iOS selecteert u bijvoorbeeld iOS-App Store.

5. In Zoek in de App Store, zoekt u de app Datalert door Datalert in het zoekvenster in te voeren.

6. Selecteer de app Datalert en kies Selecteren.

https://portal.azure.com


De app Datalert aan de groep bedrijfsapparaten toewijzenDe app Datalert aan de groep bedrijfsapparaten toewijzen

7. Voltooi de resterende stappen om een app voor iOS te maken.

1. Selecteer in het deelvenster Client-apps - Apps de iOS Datalert-app die u in de vorige stap hebt gemaakt.

2. Kies in het deelvenster Apps achtereenvolgens Beheren > Toewijzingen.

3. Kies Groep toevoegen en volg de stappen om de groep bedrijfsapparaten te selecteren.

4. Kies of u de installatie van de app verplicht of optioneel wilt maken voor de groep. De volgende
voorbeeldschermafbeelding toont de verplichte installatie, wat betekent dat gebruikers de installatie van de
Datalert-app moeten installeren na het registreren van hun apparaat.



Stap 4: Zakelijk betaalde telefoonlijnen aan de Datalert-console toevoegenStap 4: Zakelijk betaalde telefoonlijnen aan de Datalert-console toevoegen

Clientregistratie

De Datalert-service uitschakelen

U hebt nu de Intune- en Datalert-services geconfigureerd om met elkaar te communiceren. Nu moet u uw zakelijk
betaalde telefoonlijnen in de Datalert-console toevoegen en drempelwaarden en acties voor schendingen van
mobiel gebruik of roaming definiëren. U kunt zakelijk betaalde telefoonlijnen handmatig aan de Datalert-console
toevoegen. U kunt de lijnen ook automatisch laten toevoegen nadat het apparaat is geregistreerd bij Intune.

Als u deze items wilt instellen, gaat u naar de pagina Datalert setup for Microsoft Intune
(http://www.datalert.fr/microsoft-intune/intune-setup)) en volgt u de stappen in de setup-wizard op het tabblad
Instellingen.

De Datalert-service is nu actief. Er wordt begonnen met het controleren van het gegevensgebruik en het
uitschakelen van mobiele en roaminggegevens op apparaten die de geconfigureerde gebruikslimieten
overschrijden.

Voor de clientregistratie raadpleegt u de volgende onderwerpen:

Uw iOS-apparaat registreren bij Telecom Expense Management
Uw Android-apparaat registreren bij Telecom Expense Management

Het uitschakelen van de Datalert-service in Azure Portal leidt tot het volgende:

http://www.datalert.fr/microsoft-intune/intune-setup
http://www.datalert.fr/microsoft-intune/intune-setup
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-with-telecom-expense-management-ios
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-with-telecom-expense-management-android


Rapporten over gegevensgebruik en roaming weergeven

alle acties die zijn toegepast op apparaten als gevolg van eerdere schendingen van de gebruikslimieten, worden
ongedaan gemaakt.
gebruikers zijn niet meer geblokkeerd voor gegevenstoegang en roaming.
Intune ontvangt nog wel de signalen die afkomstig zijn van de service, maar deze worden genegeerd.

De service uitschakelen

1. Selecteer in het deelvenster Telecom Expense Management in Azure Portal Uitschakelen.

2. Selecteer Opslaan.

Op dit moment zijn rapporten over gegevensgebruik alleen beschikbaar in de Datalert-beheerconsole van
Saaswedo.

De instructies die uw eindgebruikers volgen voor het installeren van de Datalert-app worden snel toegevoegd.



Een profiel maken met aangepaste instellingen in
Intune
30-5-2019 • 2 minutes to read

Wat zijn aangepaste profielen?

Beschikbare platformen

Volgende stappen

Microsoft Intune bevat veel ingebouwde instellingen om verschillende functies op een apparaat te beheren. U
kunt ook aangepaste profielen maken. Aangepaste profielen zijn ideaal wanneer u apparaatinstellingen en -
functies wilt gebruiken die niet in Intune zijn ingebouwd. Deze profielen bevatten functies en instellingen die u op
apparaten in uw organisatie kunt beheren. U kunt bijvoorbeeld een aangepast profiel maken waarmee u dezelfde
functie voor elk iOS-apparaat instelt.

Zie Wat zijn Microsoft Intune-apparaatprofielen? voor meer informatie over configuratieprofielen.

Dit artikel bevat koppelingen voor het maken van aangepaste profielen voor Android, Android Enterprise, iOS,
macOS en Windows.

Aangepaste instellingen worden voor elk platform anders geconfigureerd. Om bijvoorbeeld functies op Android-
en Windows-apparaten te beheren, kunt u OMA-URI-waarden (Open Mobile Alliance Uniform Resource
Identifier) opgeven. Voor Apple-apparaten kunt u een bestand importeren dat u met Apple Configurator of
Apple Profile Manager hebt gemaakt.

Aangepaste profielen worden op een zelfde manier gemaakt als ingebouwde profielen en zijn beschikbaar op de
volgende platformen:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows 10
Windows Holographic for Business
Windows Phone 8.1

Kies uw platform en ga aan de slag:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows 10
Windows Holographic for Business
Windows Phone 8.1

https://itunes.apple.com/us/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12
https://support.apple.com/profile-manager


    

Gebruikers- en apparaatprofielen
toewijzen in Microsoft Intune
16-5-2019 • 5 minutes to read

Een apparaatprofiel toewijzen

Evalueren op hoeveel gebruikers een beleid is gerichtEvalueren op hoeveel gebruikers een beleid is gericht

Bereiktags gebruiken

U maakt een profiel en dit omvat alle instellingen die u hebt ingevoerd. De volgende
stap is het implementeren of toewijzen van het profiel aan uw gebruikers- of
apparaatgroepen in Azure AD (Active Directory). Wanneer het is toegewezen,
ontvangen de gebruikers en apparaten uw profiel, en worden de ingevoerde
instellingen toegewezen.

In dit artikel ziet u hoe u een profiel kunt toewijzen, en krijgt u informatie over het
gebruik van bereiktags in uw profielen.

1. Selecteer in Azure Portal de optie Alle services > filter op Intune > selecteer
Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen. Alle profielen worden vermeld.

3. Selecteer het profiel dat u wilt toewijzen > Toewijzingen.

4. Geef aan of u groepen wilt Opnemen of Uitsluiten en selecteer vervolgens uw
groepen. Wanneer u uw groepen hebt geselecteerd, kiest u een Azure AD-groep.
Houd Ctrl ingedrukt om meerdere groepen te selecteren, en selecteer uw
groepen.

5. U moet vervolgens de wijzigingen Opslaan.

Als u het profiel toewijst, kunt u ook Evalueren hoeveel gebruikers moeten worden
beïnvloed. Met deze functie worden gebruikers berekend, geen apparaten.

1. Selecteer in Intune Apparaatconfiguratie > Profielen.
2. Selecteer een profiel > Toewijzingen > Evalueren. In een bericht wordt

weergegeven op hoeveel gebruikers dit profiel is gericht.

Als de knop Evalueren is uitgeschakeld, controleert u of het profiel is toegewezen aan
een of meer groepen.

Wanneer u een profiel maakt of bijwerkt, kunt u ook bereiktags toevoegen aan het
profiel.

https://portal.azure.com


Groepen uitsluiten van een profieltoewijzing

Volgende stappen

Met bereiktags kunt u eenvoudig beleid toewijzen aan en filteren voor specifieke
groepen, zoals Human Resources of Alle NL-AMST-werknemers. RBAC en bereiktags
gebruiken voor gedistribueerde IT heeft meer informatie.

Intune-profielen voor apparaatconfiguratie bieden de mogelijkheid om groepen uit te
sluiten van beleidstoewijzing. U kunt bijvoorbeeld een apparaatprofiel toewijzen aan de
groep Alle zakelijke gebruikers, maar de leden van de groep Senior Management
uitsluiten.

Als u groepen, alleen gebruikers- of alleen apparaatgroepen (en geen combinatie van
groepen), uitsluit van een toewijzing, wordt er in Intune niet gekeken naar de relatie
tussen gebruikers en apparaten. Als u gebruikersgroepen opneemt en tegelijkertijd
apparaatgroepen uitsluit, krijgt u mogelijk niet de verwachte resultaten. Als u
gemengde groepen gebruikt, of als er sprake is van andere conflicten, heeft opnemen
prioriteit over uitsluiten.

Stel dat u een apparaatprofiel wilt toewijzen aan alle apparaten in uw organisatie, met
uitzondering van kioskapparaten. U moet dan de groep Alle gebruikers opnemen,
maar de groep Alle apparaten uitsluiten. In dit geval krijgen alle gebruikers en hun
apparaten het beleid, zelfs als het apparaat van de gebruiker zich in de groep Alle
apparaten bevindt.

Bij uitsluiting wordt er alleen gekeken naar de directe leden van de groep. Apparaten
die zijn gekoppeld aan een gebruiker, worden niet opgenomen. Het apparaat wordt
echter niet toegepast op apparaten zonder gebruiker. Dit gebeurt, omdat deze
apparaten geen relatie hebben met de groep Alle gebruikers.

Als u Alle apparaten opneemt, maar Alle gebruikers uitsluit, ontvangen alle
apparaten het beleid. De bedoeling is hier om dit beleid niet toe te wijzen aan apparaten
waaraan een gebruiker is gekoppeld. Hierbij worden echter de apparaten niet
uitgesloten, omdat bij uitsluiten alleen directe groepsleden worden vergeleken.

Zie apparaatprofielen bewaken voor richtlijnen voor het bewaken van uw profielen en
de apparaten waarop deze profielen worden uitgevoerd.



Apparaatprofielen controleren in Microsoft
Intune
16-5-2019 • 6 minutes to read

Bestaande profielen weergeven

Gegevens van een profiel weergeven

Intune bevat functies in Azure Portal om u te helpen bij het controleren en beheren van uw
apparaatconfiguratieprofielen. U kunt bijvoorbeeld de status van een profiel controleren, zien
welke apparaten zijn toegewezen en de eigenschappen van een profiel bijwerken.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen.

Al uw bestaande profielen worden weergegeven en bevatten gegevens zoals het platform en laat
zien of het profiel is toegewezen aan een of meer apparaten.

Nadat u een apparaatprofiel hebt gemaakt, biedt Intune grafieken. In deze grafieken wordt de
status van een profiel weergegeven, zoals of het is toegewezen aan apparaten en of op het
apparaat een conflict bestaat.

1. Selecteer een bestaand profiel. Selecteer bijvoorbeeld een macOS-profiel.

2. Selecteer het tabblad Overzicht.

In de bovenste grafiek wordt het aantal apparaten weergegeven dat is toegewezen aan het
specifieke apparaatprofiel. Als het apparaatconfiguratieprofiel bijvoorbeeld is toegepast op
macOS-apparaten, geeft de grafiek het aantal macOS-apparaten weer.

De grafiek geeft ook voor andere platforms het aantal apparaten weer dat is toegewezen
aan hetzelfde apparaatprofiel. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal niet-macOS-apparaten
weergegeven.

https://portal.azure.com


In de onderste grafiek wordt het aantal gebruikers weergegeven dat is toegewezen aan het
specifieke apparaatprofiel. Als het apparaatconfiguratieprofiel bijvoorbeeld is toegepast op
macOS-gebruikers, geeft de grafiek het aantal macOS-gebruikers weer.

3. Selecteer de cirkel in de bovenste grafiek. Apparaatstatus wordt geopend.

De apparaten die zijn toegewezen aan het profiel, worden vermeld, en er wordt
weergegeven of het profiel is geïmplementeerd. U ziet ook dat alleen de apparaten met het
specifieke platform (bijvoorbeeld macOS) worden vermeld.

Sluit Apparaatstatus.

4. Selecteer de cirkel in de onderste grafiek. Gebruikersstatus wordt geopend.

De gebruikers die zijn toegewezen aan het profiel, worden vermeld, en er wordt
weergegeven of het profiel is geïmplementeerd. U ziet ook dat alleen de gebruikers met
het specifieke platform (bijvoorbeeld macOS) worden vermeld.

Sluit Gebruikersstatus.

5. Selecteer in de lijst Profielen een specifiek profiel. U kunt ook bestaande eigenschappen
wijzigen:

Eigenschappen: Wijzig de naam, of werk alle bestaande instellingen bij.
Toewijzingen: Neem apparaten op waarop het apparaat moet worden toegepast, of sluit deze
uit. Kies Groepen selecteren om specifieke groepen te kiezen.
Apparaatstatus: De apparaten die zijn toegewezen aan het profiel, worden vermeld, en er
wordt weergegeven of het profiel is geïmplementeerd. U kunt een specifiek apparaat
selecteren om meer details op te halen, inclusief de geïnstalleerde apps.
Gebruikersstatus: Geeft de gebruikersnamen weer met apparaten die worden beïnvloed door



  Conflicten weergeven

Volgende stappen

dit profiel, en of het profiel is geïmplementeerd. U kunt een specifieke gebruiker selecteren om
nog meer details op te halen.
Status per instelling: Filtert de uitvoer door de afzonderlijke instellingen binnen het profiel
weer te geven en laat zien of de instelling is toegewezen.

In Apparaten > Alle apparaten kunt u alle instellingen bekijken die een conflict veroorzaken.
Als er een conflict optreedt, krijgt u ook alle configuratieprofielen met deze instelling te zien.
Beheerders kunnen deze functie gebruiken om problemen op te sporen bij deze profielen en
eventuele discrepanties op te lossen.

1. Selecteer in Intune Apparaten > Alle apparaten > selecteer een bestaand apparaat in de
lijst. Een eindgebruiker kan de naam van het apparaat ophalen van de bedrijfsportal-app.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie. Al het configuratiebeleid dat betrekking heeft op het
apparaat wordt weergegeven.

3. Selecteer het beleid. Zo ziet u alle instellingen in dat beleid die van toepassing zijn op het
apparaat. Als een apparaat een status Conflict heeft, selecteert u die rij. In het nieuwe venster
ziet u alle profielen en de profielnamen met de instelling die het conflict veroorzaakt.

Nu u weet wat de conflicterende instelling is en welke beleidsregels die instelling omvatten, moet
het eenvoudiger zijn om het conflict op te lossen.

Gebruikers- en apparaatprofielen toewijzen
Veelvoorkomende problemen met apparaatprofielen en oplossingen



    

Algemene vragen, problemen en oplossingen met
apparaatbeleid en -profielen in Microsoft Intune
16-5-2019 • 15 minutes to read

Waarom krijgt een gebruiker een nieuw profiel als een wachtwoord of
wachtwoordzin wordt gewijzigd voor een bestaand Wi-Fi-profiel?

Hoe lang duurt het voor mobiele apparaten een beleid of apps
hebben ontvangen nadat deze zijn toegewezen?

PLATFORM CYCLUS VERNIEUWEN

iOS Om de 6 uur

Antwoorden op algemene vragen wanneer u werkt met apparaatprofielen en -beleid in Intune. In dit artikel
worden ook de inchecktijdsintervallen vermeld, worden meer gegevens over problemen gegeven en meer.

U maakt een zakelijk Wi-Fi-profiel maakt, implementeert het profiel voor een groep, wijzigt het wachtwoord en
slaat het profiel op. Wanneer het profiel wordt gewijzigd, ontvangen sommige gebruikers het nieuwe profiel
mogelijk niet.

Voor het oplossen van dit probleem stelt u een Wi-Fi-profiel voor gasten in. Als het zakelijke Wi-Fi-profiel niet
naar behoren werkt, kunnen gebruikers verbinding maken met het profiel voor gasten. Zorg ervoor dat u alle
instellingen voor automatisch verbinden inschakelt. Implementeer het Wi-Fi-profiel voor gasten voor alle
gebruikers.

Enkele extra aanbevelingen:

Als voor het wifi-netwerk waarmee u verbinding maakt een wachtwoord of wachtwoordzin wordt gebruikt,
moet u ervoor zorgen dat u direct verbinding met de wifi-router kunt maken. U kunt dit testen met een iOS-
apparaat.
Als u bent verbonden met het Wi-Fi-eindpunt (de Wi-Fi-router), noteert u de SSID en de referentie die wordt
gebruikt (dit is het wachtwoord of de wachtwoordzin).
Voer de SSID en referentie (wachtwoord of wachtwoordzin) in het veld vooraf gedeelde sleutel in.
Stel deze instelling in voor een testgroep met een beperkt aantal gebruikers, bij voorkeur het liefst alleen voor
het IT-team.
Synchroniseer uw iOS-apparaat naar Intune. Registreert u als dit nog niet is gebeurd.
Test de verbinding met hetzelfde Wi-Fi-eindpunt opnieuw (zoals vermeld in de eerste stap).
Implementeer deze instelling naar grotere groepen en uiteindelijk naar alle eindgebruikers in uw organisatie.

Wanneer er een beleid of een app wordt toegewezen, probeert Intune het apparaat onmiddellijk te melden dat
het moet inchecken bij de Intune-service. De melding wordt meestal binnen vijf minuten gedaan.

Als een apparaat geen controle uitvoert of het beleid niet kan worden opgehaald na de eerste melding, doet
Intune nog drie pogingen. Een apparaat dat offline is, dat bijvoorbeeld is uitgeschakeld of niet is verbonden met
een netwerk, ontvangt mogelijk geen meldingen. In dat geval krijgt het apparaat het beleid bij de volgende
geplande check-in bij de Intune-service, te weten:



macOS Om de 6 uur

Android Om de 8 uur

Pc’s met Windows 10 die als apparaten zijn geregistreerd Om de 8 uur

Windows Phone Om de 8 uur

Windows 8.1 Om de 8 uur

PLATFORM CYCLUS VERNIEUWEN

PLATFORM FREQUENTIE

iOS Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

Mac OS X Om de 15 minuten gedurende 6 uur en daarna om de 6 uur

Android Om de 3 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Windows Phone Om de 5 minuten gedurende 15 minuten en daarna om de
15 minuten gedurende 2 uur en vervolgens om de 8 uur

Windows-computers die als apparaten zijn ingeschreven Elke 3 minuten gedurende 30 minuten en vervolgens om de
8 uur

Welke acties zorgen ervoor dat Intune onmiddellijk een melding naar
een apparaat verzendt?

Als er meerdere beleidsregels worden toegewezen aan dezelfde
gebruiker of hetzelfde apparaat, hoe weet ik dan welke instellingen

Als het apparaat onlangs is ingeschreven, worden de check-ins vaker uitgevoerd:

Gebruikers kunnen ook de bedrijfsportal-app openen en het apparaat synchroniseren om op elk gewenst
moment op aanwezig beleid te controleren.

Voor apparaten zonder gebruikersaffiniteit kan de synchronisatiefrequentie die direct volgt op de inschrijving
variëren van een aantal uur tot een of meer dagen. Intune verzendt aanvragen met verschillende intervallen om
een apparaat in te checken bij Intune. Het is echter nog steeds aan het apparaat om in te checken. Na de initiële
inschrijving is het niet te voorspellen hoelang het duurt voor het apparaat de check-in afrondt. Het hangt ook af
van het type apparaatinschrijving en het beleid en de profielen die zijn toegewezen aan een apparaat. Nadat het
apparaat is ingeschreven en al het beleid is toegepast, controleert het apparaat elke zes tot acht uur op nieuw
beleid.

Apparaten checken in bij Intune wanneer ze een melding ontvangen waarin staat dat ze dit moeten doen of
wanneer het tijd is voor een geplande check-in. Wanneer u een actie op een apparaat of gebruiker richt, zoals
vergrendelen, wachtwoord opnieuw instellen, app toewijzen, profiel toewijzen of beleidsregels toewijzen, meldt
Intune het onmiddellijk aan het apparaat dat het moet inchecken om deze updates te ontvangen.

Andere wijzigingen zoals het wijzigen van de contactgegevens in de bedrijfsportal zorgen niet voor een
onmiddellijke melding aan apparaten.



worden toegepast?

Wat gebeurt er wanneer beleidsregels voor app-beveiliging met elkaar
conflicteren? Welke regel wordt toegepast op de app?

Wat gebeurt er als aangepaste iOS-beleidsregels conflicteren?

Wat gebeurt er wanneer een profiel wordt verwijderd of niet langer
van toepassing is?

Wanneer er twee of meer beleidsregels worden toegewezen aan dezelfde gebruiker of hetzelfde apparaat, vindt
de instelling die wordt toegepast plaats op afzonderlijk instellingsniveau:

Nalevingsbeleidsinstellingen hebben altijd voorrang op configuratieprofielinstellingen.

Als een nalevingsbeleidsregel diezelfde instelling vergelijkt in een ander nalevingsbeleid, wordt de
strengste nalevingsbeleidsinstelling toegepast.

Als een configuratiebeleidsinstelling een conflict veroorzaakt met een instelling in een ander
configuratiebeleid, wordt dit conflict weergegeven in Intune. Handmatig deze conflicten oplossen.

Conflictwaarden zijn de meest beperkende instellingen die beschikbaar zijn in app-beveiligingsbeleid, behalve
cijferinvoervelden, zoals het aantal pincodepogingen voordat de pincode opnieuw wordt ingesteld. De
cijferinvoervelden worden hetzelfde ingesteld als de waarden, alsof u een MAM-beleid hebt gemaakt met behulp
van de aanbevolen instellingenoptie.

Er treden conflicten op wanneer twee profielinstellingen dezelfde zijn. Bijvoorbeeld als u twee MAM-
beleidsregels hebt geconfigureerd die identiek zijn met uitzondering van de instelling voor kopiëren en plakken.
In dit scenario wordt de instelling voor kopiëren en plakken ingesteld op de meest beperkende waarde, maar de
overige instellingen worden toegepast zoals die zijn geconfigureerd.

Een beleid wordt in de app geïmplementeerd en gaat van kracht. Er wordt een tweede beleid geïmplementeerd.
In dit scenario heeft het eerste beleid voorrang en blijft het toegepast. Het tweede beleid geeft een conflict aan.
Als beide tegelijkertijd worden toegepast, dus als er geen beleid met prioriteit is, dan zijn beide conflicterend.
Eventueel conflicterende instellingen worden ingesteld op de meest beperkende waarden.

Intune beoordeelt de payload van Apple-configuratiebestanden of een aangepast beleid voor de Open Mobile
Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) niet. Het fungeert alleen als bezorgingsmechanisme.

Controleer, wanneer u een aangepast beleid toewijst, of de geconfigureerde instellingen niet conflicteren met
naleving, configuratiebeleid of ander aangepast beleid. Als een aangepast beleid en de bijbehorende instellingen
conflicteren, worden de instellingen willekeurig toegepast.

Wanneer u een profiel verwijdert of een apparaat verwijdert uit een groep waaraan een profiel was toegewezen,
worden het profiel en de instellingen van het apparaat verwijderd zoals wordt beschreven:

Wi-Fi-, VPN-, certificaat- en e-mailprofielen: deze profielen worden verwijderd van alle ondersteunde
ingeschreven apparaten.

Alle andere profieltypen:

Windows- en Android-apparaten: Instellingen worden niet verwijderd van het apparaat

Windows Phone 8.1-apparaten: De volgende instellingen worden verwijderd:

Wachtwoord vereist voor het ontgrendelen van mobiele apparaten
Eenvoudige wachtwoorden toestaan



Ik heb een beperkingsprofiel voor apparaten gewijzigd, maar de
wijzigingen zijn niet doorgevoerd

Sommige instellingen in een Windows 10-profiel retourneren de
waarde Niet van toepassing

Minimale wachtwoordlengte
Vereist wachtwoordtype
Wachtwoordverlooptijd (dagen)
Wachtwoordgeschiedenis onthouden
Aantal mislukte aanmeldingen dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist
Minuten inactief voordat wachtwoord is vereist
Vereist wachtwoordtype – minimum aantal tekensets
Camera toestaan
Versleuteling vereisen voor mobiel apparaat
Verwisselbare opslag toestaan
Webbrowser toestaan
Toepassingsarchief toestaan
Schermafbeelding toestaan
Geolocatie toestaan
Microsoft-account toestaan
Kopiëren en plakken toestaan
Wi-Fi-tethering toestaan
Automatische verbinding met gratis Wi-Fi-hotspots toestaan
Melden van Wi-Fi-hotspots toestaan
Wissen toestaan
Bluetooth toestaan
NFC toestaan
Wi-Fi toestaan

iOS: alle instellingen worden verwijderd, met uitzondering van:

Spraakroaming toestaan
Gegevensroaming toestaan
Automatische synchronisatie tijdens roamen toestaan

Bij Windows Phone-apparaten wordt niet toegestaan dat de beveiligingsbeleidsregels die via MDM of EAS zijn
ingesteld, worden teruggebracht naar een lager niveau wanneer u die eenmaal hebt ingesteld. U stelt
bijvoorbeeld het minimumaantal tekens voor het wachtwoord in op 8. U probeert het terug te brengen naar
4. Het meer beperkende profiel is al toegepast op het apparaat.

U moet het beveiligingsbeleid opnieuw instellen om de beveiliging van het profiel naar beneden bij te stellen.
Veeg bijvoorbeeld in Windows 8.1 op het bureaublad vanaf rechts over het scherm > selecteer Instellingen >
Configuratiescherm. Selecteer de applet Gebruikersaccounts . In het navigatiemenu aan de linkerkant vindt u
onderaan de koppeling Beveiligingsbeleid opnieuw instellen. Selecteer deze koppeling en kies vervolgens
Beleid opnieuw instellen.

Andere MDM-apparaten, bijvoorbeeld met Android, Windows Phone 8.1 en hoger, iOS of Windows 10, moeten
mogelijk buiten gebruik worden gesteld en weer opnieuw bij Intune worden ingeschreven voordat u een minder
beperkend profiel kunt toepassen.



Volgende stappen

Voor sommige Windows 10-apparaten wordt Niet van toepassing weergegeven. In dat geval wordt die
specifieke instelling niet ondersteund door de Windows-versie of -editie die wordt uitgevoerd op het apparaat.
Dit bericht kan optreden om de volgende redenen:

De instelling is alleen beschikbaar voor nieuwere versies van Windows en niet voor het huidige versie van het
besturingssysteem (OS) op het apparaat.
De instelling is alleen beschikbaar voor de specifieke Windows-edities of specifieke SKU's, zoals Home,
Professional, Enterprise en Education.

Zie Configuration Service Provider (CSP) reference (CSP-referentie (Configuration Service Provider)) voor meer
informatie over de versie- en SKU-vereisten voor de verschillende instellingen.

Extra hulp nodig? Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference


Apparaten beveiligen met Microsoft Intune
30-5-2019 • 5 minutes to read

Apparaatconfiguratie

Wachtwoordcodes opnieuw instellen wanneer de apparaten van
gebruikers zijn vergrendeld

Apparaten buiten gebruik stellen en gegevens verwijderen

Vereisen dat apparaten aan het beleid voldoen

Apps en de gegevens die ze gebruiken beveiligen

Een extra beschermingslaag toevoegen aan apparaten

Microsoft Intune helpt bij het beveiligen van de apparaten die u beheert en de gegevens op die apparaten.

Met het configuratiebeleid van Intune kunt u apparaten beveiligen en configureren door een groot aantal
instellingen en functies te beheren. Bijvoorbeeld:

U kunt het gebruik van hardwarefuncties op het apparaat beperken, zoals de camera of Bluetooth.
U kunt compatibele en niet-compatibele apps configureren. U wordt gewaarschuwd als een niet-compatibele
app wordt geïnstalleerd (op sommige platforms kan de installatie daadwerkelijk worden geblokkeerd).

De eerste stap in het beveiligen van bedrijfsgegevens op mobiele apparaten is het vereisen van een
wachtwoordcode om het apparaat te kunnen gebruiken. U zult daarom soms een wachtwoordcode opnieuw
moeten instellen of een medewerker moeten helpen om dit te doen door een wachtwoordcode te verwijderen of
door op afstand een tijdelijke wachtwoordcode in te stellen. U kunt ook een apparaat op afstand vergrendelen als
dit is zoekgeraakt of gestolen.

Wanneer een apparaat moet worden verwijderd uit het beheer van Intune (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker
vertrekt of het apparaat is kwijtgeraakt of gestolen), wilt u waarschijnlijk de gegevens op het apparaat verwijderen.
Intune biedt een aantal methoden voor het beveiligen van uw bedrijfsgegevens.

Intune heeft een nalevingsbeleid voor apparaten waarmee u apparaten kunt evalueren (en in sommige gevallen
kunt herstellen) die niet compatibel zijn met regels die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld rapporten verkrijgen over:

opengebroken iOS-apparaten
versleutelde of niet-versleutelde apparaten
de status van Windows 10-apparaten (zoals bepaald door de Health Attestation Service).

Intune biedt een reeks functies waarmee u apps en de gegevens ervan kunt beveiligen. Met Mobile Application
Management-beleid (MAM-beleid) kunt u bijvoorbeeld:

voorkomen dat er een back-up wordt gemaakt van gegevens uit een beveiligde app
kopiëren en plakken in andere apps beperken
een pincode vereisen voor toegang tot een app Zie Apps en gegevens beschermen met Microsoft Intune voor
meer informatie



Instellingen van Windows Hello voor Bedrijven beheren op Windows-
apparaten

Bypass van activeringsvergrendeling op iOS-apparaten

Volgende stappen

Multi-Factor Authentication (MFA) is een veiligere manier om de identiteit van gebruikers van apparaten op het
netwerk te verifiëren. Met MFA moeten gebruikers hun identiteit niet alleen met een gebruikersnaam en
wachtwoord, maar ook via een telefoongesprek of tekstbericht bevestigen.

Intune biedt de mogelijkheid van integratie met Windows Hello voor Bedrijven. Dit is een alternatieve
aanmeldingsmethode voor Windows 10 en hoger, waarbij Active Directory of een Azure Active Directory-account
wordt gebruikt ter vervanging van een wachtwoord, smartcard of virtuele smartcard.

Activeringsslot is een functie waarmee de apparaten van gebruikers kunnen worden beveiligd. Bij gebruik van deze
functie moet er een Apple ID en wachtwoord worden ingevoerd om het apparaat te kunnen wissen of om het
opnieuw te activeren. De functie kan echter leiden tot problemen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het bedrijf
verlaat zonder de vergrendeling te verwijderen. Bypass van activeringsvergrendeling voor iOS kan u helpen de
vergrendeling te verwijderen van iOS-apparaten die onder supervisie staan, zodat u ze opnieuw kunt toewijzen of
kunt wissen.

Meer informatie over Mobile Threat Defense



Privacy en persoonlijke gegevens in Intune
31-7-2019 • 2 minutes to read

NOTENOTE

De voorwaarden van uw bedrijf

Volgende stappen

Eindgebruikers kunnen gegevens ontvangen, verzenden en opslaan op apparaten die door Intune worden beheerd.
Ze vertrouwen erop dat de privacy van hun gegevens wordt gewaarborgd en dat de gegevens alleen worden
gebruikt op een manier die overeenkomt met hun verwachtingen. De artikelen in deze sectie bevatten informatie
over de manier waarop Intune persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat, behoudt, verwerkt, beveiligt, deelt,
controleert en exporteert om Intune-beheerders te hepen bij het instellen van dergelijke verwachtingen. Ook leest
u hier hoe u persoonlijke gegevens weergeeft, corrigeert en verwijdert.

Microsoft Intune gebruikt geen persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de service voor
profilerings-, reclame- of marketingdoeleinden.

Als u persoonlijke gegevens wilt weergeven of verwijderen, raadpleegt u het artikel Azure Data Subject Requests for the
GDPR (Azure AVG-aanvragen). Zie de AVG-sectie van Service Trust Portal voor algemene informatie over de AVG.

U kunt privacyverklaringen opnemen in de voorwaarden van uw bedrijf voor eindgebruikers. Dergelijke
privacyverklaringen kunnen informatie bevatten over het gebruik en de privacy van de persoonlijke gegevens van
de eindgebruiker.

U kunt de voorwaarden van uw bedrijf weergeven in de Intune-bedrijfsportal-app. Op deze manier kunnen
gebruikers de voorwaarden bekijken, inclusief de privacyverklaring, voordat ze zich inschrijven in Intune en
toegang hebben tot bedrijfsmiddelen en gegevens.

Meer informatie over hoe Intune persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt, en deelt.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/gdpr-dsr-azure
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/GDPRGetStarted


  

Gegevensverzameling in Intune
17-7-2019 • 6 minutes to read

Geïdentificeerde gegevens

Wanneer gebruikers hun zakelijke of persoonlijke apparaten registreren met Intune, verzamelt en deelt Intune
bepaalde persoonlijke gegevens. Intune verzamelt persoonlijke gegevens van de volgende bronnen:

Het gebruik van de beheerder van Intune in Azure Portal.
Apparaten van eindgebruikers (wanneer ze zich inschrijven voor Intune-beheer en tijdens het gebruik).
Klantaccounts bij de services van derden (volgens de instructies van de beheerder).
Diagnostische gegevens, prestatiegegevens en gebruiksgegevens.

Van deze bronnen verzamelt Intune gegevens die in de volgende drie categorieën vallen: geïdentificeerd,
gepseudonimiseerd en geaggregeerd.

De meeste persoonlijke gegevens die door Intune worden verzameld, zijn geïdentificeerde gegevens. Deze
gegevens zijn gekoppeld aan een gebruiker, apparaat of toepassing en zijn essentieel voor de aard van het beheer.
Geïdentificeerde gegevens worden gebruikt voor het beheren van het apparaat en de toepassingen van een
gebruiker, en voor het inrichten van de Intune-service.

Geïdentificeerde gegevens die door Intune worden verzameld, omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot:

Gebruikersgegevens

Hardware-inventarisatiegegevens

Informatie uit auditlogboeken, waaronder gegevens over de volgende activiteiten

Ondersteuningsinformatie

Weergaven van de eigenaar van de naam/gebruiker (de in Azure geregistreerde naam van de gebruiker,
zoals aangegeven door de AzureUserID)
User principal name of e-mailadres
Identificaties van externe gebruikers (zoals Apple ID)

Apparaatnaam
Fabrikant
Besturingssysteem
Serienummer
IMEI-nummer
Het IP-adres
Wi-Fi MacAddress
ICCID
Telefoonnummer

Manage
Maken
Bijwerken (bewerken)
Verwijderen
Toewijzen
Externe taken

Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres)



  Gepseudonimiseerde gegevens

Informatie over toegangsbeheer (Intune gebruikt deze gegevens voor het beheren van toegang tot
administratieve rollen en functies via functies als Op rollen gebaseerd toegangsbeheer).

Beheer- en accountgegevens

Toepassingsinventaris, zoals

Tenant-id's van derden, zoals de Apple ID.

E-mailwisselingen met Microsoft Ondersteuning en leden van het product- en/of
kwaliteitsverbeteringsteam

Statische verificators (wachtwoord van de klant)
Privacysleutels voor certificaten

Voornaam en achternaam van de gebruiker met beheerdersrechten
Naam van de gebruiker met beheerdersrechten
UPN (e-mail)
Telefoonnummer
E-mailadres van accounteigenaar
Active Directory-id van de IT-beheerder van elke klant
Betalingsgegevens voor klantfacturering
Abonnementssleutel

app-naam
Versie
app-id
grootte
installatielocatie
Inventarisgegevens van toepassingen worden alleen verzameld wanneer deze door de beheerder zijn
gemarkeerd als een apparaat in bedrijfseigendom of wanneer de functie voor compatibele apps is
ingeschakeld.

Gepseudonimiseerde gegevens zijn gekoppeld aan een unieke id, doorgaans een nummer dat is gegenereerd
door het systeem waarmee niet zelfstandig een individu kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt voor
de levering van bedrijfsservices aan gebruikers.

Gepseudonimiseerde gegevens die door Intune worden verzameld, omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot:

Diagnostische gegevens, prestatiegegevens en gebruiksgegevens die zijn gekoppeld aan een gebruiker en/of
apparaat

Gegevens van apparaten die niet zijn gekoppeld aan een apparaat of gebruiker (als deze gegevens zijn
gekoppeld aan een apparaat of gebruiker, worden deze gegevens behandeld als geïdentificeerde gegevens)

Het aantal keer dat een functie wordt gebruikt
De opdrachten die door de functie worden geleverd
De reactietijd van een service
Succespercentages van installaties en andere processen
Toepassingsfouten van de Intune-bedrijfsportal
Gebruikers- en apparaat-id's
Id's voor verwijzing, correlatie en beheerdoeleinden

Intune-apparaat-id
Apparaat-id van Azure Active Directory
Intune-apparaatbeheer-id
Tenant-id



  Geaggregeerde gegevens

Volgende stappen

Beheerde toepassingsgegevens

Account-id
EAS-apparaat-id
Platformspecifieke id's
Apple ID voor iOS-apparaten
MAC-adres voor Mac-apparaten
Windows-id voor Windows-apparaten

Beheerde toepassing-id
Apparaatlabel van beheerde toepassing
Intune-apparaatbeheer-id
Apparaat-id van Azure Active Directory
Versleutelingssleutels

Geaggregeerde gegevens worden gebruikt voor het inrichten en verbeteren van de Intune-service.

Geaggregeerde gegevens die door Intune worden verzameld, zijn mogelijk, maar niet beperkt tot:

Beheerdersgebruiksgegevens van alle Intune-tenants (bijvoorbeeld beheerdersbesturingselementen die zijn
geselecteerd voor de communicatie met de beheerconsole)
Gegevens van het tenantaccount (deze gegevens zijn beschikbaar via de blade van Intune)

Aantal ingeschreven apparaten of gebruikers
Aantal geïdentificeerde apparaatplatformen
Aantal geïnstalleerde apparaten
installedDeviceCount: het aantal apparaten waarop de toepassing is geïnstalleerd.
notApplicableDeviceCount: het aantal apparaten waarvoor de toepassing niet van toepassing is.
notInstalledDeviceCount: het aantal apparaten waarvoor de toepassing van toepassing is, maar waarop
de installatie niet is uitgevoerd.
pendingInstallDeviceCount: het aantal apparaten waarvoor de toepassing van toepassing is en
waarvoor de installatie in behandeling is.

Meer informatie over hoe Intune persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt, en deelt.



Opslag en verwerking van gegevens in Intune
30-5-2019 • 2 minutes to read

Persoonlijke gegevens opslaan

OpslaglocatiesOpslaglocaties

Persoonlijke gegevens bewarenPersoonlijke gegevens bewaren

Persoonlijke gegevens verwerken

Profilering en marketingProfilering en marketing

Verwerking van persoonlijke gegevens beperkenVerwerking van persoonlijke gegevens beperken

Nadat Intune de gegevens heeft verzameld, verloopt de opslag en verwerking van die gegevens zoals hieronder
wordt beschreven.

Alle niet-telemetrische gegevens die zijn verzameld, worden verwerkt via de Intune-service en opgeslagen op een
of meer van de volgende locaties:

SQLAzure
Betrouwbare verzamelingen (Service Fabric)
Azure Storage

Telemetrische gegevens (servicelogboeken, prestatielogboeken, fouten enzovoort) die essentieel zijn voor de
bewaking en het bieden van een stabiele service, worden verzonden naar de gegevensopslag van telemetrie van
Microsoft.

Microsoft biedt in veel regio's wereldwijd Intune-services aan. Intune respecteert de opslaglocaties die zijn
gekozen door de beheerder voor klantgegevens.

Zie [Microsoft Intune Waar zijn mijn klantgegevens?](For more information, see Microsoft Intune Where is my
customer data?) voor meer informatie.

Over het algemeen worden persoonlijke gegevens door Intune bewaard tot dertig dagen nadat de gebruiker is
verwijderd uit Intune-beheer.

Telemetrische gegevens die zijn verzameld als onderdeel van het gebruik van Intune, worden maximaal 30 dagen
bewaard.

Auditlogboeken worden maximaal één jaar bewaard.

Intune verwerkt persoonlijke gegevens conform ISO-gecertificeerde systemen.  Zie Service Trust Portal voor meer
informatie.

Microsoft Intune gebruikt geen persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de service voor
profilerings- of marketingdoeleinden.

Als u de verwerking van persoonlijke gegevens van een gebruiker wilt beperken, kunt u het gebruikersaccount
verwijderen door:

1. Een elektronisch exemplaar van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verwijderen, met inbegrip van
accounts
servicegegevens
gekoppelde logboeken

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/stp


Volgende stappen

2. Het account van de gebruiker en de bijbehorende gegevens te verwijderen uit Intune.

Meer informatie over hoe Intune persoonlijke gegevens beveiligt en deelt.



Gegevens in Intune beveiligen en delen
19-6-2019 • 4 minutes to read

Gegevens beveiligen

Rapportage van een datalekRapportage van een datalek

Gegevens delen

Microsoft Intune is een belangrijk onderdeel van de Microsoft Enterprise Mobility- en Security Suite-
cloudservice. In navolging van de gegevensbeheerstrategie zijn alle cloudservices van Microsoft ontwikkeld met
Microsoft Privacy- en Microsoft Security-methodologieën.

Microsoft Intune volgt dezelfde technische en organisatorische maatregelen die Microsoft Azure-serviceteams
nemen voor de beveiliging tegen lekken.

Zie Service Trust Portal voor meer informatie.

Intune maakt gebruik van gegevensminimalisatietechnieken, zoals

aggregatie
optionele gegevensverzameling voor bepaalde functies
gegevens die minder nauwkeurig of gevoelig zijn gemaakt

Intune maakt ook gebruik van technieken als RBAC en JiT-beveiliging voor ondersteuningsaanvragen om
gegevensbescherming standaard te waarborgen.

Wanneer een CRSI (Customer-Reportable Security Incident) wordt geïdentificeerd, worden klanten hiervan op de
hoogte gebracht. In dit proces wordt samen met het Microsoft O365-team melding gedaan van het lek aan de
gebruikers van Microsoft O365 met Intune.

Wanneer bepaalde functies (zoals het Apple Device Enrollment Program) door tenantbeheerders worden
ingeschakeld, wordt in Microsoft Intune toestemming van de beheerder verkregen voor het delen van gegevens
met de juiste derden. In dergelijke gevallen kan Intune persoonlijke gegevens delen met:

Derden die fungeren als Microsoft agent.
Derden die niet fungeren als Microsoft agent, maar alleen wanneer tenantbeheerders hiervoor expliciet
machtigingen geven voor Intune.

Alle derden die fungeren als Microsoft agent zijn opgenomen in de lijst van toeleveranciers voor Online Services.

Het delen van gegevens met dergelijke entiteiten wordt gedaan ter ondersteuning van de klant en de technische
ondersteuning, voor service-onderhoud en andere bewerkingen.

De persoonlijke gegevens van Intune die in de service van de derde partij aanwezig zijn, zijn onderhevig aan het
contract van de tenant met de derde partij. Ook heeft Intune toestemming om de gegevens te verzenden naar de
service van de derde partij.

Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over gegevens die worden gedeeld met bepaalde derden:

Gegevens die Intune naar Apple verzendt
Gegevens die Intune naar Google verzendt
Gegevens die Apple verzendt naar Intune
Gegevens die Google verzendt naar Intune

https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/security/
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/stp
https://aka.ms/Online_Serv_Subcontractor_List


Gegevensdeling met de System Center Configuration ManagerGegevensdeling met de System Center Configuration Manager

Volgende stappen

Gegevens die Jamf Pro verzendt naar Intune

Microsoft Intune deelt geen gegevens met System Center Configuration Manager. System Center Configuration
Manager is een on-premises product dat rechtstreeks door de klant wordt geïmplementeerd, beheerd en
uitgevoerd. De diagnostische gegevens en gebruiksgegevens die door Configuration Manager worden
verzameld, worden alleen gebruikt om de installatie-ervaring, kwaliteit en beveiliging van toekomstige releases te
verbeteren.

Zie Diagnostische gegevens en gebruiksgegevens voor SCCM voor meer informatie.

Ontdek hoe u persoonlijke gegevens in Intune kunt weergeven en corrigeren.

https://docs.microsoft.com/sccm/core/plan-design/diagnostics/diagnostics-and-usage-data


Gegevens die Apple verzendt naar Intune
16-5-2019 • 8 minutes to read

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

APNs Authenticate MessageType Het berichttype: verifiëren.

APNs Authenticate Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs Authenticate MesUDID De UDID van het apparaat.

APNs Authenticate OSVersion De versie van het
besturingssysteem van het
apparaat.

APNs Authenticate BuildVersion De buildversie van het
apparaat.

APNs Authenticate ProductName De productnaam van het
apparaat.

APNs Authenticate SerialNumber Het serienummer van het
apparaat.

APNs Authenticate IMEI De IMEI-id (International
Mobile Station Equipment)
van het apparaat.

APNs Authenticate MEID De MEID (Mobile Equipment
Identifier) van het apparaat

APNs TokenUpdate Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs TokenUpdate udid De UDID van het apparaat.

Als een van de volgende Apple-services wordt ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding
met Apple om gebruikers- en apparaatgegevens te delen:

Apple Device Enrollment Program (DEP)
Apple MDM-pushcertificaat (APNs)
Apple School Manager (ASM)
Apple Volume Purchase Program (VPP)

Voordat Microsoft Intune verbinding kan maken, moet u een Apple-account maken voor elk van de Apple-services.

De volgende tabel bevat de gegevens die een Apple-apparaat naar Intune verzendt. Intune verzendt ook gegevens
naar Apple.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/apple-school-manager-integration-with-intune-for-education-and-school-data-sync
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


APNs TokenUpdate Token Het pushtoken voor het
apparaat. De server moet dit
bijgewerkte token gebruiken
bij het verzenden van
pushmeldingen naar het
apparaat.

APNs TokenUpdate PushMagic De magic-tekenreeks die
moet worden opgenomen in
de pushmelding.

APNs TokenUpdate UnlockToken Een gegevens-blob die kan
worden gebruikt om het
apparaat te ontgrendelen.

APNs TokenUpdate AwaitingConfiguration Indien ingesteld op 'true',
wacht het apparaat op een
DeviceConfigured MDM-
opdracht voordat u
doorgaat met de Setup-
assistent.

APNs Checkout MessageType Het berichttype: uitchecken.

APNs Checkout Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs Checkout udid De UDID van het apparaat

APNs MDM Protocol Status Status.

APNS MDM Protocol udid De UDID van het apparaat.

APNs MDM Protocol CommandUUID UUID van de opdracht
waarvoor deze reactie is.

APNs MDM Protocol ErrorChain Matrix van woordenlijsten
die de keten van fouten
vertegenwoordigt die zijn
opgetreden.

ASM/DEP Enrollment Program token Serienummer Het serienummer van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token model De modelnaam van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Beschrijving Een beschrijving van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Kleur De kleur van het apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Asset tag De inventaristag van het
apparaat.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


ASM/DEP Enrollment Program token Profile status De status van de
profielinstallatie.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile UUID De UUID van het
toegewezen profiel.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile assign time Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft wanneer
een profiel is toegewezen
aan het apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile push time Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft wanneer
een profiel naar het apparaat
is gepusht.

ASM/DEP Enrollment Program token Device assigned date Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft wanneer
het apparaat is geregistreerd
bij het Device Enrollment
Program.

ASM/DEP Enrollment Program token Device assigned by Het e-mailadres van de
persoon die het apparaat
heeft toegewezen.

ASM/DEP Enrollment Program token Besturingssysteem Het besturingssysteem van
het apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Device family De Apple-productfamilie van
het apparaat.

VPP Apple VPP Token Apple User ID Een gebruikers-id die is
gegenereerd door Apple.

VPP Apple VPP Token application description De beschrijving van een
VPP-toepassing.

VPP Apple VPP Token application icon De URL van een door Apple
gehost pictogram voor een
VPP-app.

VPP Apple VPP Token Application Id Apple-toepassings-id, ook
wel bekend als adamsId.

VPP Apple VPP Token application name De naam van een VPP-
toepassing.

VPP Apple VPP Token assignedCount Het aantal toegewezen
licenties voor een app.

VPP Apple VPP Token availableCount Het aantal licenties waarvan
de toewijzing ongedaan is
gemaakt voor een app.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
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https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1


VPP Apple VPP Token bundleId De bundel-id van een app.

VPP Apple VPP Token auteursrecht De auteursrechtinformatie
van een app.

VPP Apple VPP Token CountryCode De landcode van een VPP-
programma.

VPP Apple VPP Token deviceAssignable Apple retourneert 'true' als
de beheerder een
apparaatlicentie voor een
app kan toewijzen. Als dat
niet het geval is, wordt 'false'
geretourneerd.

VPP Apple VPP Token facilitatorMemberId De lid-id van een VPP-
accountfacilitator.

VPP Apple VPP Token genres De genres van een app.

VPP Apple VPP Token Intune UserId guid De GUID die is gegenereerd
door Intune.

VPP Apple VPP Token isIrrevocable Apple retourneert 'true' als
de licentie niet kan worden
ingetrokken. Als deze kan
worden ingetrokken, wordt
'false' geretourneerd.

VPP Apple VPP Token License Id De id die wordt gegenereerd
door Apple voor het
identificeren van een
bepaalde licentie.

VPP Apple VPP Token Locatie De locatie die is opgeslagen
in de VPP-
configuratiegegevens van
Apple.

VPP Apple VPP Token Managed AppleId UPN Het e-mailadres van de
Apple-id voor de gebruiker,
de beheerder en het
facilitatorlid.

VPP Apple VPP Token OrganizationId De door Apple toegewezen
organisatie-id.

VPP Apple VPP Token pricingParam Het Apple-prijstype voor een
app.

VPP Apple VPP Token productType Het producttype van een
VPP-toepassing.
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https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1


VPP Apple VPP Token retiredCount Het aantal ingetrokken
licenties voor een app.

VPP Apple VPP Token totalCount Het totale aantal
aangeschafte licenties voor
een app.

VPP Apple VPP Token URL De URL naar de iTunes Store
van een app.

VPP Apple VPP Token User Status De gebruikersstatus in Apple
VPP-programma's.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

Als u geen Apple-services meer wilt gebruiken met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen, moet u
zowel De Microsoft Intune Apple-token uitschakelen als uw Apple-account verwijderen. In uw Apple-account vindt
u meer informatie over accountbeheer.

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1


Gegevens die Google verzendt naar Intune
16-5-2019 • 2 minutes to read

GEGEVENS DIE GOOGLE
VERZENDT NAAR INTUNE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

Zakelijke gegevens Ondernemings-id's van de
klant in Google.

Hiermee worden gegevens
van de klant gekoppeld
tussen Intune en Google.

Voorbeeld van enterpriseId:
LC04eik8a6.
Naam. De naam van de
beheerder die is ingevoerd
bij het configureren van
Android Enterprise.
Voorbeeld: Stefan Spel.
E-mailadres beheerder.
YourAdmin@gmail.com die is
gebruikt bij het configureren
van Android Enterprise.

Toepassingsgegevens Gegevens voor beheerde
Play Store-toepassingen.

Bedoeld voor de toepassing
voor gebruikers of apparaten
als deze beschikbaar of
vereist zijn.

Voorbeeld van
Toepassingsnaam:
Contoso-toepassing voor
magazijninventarisatie.
Voorbeeld van unieke id
voor de toepassing:
app:com.
Contoso.magazijn.inventarisa
tie

Serviceaccount Uniek, intern Google-
serviceaccount voor gebruik
met specifieke
klantaanroepen.

Wordt gebruikt voor
aanroepen in Google
namens de klant (om apps
en apparaten te bekijken en
meer)

Voorbeeld van naam:
InternalAccount@InternalSer
vice.com.
Voorbeeld van Sleutels:
ServiceAccountPassword

Als zakelijk Android-apparaatbeheer is ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding met
Google en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld tussen Intune en Google. Voordat Microsoft Intune
verbinding kan maken, moet u een Google-account maken.

De volgende tabel bevat de gegevens die Google naar Microsoft Intune verzendt wanneer apparaatbeheer op een
apparaat wordt ingeschakeld:

Als u zakelijke Android-apparaten niet meer wilt beheren met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen,
moet u zowel het zakelijke Android-apparaatbeheer via Microsoft Intune uitschakelen als uw Google-account
verwijderen. In uw Google-account vindt u meer informatie over accountbeheer.



Gegevens die Intune naar Apple verzendt
16-5-2019 • 4 minutes to read

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR

APNS Token, PushMagic Als de server het apparaat accepteert,
pusht het apparaat zelf een
apparaattoken naar de server. De server
moet deze token gebruiken om
pushmeldingen naar het apparaat te
verzenden. Dit incheckbericht bevat ook
een PushMagic-tekenreeks. De server
moet deze tekenreeks onthouden en
deze insluiten in alle pushmeldingen die
naar het apparaat worden verzonden.

ASM/DEP Servertoken Pushmelding met apparaattoken,
gebruikt voor verificatie met de Apple-
service.

ASM/DEP servernaam Een herleidbare naam voor de MDM-
server.

ASM/DEP server_uuid Een server-id die door het systeem is
gegenereerd.

ASM/DEP admin_id De Apple-id van de persoon die de
tokens heeft gegenereerd die nu
worden gebruikt.

ASM/DEP org_name De naam van de organisatie.

ASM/DEP org_email Het e-mailadres van de organisatie.

ASM/DEP org_phone Het telefoonnummer van de organisatie.

ASM/DEP org_address Het adres van de organisatie.

Als een van de volgende Apple-services wordt ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding
met Apple en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld met Apple:

Apple Device Enrollment Program (DEP)
Apple MDM-pushcertificaat (APNS)
Apple School Manager (ASM)
Apple Volume Purchase Program (VPP)

Voordat Microsoft Intune verbinding kan maken, moet u een Apple-account maken voor elk van de Apple-services.

In de volgende tabel staat welke gegevens Microsoft Intune vanaf een apparaat verzendt naar de ingeschakelde
Apple-services.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/apple-school-manager-integration-with-intune-for-education-and-school-data-sync
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


ASM/DEP org_id De DEP-klant-id. Deze sleutel is alleen
beschikbaar in protocol versie 3 en
hoger.

ASM/DEP serial_number Het serienummer van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP model De naam van het model (tekenreeks).

ASM/DEP description Een beschrijving van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP asset_tag De inventaristag van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP profile_status De status van de profielinstallatie.
Mogelijke waarden: empty, assigned,
pushed of removed.

ASM/DEP profile_uuid De unieke id van het toegewezen
profiel.

ASM/DEP device_assigned_by Het e-mailadres van de persoon die het
apparaat heeft toegewezen.

ASM/DEP os Het besturingssysteem van het
apparaat: iOS, OSX of tvOS. Deze sleutel
is geldig in X-Server-Protocol-Version 2
en hoger.

ASM/DEP device_family De Apple-productfamilie van het
apparaat: iPhone, iPad, iPod, Mac of
AppleTV. Deze sleutel is geldig in X-
Server-Protocol-Version 2 en hoger.

ASM/DEP profile_name Tekenreeks. Een leesbare naam voor het
profiel.

ASM/DEP support_phone_number Optioneel. Tekenreeks. Een
ondersteuningstelefoonnummer voor
de organisatie.

ASM/DEP support_email_address Optioneel. Tekenreeks. Een
ondersteuningse-mailadres voor de
organisatie. Deze sleutel is geldig in X-
Server-Protocol-Version 2 en hoger.

ASM/DEP afdeling Optioneel. Tekenreeks. De door de
gebruiker gedefinieerde afdeling of de
locatienaam.

ASM/DEP devices Matrix met tekenreeksen met
serienummers van apparaten. (Mag leeg
zijn.)

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR



VPP Intune UserId guid GUID gegenereerd door Intune.

VPP Managed AppleId UPN De Apple-id die is opgegeven door de
beheerder tijdens het configureren van
de VPP-tokenverbinding met Apple.

VPP Serienummer Het serienummer van het beheerde
apparaat.

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR

Als u geen Apple-services meer wilt gebruiken met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen, moet u
zowel De Microsoft Intune Apple-token uitschakelen als uw Apple-account verwijderen. In uw Apple-account vindt
u meer informatie over accountbeheer.



Gegevens die Intune naar Google verzendt
16-5-2019 • 4 minutes to read

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

EnterpriseId Afkomstig van Google bij het
koppelen van uw Gmail-
account aan Intune.

Primaire id, gebruikt om
communicatie mogelijk te
maken tussen Intune en
Google. Deze communicatie
gaat over het instellen van
beleid, het beheer van
apparaten en het koppelen
van Android-apparaten aan
Intune (of het opheffen van
de koppeling).

Unieke id. Voorbeeldnotatie:
LC04eik8a6

Hoofdtekst beleid Afkomstig uit Intune;
ontstaan bij het opslaan van
een nieuwe app of een nieuw
configuratiebeleid.

Beleidsregels toepassen op
apparaten.

Dit is een verzameling van
alle geconfigureerde
instellingen voor een
toepassing of
configuratiebeleid. Dit kan
klantinformatie bevatten als
dit wordt geleverd als
onderdeel van een beleid,
zoals netwerknamen,
toepassingsnamen en app-
specifieke instellingen.

Als zakelijk Android-apparaatbeheer is ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding met
Google en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld met Google. Voordat Microsoft Intune verbinding
kan maken, moet u een Google-account maken.

De volgende tabel bevat de gegevens die Microsoft Intune naar Google verzendt wanneer apparaatbeheer op een
apparaat wordt ingeschakeld:



Apparaatgegevens Bij apparaten in een
werkprofielscenario moeten
die apparaten eerst worden
ingeschreven bij Intune. Bij
apparaten in een beheerde-
apparatenscenario moeten
die apparaten eerst worden
ingeschreven bij Google.

Er worden tussen Intune en
Google apparaatgegevens
gedeeld voor verschillende
acties, zoals het toepassen
van beleid, het beheren van
het apparaat en algemene
rapportage.

De unieke id die de
apparaatnaam
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
enterprises/LC04ebru7b/devi
ces/3592d971168f9ae4
De unieke id die de
gebruikersnaam
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
Enterprises/LC04ebru7b/use
rs/11683851992420744971
1
Apparaatstatus.
Voorbeelden: Actief,
Uitgeschakeld, Wordt
ingericht.
Nalevingsstatussen.
Voorbeelden: Instelling
wordt niet ondersteund,
Vereiste apps ontbreken
Software-informatie.
Voorbeelden: softwareversies
en patchniveau.
Netwerkinformatie.
Voorbeelden: IMEI, MEID,
WifiMacAddress
Apparaatinstellingen.
Voorbeelden: Informatie
over de
versleutelingsniveaus en of
op apparaten onbekende
apps zijn toegestaan.
Hieronder vindt u een
voorbeeld van een JSON-
bericht.

newPassword Afkomstig uit Intune. De wachtwoordcode van het
apparaat wordt opnieuw
ingesteld.

De tekenreeks die het
nieuwe wachtwoord
vertegenwoordigt.

Google-gebruiker Google Het werkprofiel beheren in
werkprofielscenario's (BYOD).

De unieke id die het
gekoppelde Gmail-account
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
114223373813435875042

Toepassingsgegevens Afkomstig uit Intune, bij het
opslaan van
toepassingsbeleid.

Tekenreeks voor naam van
toepassing. Voorbeeld:
app:com.microsoft.windowsi
ntune.companyportal

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD



Zakelijk serviceaccount Afkomstig van Google, op
verzoek van Intune.

Wordt gebruikt voor
verificatie tussen Intune en
Google, speciaal voor
transacties waar deze klant
bij is betrokken.

Er zijn verschillende
onderdelen:
Ondernemings-id: eerder
beschreven.
UPN: gegenereerde UPN,
gebruikt voor verificatie
namens de klant.
Voorbeeld:
w49d77900526190e26708c
31c9e8a0@pfwp-
commicrosoftonedfmdm2.go
ogle.com.iam.gserviceaccoun
t.com
Sleutel: Op basis van
Base64 versleutelde blob,
gebruikt in
verificatieaanvragen en
versleuteld opgeslagen in de
service. De blob ziet er als
volgt uit:
De unieke id die de sleutel
van de klant
vertegenwoordigt
Voorbeeld:
a70d4d53eefbd781ce7ad6a
6495c65eb15e74f1f

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

Als u zakelijke Android-apparaten niet meer wilt beheren met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen,
moet u zowel het zakelijke Android-apparaatbeheer via Microsoft Intune uitschakelen als uw Google-account
verwijderen. In uw Google-account vindt u meer informatie over accountbeheer.



Gegevens die Jamf Pro verzendt naar Intune
7-8-2019 • 2 minutes to read

Gegevens

Wanneer u Jamf Pro gebruikt voor het beheren van de Macs van uw eindgebruikers, legt Jamf Pro
inventarisinformatie vast over beheerde macOS-apparaten.

Jamf Pro geeft de volgende informatie door aan Intune:

Id Azure AD-apparaat
Status van de JAMF-inventaris (inventarisstatus van een computer die tijdens de afgelopen 24 uur is ingecheckt
bij Jamf Pro)
Versie besturingssysteem
Id Azure AD-gebruiker
Versleuteld (FileVault 2)
Poortwachterstatus
Wachtwoord: minimum aantal tekensets
Wachtwoordverlooptijd (dagen)
Type wachtwoord: eenvoudig, alfanumeriek of onbekend
Automatische aanmelding voorkomen
Vereiste lengte van de wachtwoordcode
Wachtwoord: aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt
Beveiliging systeemintegriteit
Tijd laatste check-in
Type architectuur
Beschikbare RAM-sleuven
Capaciteit van de accu
Opstart-ROM
Bussnelheid
Cachegrootte
Apparaatnaam
Lid van domein
Jamf-id
MAC-adres
Merk
Model
Model-id
NIC-snelheid
Aantal kernen
Aantal processors
Besturingssysteem
Platform
Processorsnelheid
Type processor

https://www.jamf.com


Volgende stappen

Secundair MAC-adres
Serienummer
SMC-versie
Totaal RAM
udid
E-mailadres gebruiker

U kunt een door Jamf beheerd apparaat verwijderen uit de Intune-console door in de weergave Alle apparaten
Verwijderen te selecteren. Bulkverwijdering van apparaten kan worden ingeschakeld door meerdere apparaten te
selecteren en op Verwijderen te klikken.

U vindt meer informatie over het verwijderen van door Jamf beheerde apparaten in de Jamf Pro-documenten. U
kunt ook een ondersteuningsticket indienen met Jamf-ondersteuning voor meer informatie.

https://www.jamf.com/jamf-nation/articles/80/unmanaging-computers-while-preserving-their-inventory-information
https://www.jamf.com/support/


Persoonlijke gegevens weergeven en corrigeren
30-5-2019 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Persoonlijke gegevens weergeven

Wie kan de gegevens bekijken?Wie kan de gegevens bekijken?

Persoonlijke gegevens van eindgebruikers corrigeren

Volgende stappen

Intune-beheerders kunnen bepaalde persoonlijke gegevens weergeven op basis van de toegangsmachtigingen,
maar alleen eindgebruikers kunnen de persoonlijke gegevens op hun apparaat wijzigen.

Als u persoonlijke gegevens wilt weergeven of verwijderen, raadpleegt u het artikel Azure Data Subject Requests for the
GDPR (Azure AVG-aanvragen). Zie de AVG-sectie van Service Trust Portal voor algemene informatie over de AVG.

Beheerders kunnen persoonlijke gegevens van de eindgebruiker in verschillende blades in de gebruikersinterface
van Intune zien. In de volgende artikelen wordt uitgelegd waartoe informatiebeheerders wel en geen toegang
hebben:

In Apparaatdetails weergeven in Intune wordt uitgelegd hoe u de details van een apparaat van een
eindgebruiker kunt weergeven.
In App-gegevens en -toewijzingen controleren wordt uitgelegd hoe u details over geïnstalleerde apps op een
apparaat van een eindgebruiker kunt weergeven.
Het artikel Welke gegevens kan mijn bedrijf zien wanneer ik mijn apparaat inschrijf? bevat een lijst met
gegevens voor eindgebruikers van alle gegevens die hun bedrijf wel en niet kunnen zien. U kunt uw gebruikers
het best vertellen wat voor soort gegevens u verzamelt en waarom u die wilt verzamelen. Dit artikel kan de
eerste stap in die transparantie zijn.

Microsoft gebruikt strikte besturingselementen om de toegang tot klantgegevens te beheren en kent het laagste
toegangsniveau toe dat is vereist om belangrijke taken te voltooien. De toegang wordt ingetrokken zodra deze niet
meer nodig is.

U kunt de toegang tot persoonlijke gegevens van eindgebruikers beveiligen en beheren met op rollen gebaseerd
toegangsbeheer (RBAC). Zie RBAC met Microsoft Intune voor meer informatie.

U vindt meer informatie over de Microsoft-procedures voor gegevens in de voorwaarden voor onlineservices en
de privacyverklaring van Microsoft Online Services.

Beheerders kunnen specifieke informatie over apparaten of apps niet bijwerken. Als eindgebruikers persoonlijke
gegevens willen corrigeren (zoals de naam van het apparaat), moeten ze dit direct op hun apparaat doen. De
wijzigingen worden de volgende keer dat ze verbinding maken met Intune gesynchroniseerd.

Ontdek hoe u persoonlijke gegevens in Intune kunt controleren, exporteren of verwijderen.

https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/gdpr-dsr-azure
https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/GDPRGetStarted
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/what-info-can-your-company-see-when-you-enroll-your-device-in-intune
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=131004&clcid=0x409


Persoonlijke gegevens controleren, exporteren of
verwijderen in Intune
19-6-2019 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Persoonlijke gegevens controleren

Persoonlijke gegevens exporteren

Persoonlijke gegevens van eindgebruikers verwijderen

Intune-beheerders kunnen auditlogboeken gebruiken om activiteiten omtrent persoonlijke gegevens bij te
houden. Beheerders kunnen persoonlijke gegevens ook exporteren en verwijderen.

Dit artikel bevat stappen voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op het apparaat of uit de service en kan worden
gebruikt ter ondersteuning van uw verplichtingen onder de AVG. Zie de AVG-sectie van Service Trust Portal voor algemene
informatie over de AVG.

Auditlogboeken bieden tenantbeheerders een lijst met activiteiten die een wijziging in Microsoft Intune genereren.
Auditlogboeken zijn beschikbaar voor veel beheeractiviteiten. Hiermee worden acties doorgaans gemaakt,
bijgewerkt (bewerkt), verwijderd en toegewezen. Externe taken die controlegebeurtenissen genereren, kunnen ook
worden bekeken. Deze auditlogboeken bevatten mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers wiens apparaten
zijn ingeschreven bij Intune.

Om veiligheidsredenen kunnen auditlogboeken voor acties van gebruikers en apparaten gedurende een periode
van één jaar in Intune worden bewaard. Deze logboeken worden na de bewaarperiode van één jaar automatisch
verwijderd.

Zie Auditlogboeken voor Intune-activiteiten om auditlogboeken te bekijken.

Beheerders kunnen auditlogboeken niet verwijderen.

Deze auditgebeurtenissen worden één jaar bewaard. Tenantbeheerders kunnen auditlogboeken aanvragen met dit
formulier voor een ondersteuningsaanvraag.

Beheerders kunnen de persoonlijke gegevens van eindgebruikers exporteren, inclusief accounts, servicegegevens
en bijbehorende logboeken, om te voldoen aan AVG-aanvragen. Het is aan u en uw organisatie om te bepalen of u
de betrokkene een kopie verstrekt van de persoonlijke gegevens of dat u een legitieme reden hebt om dit te
weigeren. Als u de aanvraag goedkeurt, kunt u een kopie verstrekken van het feitelijke document, een op de juiste
wijze geredigeerde versie of een schermopname van de gedeelten die u geschikt acht om te delen.

Voor het exporteren van de persoonlijke gegevens van een gebruiker kunt u het volgende gebruiken:

De blade Intune MDM-apparaat voor het exporteren van een lijst met apparaten. U kunt ook rechtstreeks
apparaatgegevens kopiëren.
het Export-IntuneData.ps1 script.

Er zijn drie manieren om persoonlijke gegevens te verwijderen uit Intune-beheer:

De gebruiker verwijderen uit Azure Active Directory

https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/GDPRGetStarted
https://privacy.microsoft.com/en-US/privacy-questions?
https://aka.ms/intunedataexport


Een gebruiker uit Intune verwijderenEen gebruiker uit Intune verwijderen

De fabrieksinstellingen van het apparaat terugzettenDe fabrieksinstellingen van het apparaat terugzetten

De gebruiker verwijdert zichzelf uit Intune-beheerDe gebruiker verwijdert zichzelf uit Intune-beheer

Buiten gebruik stellenBuiten gebruik stellen

Een tenant uit Microsoft Intune verwijderenEen tenant uit Microsoft Intune verwijderen

Een gebruiker in een hybride MDM-omgeving (Mobile Device Management) verwijderenEen gebruiker in een hybride MDM-omgeving (Mobile Device Management) verwijderen

De fabrieksinstellingen van het apparaat terugzetten
De gebruiker verwijdert zichzelf

Als u de persoonlijke gegevens van een eindgebruiker uit Intune wilt verwijderen, moet een beheerder de
gebruiker verwijderen uit Azure Active Directory (AAD). Wanneer de gebruiker wordt verwijderd uit AAD
(permanent verwijderd), ontvangt Intune het verwijdersignaal van AAD. Vervolgens worden alle persoonlijke
gegevens van de gebruiker verwijderd uit de Intune-service. De gegevens van de gebruiker worden binnen 30
dagen na de verwijderingsactie verwijderd uit de Intune-service.

Wanneer u de fabrieksinstellingen van het apparaat terugzet, worden alle bedrijfsgegevens en persoonlijke
gegevens teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Dit is bijvoorbeeld handig als u het apparaat
aan een volgende werknemer wilt geven. Gebruikersbestanden, door de gebruiker geïnstalleerde toepassingen en
niet-standaardinstellingen worden verwijderd. Deze gegevens worden binnen 30 dagen na de verwijderingsactie
verwijderd uit de Intune-service.

Gebruikers kunnen hun persoonlijke Android-, Apple- of Windows-apparaat uit Intune-beheer verwijderen
zonder hulp van de beheerder.

Via de actie Buiten gebruik stellen worden door Intune ingerichte gegevens verwijderd, zoals
bedrijfstoepassingen, gegevens over apps die door Intune worden beheerd, beleidsinstellingen en e-mailprofielen
die via Intune worden ingericht. Bij deze actie blijven de persoonlijke gegevens van de gebruiker op het apparaat
behouden.

Als een Intune-tenantklant zijn Intune-account annuleert, worden alle tenantgegevens binnen 180 dagen nadat de
klant het Intune-account heeft gesloten, verwijderd. Als de AAD-tenant is gekoppeld aan andere Microsoft
Enterprise-abonnementen (Azure, Office 365), worden alleen de Intune-klantgegevens verwijderd. De AAD-
tenantresource blijft behouden voor gebruik met de andere abonnementen. Als het Intune-account het enige
abonnement is dat is gekoppeld aan de AAD-tenant, worden de tenant en alle resources en klantgegevens
verwijderd.

Wanneer u een hybride MDM-omgeving hebt (hierin is Intune geïntegreerd met Configuration Manager), moet u
de volgende acties (in deze volgorde) voltooien om een gebruiker volledig te verwijderen uit de lokale Active
Directory, Configuration Manager en Intune.

1. Verwijder de gebruiker uit uw lokale Active Directory (AD). Hierdoor wordt de gebruiker niet meer
gesynchroniseerd naar Azure AD en ook niet meer gedetecteerd via Configuration Manager-detectie.

2. Verwijder de gebruiker uit de Configuration Manager-console om de gebruiker en gekoppelde gegevens uit
Configuration Manager te verwijderen. Ga in de console naar Asset en naleving > Gebruikers, klik met de
rechtermuisknop op de gebruiker om deze te verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

3. Gebruiker uit AAD verwijderen. Hierdoor worden de gebruiker en gekoppelde gegevens zowel uit Azure
Active Directory als Intune verwijderd. Wanneer de gebruiker wordt verwijderd uit AAD (permanent
verwijderd), ontvangt Intune het verwijdersignaal van AAD. Vervolgens worden alle persoonlijke gegevens van
de gebruiker verwijderd uit de Intune-service. De gegevens van de gebruiker worden binnen 30 dagen na de
verwijderingsactie verwijderd uit de Intune-service.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/add-users-azure-active-directory#delete-a-user
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-android
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/fundamentals/add-users-azure-active-directory#delete-a-user


IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

De onboarding van nieuwe hybride MDM-klanten is afgeschaft. Zie de blogpost Overstappen van hybride Mobile Device
Management naar Intune op Azure voor meer informatie.

Ontdek hoe u persoonlijke gegevens in Intune kunt controleren, exporteren of verwijderen.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Move-from-Hybrid-Mobile-Device-Management-to-Intune-on-Azure/ba-p/280150


Apparaatversleuteling gebruiken met Intune
12-8-2019 • 7 minutes to read

FileVault-versleuteling voor macOS

U kunt Intune gebruiken om de versleuteling van de ingebouwde schijf of het station van een apparaat te beheren
voor het beschermen van de gegevens op uw apparaten.

Configureer schijfversleuteling als onderdeel van een apparaatconfiguratieprofiel voor Endpoint Protection. De
volgende platforms en versleutelingstechnologieën worden ondersteund door Intune:

macOS: FileVault
Windows 10 en hoger: BitLocker

Intune biedt ook een ingebouwd versleutelingsrapport met informatie over de versleutelingsstatus van apparaten,
voor alle beheerde apparaten.

Gebruik Intune om FileVault-schijfversleuteling te configureren op apparaten waarop macOS wordt uitgevoerd.
Gebruik vervolgens het Intune-versleutelingsrapport voor het weergeven van de versleutelingsgegevens voor
deze apparaten en voor het beheren van herstelsleutels voor met FileVault versleutelde apparaten.

FileVault is een programma voor de versleuteling van volledige schijven. Het programma wordt geleverd bij
macOS. U kunt Intune gebruiken om FileVault te configureren op apparaten waarop macOS 10.13 of hoger
wordt uitgevoerd.

Als u FileVault wilt configureren, maakt u een apparaatconfiguratieprofiel voor Endpoint Protection voor het
macOS-platform. De FileVault-instellingen vormen een eigen instellingencategorie in Endpoint Protection voor
macOS.

Wanneer u een beleid hebt gemaakt voor het met FileVault versleutelen van apparaten, wordt het beleid in twee
fasen toegepast op apparaten. In eerste instantie wordt het apparaat voorbereid zodat Intune kan worden gebruikt
voor het ophalen van en het maken van back-ups van de herstelsleutel. Dit heet ook wel 'escrow'. Wanneer er een
escrow-sleutel is gemaakt, kan worden gestart met de schijfversleuteling.



FileVault voor macOS configurerenFileVault voor macOS configureren

Voor meer informatie over de FileVault-instelling die u met Intune kunt beheren, ziet u FileVault in het Intune-
artikel over Endpoint Protection-instellingen voor macOS.

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Stel de volgende opties in:

Platform: macOS
Profieltype: Endpoint Protection

3. Selecteer Instellingen > FileVault.

4. Bij FileVault selecteert u Inschakelen.

5. Bij Herstelsleuteltype wordt alleen de optie Persoonlijke sleutel ondersteund.

Overweeg een bericht toe te voegen om eindgebruikers te helpen bij het ophalen van de herstelsleutel voor
hun apparaat. Deze informatie kan nuttig zijn voor uw eindgebruikers wanneer u de instelling voor
wijziging van persoonlijke herstelsleutels gebruikt. Met deze instelling kan periodiek automatisch een
nieuwe herstelsleutel voor een apparaat worden gegenereerd.

Bijvoorbeeld: Als u een verloren of onlangs vernieuwde herstelsleutel wilt ophalen, meldt u zich aan op de
website van de Intune-bedrijfsportal. Dit kan vanaf elk apparaat. Ga in de portal naar Apparaten en
selecteer het apparaat waarvoor FileVault is ingeschakeld. Selecteer dan Herstelsleutel ophalen. De huidige
herstelsleutel wordt weergegeven.

6. Configureer de overige FileVault-instellingen zodanig dat er aan de vereisten van uw bedrijf wordt voldaan.
Selecteer vervolgens OK.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


FileVault beherenFileVault beheren

BitLocker-versleuteling voor Windows 10

BitLocker configureren voor Windows 10BitLocker configureren voor Windows 10

IMPORTANTIMPORTANT
Er is een bekend probleem wanneer de instelling Vraag bij afmelden uitschakelen is ingesteld op Inschakelen. Als
deze optie is ingesteld op Ingeschakeld, moet de instelling voor Toegestaan aantal keren voor overslaan worden
ingesteld op een waarde en niet worden ingesteld op Niet geconfigureerd. Als de optie is ingesteld op Niet
geconfigureerd, mislukt het profiel op het apparaat. In dit scenario wordt gemeld dat het een Overzicht
profielstatus betreft met de status Fout, zonder nadere informatie.

Als Vraag bij afmelden uitschakelen is ingesteld op Niet geconfigureerd, kan Toegestaan aantal keren voor
overslaan zijn ingesteld op Niet geconfigureerd of op een waarde.

Dit probleem wordt opgelost in een toekomstige update.

7. Voltooi de configuratie van de aanvullende instellingen en sla het profiel op.

Wanneer Intune een macOS-apparaat versleutelt met FileVault, kunt u de FileVault-herstelsleutels bekijken en
beheren tijdens het bekijken van het Intune-versleutelingsrapport.

Gebruik Intune om BitLocker-stationsversleuteling te configureren op apparaten waarop Windows 10 wordt
uitgevoerd. Gebruik vervolgens het Intune-versleutelingsrapport om de versleutelingsgegevens voor deze
apparaten te bekijken. U hebt ook toegang tot voor BitLocker belangrijke informatie over uw apparaten, zoals te
zien is in Azure Active Directory (Azure AD).

BitLocker is beschikbaar op apparaten met Windows 10 of hoger.

Configureer BitLocker bij het maken van een apparaatconfiguratieprofiel voor Endpoint Protection in Windows 10
of op een nieuwer platform. De BitLocker-instellingen bevinden zich in de categorie Windows-
versleutelingsinstellingen voor Windows 10 Endpoint Protection.



BitLocker beherenBitLocker beheren

Volgende stappen

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Stel de volgende opties in:

Platform: Windows 10 en hoger
Profieltype: Endpoint Protection

3. Selecteer Instellingen > Windows-versleuteling.

4. Configureer de instellingen van BitLocker zodat er aan de vereisten van uw bedrijf wordt voldaan. Selecteer
dan OK.

5. Voltooi de configuratie van de aanvullende instellingen en sla het profiel op.

Wanneer Intune een Windows 10-apparaat versleutelt met BitLocker, kunt u de BitLocker-herstelsleutels bekijken
en ophalen tijdens het bekijken van het Intune-versleutelingsrapport.

Een nalevingsbeleid voor apparaten maken

U kunt op basis van het versleutelingsrapport de volgende zaken beheren:

BitLocker-herstelsleutels
FileVault-herstelsleutels

Bekijk welke versleutelingsinstellingen u met Intune kunt configureren voor:

BitLocker
FileVault

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Wat is voorwaardelijke toegang?
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NOTENOTE

Voorwaardelijke toegang met Intune

Voorwaardelijke toegang verwijst naar de manieren waarop u de apparaten en apps die daarvoor
toestemming hebben, kunt beheren om verbinding te maken met uw e-mail en bedrijfsgegevens. In dit
onderwerp vindt u meer informatie over apparaat- en appgebaseerde voorwaardelijke toegang en vindt u
algemene scenario's voor het gebruiken van voorwaardelijke toegang met Intune.

Enterprise Mobility + Security (EMS) Conditional Access is geen zelfstandig product, maar een oplossing
die kan worden gebruikt voor alle services en producten die onderdeel zijn van de EMS. Met deze oplossing
kunt u een gedetailleerd toegangsbeheer configureren om uw bedrijfsgegevens te beveiligen, terwijl
gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om op elk apparaat en op elke locatie optimaal te presteren.

U kunt voorwaarden opgeven die de toegang tot uw bedrijfsgegevens beperken op basis van de locatie, de
apparaat- en gebruikersstatus en de gevoeligheid van een toepassing.

Voorwaardelijke toegang kan nu ook worden toegepast voor Office 365-services.

Voorwaardelijke toegang is een Azure Active Directory-functie die is opgenomen in een Azure Active
Directory Premium-licentie. Deze mogelijkheid wordt verbeterd door Intune door het toevoegen van
nalevingsbeleid voor mobiele apparaten en beheer van mobiele apps aan de oplossing.

https://blogs.technet.microsoft.com/wbaer/2017/02/17/conditional-access-policies-with-sharepoint-online-and-onedrive-for-business/


Volgende stappen

Manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te gebruiken:

Voorwaardelijke toegang op basis van het apparaat

Voorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises

Voorwaardelijke toegang op basis van netwerktoegangsbeheer

Voorwaardelijk op basis van het apparaatrisico

Voorwaardelijke toegang voor Windows-pc's

In bedrijfseigendom

BYOD (Bring Your Own Device)

Voorwaardelijke toegang op basis van apps

Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te gebruiken



Wat zijn gebruikelijke manieren om voorwaardelijke
toegang met Intune te gebruiken?
16-5-2019 • 13 minutes to read

NOTENOTE

Voorwaardelijke toegang op basis van het apparaat

Er zijn twee soorten voorwaardelijke toegang met Intune: voorwaardelijke toegang op basis van apparaten en
voorwaardelijke toegang op basis van apps. U moet het gerelateerde nalevingsbeleid configureren voor
naleving van de voorwaardelijke toegang binnen uw organisatie. Voorwaardelijke toegang wordt meestal
gebruikt voor zaken als toegang tot Exchange on-premises toestaan of blokkeren, toegang tot het netwerk
bepalen of integratie realiseren met een Mobile Threat Defense-oplossing.

Op basis van de onderstaande informatie krijgt u meer inzicht in hoe u de Intune-nalevingsmogelijkheden voor
mobiele apparaten kunt gebruiken én in hoe Intune Mobile Application Management (MAM) werkt.

Voorwaardelijke toegang is een Azure Active Directory-functie die is opgenomen in een Azure Active Directory Premium-
licentie. Deze mogelijkheid wordt verbeterd door Intune door het toevoegen van nalevingsbeleid voor mobiele apparaten
en beheer van mobiele apps aan de oplossing. Het knooppunt voor voorwaardelijke toegang dat via Intune wordt
geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

Intune en Azure Active Directory werken samen om ervoor te zorgen dat alleen beheerde en compatibele
apparaten toegang kunnen krijgen tot e-mail, Office 365-services, SaaS-apps (Software as a Service) en on-
premises apps. U kunt daarnaast een beleid in Azure Active Directory instellen, zodat alleen computers die zijn
toegevoegd aan een domein of mobiele apparaten die zijn ingeschreven in Intune, toegang tot Office 365-
services hebben.

Met Intune beschikt u over mogelijkheden voor apparaatnalevingsbeleid waarmee u de nalevingsstatus van het
apparaat kunt evalueren. De nalevingsstatus wordt gerapporteerd aan Azure Active Directory om het
voorwaardelijke toegangsbeleid af te dwingen dat in Azure Active Directory wordt gemaakt wanneer de
gebruiker zich toegang tot uw bedrijfsresources probeert te verschaffen.

De op apparaten gebaseerde beleidsregels voor voorwaardelijke toegang voor Exchange Online en andere
Office 365-producten geconfigureerd via Azure Portal.

Meer informatie over het vereisen van beheerde apparaten met voorwaardelijke toegang in Azure Active
Directory.

Meer informatie over Intune-apparaatnaleving.

Meer informatie over ondersteunde browsers met voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-application-proxy-get-started
https://docs.microsoft.com/intune-azure/introduction/what-is-microsoft-intune
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/require-managed-devices
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-compliance
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/technical-reference#supported-browsers


NOTENOTE

Voorwaardelijke toegang voor Exchange On-PremisesVoorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises

Hoe voorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises werktHoe voorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises werkt

Als u op Android-apparaten Op apparaten gebaseerde toegang voor Sharepoint Online of Op browsers gebaseerde
toegang tot Exchange Online inschakelt, moeten gebruikers de optie Browsertoegang inschakelen als volgt op het
ingeschreven apparaat inschakelen:

1. Open de app Bedrijfsportal.
2. Ga naar de pagina Instellingen via de drie puntjes (...) of via de menuknop van de hardware.
3. Selecteer Browsertoegang inschakelen.
4. In de browser Chrome meldt u zich af bij Office 365. Start vervolgens Chrome opnieuw op.

Voorwaardelijke toegang kan worden gebruikt de toegang tot Exchange On-Premises toe te staan of te
blokkeren op basis van de beleidsregels voor apparaatcompatibiliteit en de registratiestatus. Wanneer
voorwaardelijke toegang wordt gebruikt in combinatie met een nalevingsbeleid voor apparaten, hebben alleen
apparaten die voldoen aan het beleid toegang voor Exchange On-Premises.

U kunt geavanceerde instellingen configureren voor de voorwaardelijke toegang. Zodoende hebt u voor
gedetailleerdere controle over onder meer het volgende:

Toestaan of blokkeren van bepaalde platforms.

Onmiddellijk blokkeren van apparaten die niet worden beheerd door Intune.

Wanneer er beleidsregels voor apparaatcompatibiliteit en voorwaardelijke toegang zijn toegepast, wordt voor
elk apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot Exchange On-Premises gecontroleerd of de beleidsregels
worden nageleefd.

Wanneer apparaten niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt de eindgebruiker door de
registratieprocedure voor het apparaat geleid om het probleem te verhelpen dat ervoor zorgt dat het apparaat
niet-compatibel is.

Intune Exchange Connector haalt alle EAS-records (Exchange Active Sync) op de Exchange-server op, zodat de
EAS-records via Intune kunnen worden gekoppeld aan records Intune-apparaten. Deze records zijn apparaten
die zijn geregistreerd bij Intune en door Intune worden herkend. Met dit proces wordt de toegang tot e-mail
toegestaan of geblokkeerd.

Als de EAS-record nieuw is en deze niet door Intune wordt herkend, wordt er een cmdlet (uitgesproken als
commandlet) uitgegeven waarmee de toegang tot e-mail wordt geblokkeerd. Hier volgt meer informatie over
de werking van dit proces:



Wat is de rol van Intune?Wat is de rol van Intune?

Wat is de rol van de Exchange-server?Wat is de rol van de Exchange-server?

IMPORTANTIMPORTANT

Voorwaardelijke toegang op basis van netwerktoegangsbeheerVoorwaardelijke toegang op basis van netwerktoegangsbeheer

Voorwaardelijk op basis van het apparaatrisicoVoorwaardelijk op basis van het apparaatrisico

Hoe de integratie van Intune en Mobile Threat Defense werktHoe de integratie van Intune en Mobile Threat Defense werkt

1. De gebruiker probeert toegang te krijgen tot de bedrijfs-e-mail, die wordt gehost op Exchange On-
Premises 2010 SP1 of later.

2. Als het apparaat niet wordt beheerd door Intune, wordt de toegang tot e-mail geblokkeerd. Intune
verzendt een blokmelding naar de EAS-client.

3. EAS ontvangt de blokmelding, waarna het apparaat in quarantaine wordt geplaatst. Vervolgens wordt de
quarantaine-e-mail verzonden. Deze bevat herstelstappen met koppelingen, zodat de gebruikers hun
apparaten kunnen registreren.

4. Het Workplace Join-proces wordt uitgevoerd. Dit is de eerste stap om een apparaat met Intune te
beheren.

5. Het apparaat wordt geregistreerd bij Intune.

6. Intune wijst de EAS-record toe aan een apparaatrecord en slaat de nalevingsstatus voor het apparaat op.

7. De EAS-client-id wordt geregistreerd middels het apparaatregistratieproces van Azure AD, zodat er een
relatie tussen de Intune-apparaatrecord en de EAS-client-id wordt gemaakt.

8. De apparaatregistratie van Azure AD slaat de informatie over de apparaatstatus op.

9. Als de gebruiker aan de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang voldoet, geeft Intune een cmdlet via
Intune Exchange Connector uit, zodat het postvak kan worden gesynchroniseerd.

10. De Exchange-server verzendt de melding naar de EAS-client, zodat de gebruiker toegang heeft tot e-
mail.

Met Intune wordt de apparaatstatus beoordeeld en beheerd.

De Exchange-server biedt de API en infrastructuur om apparaten in quarantaine te plaatsen.

Houd er rekening mee dat er nalevingsbeleid moet worden toegewezen aan de gebruiker van het apparaat, zodat het
apparaat op naleving kan worden gecontroleerd. Als er geen nalevingsbeleid wordt geïmplementeerd voor de gebruiker,
wordt het apparaat beschouwd als een apparaat dat voldoet aan het beleid en worden er geen toegangsbeperkingen
toegepast.

Intune kan worden geïntegreerd met partners als Cisco ISE, Aruba Clear Pass en Citrix NetScaler voor
toegangsbeheer op basis van de Intune-registratie en de nalevingsstatus van het apparaat.

Gebruikers kan toegang tot het Wi-Fi-netwerk of de VPN-resources worden verleend of geweigerd door te
controleren of het apparaat wordt beheerd met en voldoet aan het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten.

Meer informatie over de NAC-integratie met Intune.

Intune werkt samen met leveranciers van Mobile Threat Defense, die een beveiligingsoplossing bieden voor het
detecteren van malware, Trojaans paarden en andere bedreigingen op mobiele apparaten.

Wanneer de Mobile Threat Defense-agent op een mobiel apparaat is geïnstalleerd, kan de agent berichten over
de nalevingsstatus naar Intune sturen om te melden of er in het mobiele apparaat zelf een bedreiging is
gevonden.



Voorwaardelijke toegang voor Windows-pc'sVoorwaardelijke toegang voor Windows-pc's

In bedrijfseigendomIn bedrijfseigendom

BYOD (Bring Your Own Device)BYOD (Bring Your Own Device)

Voorwaardelijke toegang op basis van apps

Volgende stappen

De integratie van Intune en Mobile Threat Defense speelt een rol bij de beslissingen die op basis van de
apparaatrisico's worden genomen voor de voorwaardelijke toegang.

Meer informatie over Intune Mobile Threat Defense.

Voorwaardelijke toegang voor pc's biedt mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met de mogelijkheden voor
mobiele apparaten. Laten we eens kijken op welke manieren u voorwaardelijke toegang kunt gebruiken
wanneer u pc's met Intune beheert.

On-premises AD-domein is toegevoegd: Deze optie wordt doorgaans gebruikt door organisaties
waarvan de pc's al worden beheerd met AD-groepsbeleid en/of System Center Configuration Manager.

Azure AD-domein toegevoegd en Intune-beheerprogramma: Dit scenario is doorgaans gericht op
CYOD-scenario's (Choose Your Own Device) en scenario's met zwervende laptops die maar zelden zijn
verbonden met het bedrijfsnetwerk. Het apparaat wordt toegevoegd aan Azure AD en wordt
geregistreerd bij Intune, die vervolgens alle afhankelijkheden van on-premises AD en domeincontrollers
verwijdert. Dit kan worden gebruikt als een criterium voor voorwaardelijke toegang bij de toegang tot
bedrijfsresources.

AD-domein toegevoegd en System Center Configuration Manager: Vanaf Current Branch biedt
System Center Configuration Manager niet alleen de mogelijkheid om een pc toe te voegen aan een
domein, maar beschikt u ook over mogelijkheden voor voorwaardelijke toegang om specifieke
nalevingscriteria te evalueren:

Is de pc versleuteld?

Is er malware geïnstalleerd? Is de pc up-to-date?

Is het apparaat gekraakt of geroot?

Workplace join en Intune-beheer: Hier kan de gebruiker de eigen persoonlijke apparaten toevoegen voor
toegang tot bedrijfsresources en -services. U kunt Workplace Join gebruiken en apparaten bij Intune MDM
registreren om beleidsregels op apparaatniveau te ontvangen. Dit is een alternatieve optie om de criteria
voor voorwaardelijke toegang te evalueren.

Meer informatie over apparaatbeheer in Azure Active Directory.

Intune en Azure Active Directory werken samen om ervoor te zorgen dat alleen beheerde apps toegang hebben
tot de bedrijfs-e-mail of andere Office 365-services.

Meer informatie over op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang met Intune.

Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory configureren

De on-premises Exchange-connector installeren met Intune.

Beleid maken voor voorwaardelijke toegang voor Exchange On-premises

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/devices/overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://docs.microsoft.com/intune/exchange-connector-install


De Intune on-premises Exchange-connector instellen
in Microsoft Intune
2-8-2019 • 20 minutes to read

Vereisten voor Intune On-premises Exchange-connector

VEREISTE MEER INFORMATIE

Besturingssystemen Intune ondersteunt de on-premises Exchange-connector op
een computer waarop een versie van Windows Server 2008
SP2 64-bits, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2016 wordt
uitgevoerd.

De connector wordt niet ondersteund op een Server Core-
installatie.

Microsoft Exchange On-premises connectors vereisen Microsoft Exchange 2010
SP3 of hoger, of het oudere Exchange Online Dedicated. Om
te bepalen of uw omgeving met Exchange Online-specifiek de
nieuwe of verouderde configuratie heeft, neemt u contact
op met uw accountmanager.

De informatie in dit artikel helpt u bij het installeren en vervolgens controleren van de on-premises Exchange
Active Sync-connector voor Intune. U gebruikt de Intune on-premises Exchange-connector met uw beleid voor
voorwaardelijke toegang om toegang tot uw on-premises Exchange-postvakken toe te staan of te blokkeren.

Wanneer een apparaat toegang tot uw on-premises Exchange probeert te krijgen, worden EAS-records
(Exchange Active Syn) in Exchange Server met de Exchange-connector toegewezen aan Intune-records om op
apparaatinschrijving met Intune en naleving van uw beleid voor apparaten te controleren. Afhankelijk van uw
beleid voor voorwaardelijke toegang kan aan het apparaat toegang worden verleend of geblokkeerd. Zie What
are common ways to use conditional access with Intune? (Wat zijn gebruikelijke manieren om voorwaardelijke
toegang met Intune te gebruiken?) voor meer informatie

Intune ondersteunt de installatie van meerdere on-premises Exchange-connectors per abonnement. Als u meer
dan een on-premises Exchange-organisatie hebt, kunt u voor elke organisatie een afzonderlijke connector
instellen. U kunt echter slechts één connector voor elke afzonderlijke Exchange-organisatie installeren.

Hieronder vindt u de algemene stappen voor het instellen van een verbinding waarmee Intune kan
communiceren met de on-premises Exchange Server:

1. Download de Intune on-premises Exchange-connector vanuit de Intune-portal.
2. Installeer en configureer de Exchange-connector op een computer in de on-premises Exchange-organisatie.
3. Valideer de Exchange-verbinding.
4. Herhaal deze stappen voor elke aanvullende Exchange-organisatie die u wilt koppelen aan Intune.

U moet beschikken over een account met een Intune-licentie dat door de connector kan worden gebruikt om
verbinding te maken met Exchange. Het account wordt opgegeven wanneer u de connector installeert.

De volgende tabel bevat de vereisten voor de computer waarop u de on-premises Exchange-connector
installeert.



    

Instantie voor beheer van mobiele apparaten De instantie voor het beheer van mobiele apparaten instellen
op Intune.

Hardware De computer waarop u de connector installeert, vereist een
1,6 GHz CPU met 2 GB RAM-geheugen en 10 GB aan vrije
schijfruimte.

Active Directory-synchronisatie Voordat u de connector kunt gebruiken om Intune te
verbinden met uw Exchange-server, moet u Active Directory-
synchronisatie instellen, zodat uw lokale gebruikers en
beveiligingsgroepen worden gesynchroniseerd met uw
exemplaar van Azure Active Directory.

Aanvullende software Een volledige installatie van Microsoft .NET Framework 4.5 en
Windows PowerShell 2.0 moet worden geïnstalleerd op de
computer die als host fungeert voor de connector.

Netwerk De computer waarop u de connector installeert, moet zich in
een domein bevinden dat een vertrouwensrelatie heeft met
het domein dat als host fungeert voor uw Exchange-server.

Voor de computer zijn configuraties vereist die de computer
toegang geven tot de Intune-service via firewalls en
proxyservers via de poorten 80 en 443. Domeinen die door
Intune worden gebruikt, zijn onder meer
manage.microsoft.com, *manage.microsoft.com en
*.manage.microsoft.com.

VEREISTE MEER INFORMATIE

Vereisten voor Exchange-cmdletsVereisten voor Exchange-cmdlets

Het software-installatiepakket voor de on-premises Exchange-
connector downloaden

Maak een Active Directory-gebruikersaccount dat wordt gebruikt door de on-premises Exchange-connector. Het
account moet gemachtigd zijn om de volgende vereiste Windows PowerShell Exchange-cmdlets uit te voeren:

Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
Get-CasMailbox, Set-CasMailbox
Get-ActiveSyncMailboxPolicy, Set-ActiveSyncMailboxPolicy, New-ActiveSyncMailboxPolicy, Remove-
ActiveSyncMailboxPolicy
Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule,
Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
Get-ActiveSyncDeviceStatistics
Get-ActiveSyncDevice
Get-ExchangeServer
Get-ActiveSyncDeviceClass
Get-Recipient
Clear-ActiveSyncDevice, Remove-ActiveSyncDevice
Set-ADServerSettings
Get-Command

1. Open Azure Portal in een ondersteund Windows Server-besturingssysteem voor de on-premises
Exchange-connector en meld u aan met een gebruikersaccount dat een beheerder is in de on-premises

https://portal.azure.com


  De Intune on-premises Exchange-connector installeren en
configureren

IMPORTANTIMPORTANT

Exchange-server en dat een licentie heeft om Exchange Server te gebruiken.

2. Ga naar Intune > Exchange-toegang

3. Kies onder Setup de optie On-premises Exchange ActiveSync-connector en selecteer vervolgens
Toevoegen.

4. Selecteer op de pagina Connector toevoegen de optie De on-premises connector downloaden. De
on-premises Exchange-connector bevindt zich in een gecomprimeerde map (.zip) die kan worden geopend
of opgeslagen. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan om de
gecomprimeerde map op een veilige locatie op te slaan.

Wijzig of verplaats de bestanden in de on-premises Exchange-connector-map niet. Als er inhoud van de map wordt
hernoemd of verplaatst, wordt de installatie van de Exchange-connector afgebroken.

Voer de volgende stappen uit om de Intune on-premises Exchange-connector te installeren. Als u meerdere
Exchange-organisaties hebt, herhaalt u deze stappen voor elke extra Exchange-connector die u wilt instellen.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Pak op een ondersteund besturingssysteem voor de on-premises Exchange-connector de bestanden in
Exchange_Connector_Setup.zip uit op een veilige locatie.

2. Nadat de bestanden zijn uitgepakt, opent u de map waarin de bestanden zijn uitgepakt en dubbelklikt u op
Exchange_Connector_Setup.exe om de on-premises Exchange-connector te installeren.

Als de doelmap geen veilige locatie is, verwijdert u het certificaatbestand MicrosoftIntune.accountcert wanneer u
de on-premises connectors hebt geïnstalleerd.

3. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Intune Exchange Connector de optie On-premises
Microsoft Exchange Server of Gehoste Microsoft Exchange Server.



Voor een On-Premises Exchange-server geeft u de servernaam of de FQDN-naam van de Exchange-
server op die als host fungeert voor de serverfunctie voor clienttoegang.

Voor een gehoste Exchange-server geeft u het adres van de Exchange-server op.  De URL van de gehoste
Exchange-server zoeken:

a. Open Outlook op het web voor Office 365.

b. Kies het pictogram ? linksboven en selecteer Over.

c. Zoek de waarde POP van externe server.

d. Kies Proxyserver om proxyserverinstellingen op te geven voor de gehoste Exchange-server.

a. Selecteer Proxyserver gebruiken bij synchroniseren van gegevens van mobiel
apparaat.

b. Voer de proxyservernaam en het poortnummer in die moeten worden gebruikt voor
toegang tot de server.

c. Als u gebruikersreferenties moet opgeven om toegang te krijgen tot de proxyserver,
selecteert u Referenties gebruiken om verbinding te maken met de proxyserver. Voer
vervolgens de domein\gebruiker en het wachtwoord in.

d. Kies OK.

4. Geef in de velden Gebruiker (Domein\gebruiker) en Wachtwoord de referenties op die nodig zijn om
verbinding te maken met de Exchange-server. Aan het account dat u opgeeft, moet een licentie voor
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Intune zijn toegewezen.

5. Geef de vereiste referenties op om meldingen te verzenden naar het Exchange Server-postvak van een
gebruiker. Deze gebruiker kan worden toegewezen aan alleen meldingen. De meldingengebruiker moet
een Exchange-postvak hebben om meldingen te verzenden via e-mail. U kunt deze meldingen
configureren met beleid voor voorwaardelijke toegang in Intune.

Zorg ervoor dat de Autodiscover-service en de Exchange-webservices zijn geconfigureerd op de
Exchange-server voor clienttoegang. Zie Server voor clienttoegang voor meer informatie.

6. Geef in het veld Wachtwoord het wachtwoord voor dit account op om Intune in te schakelen voor
toegang tot de Exchange-server.

7. Kies Verbinding maken.

Het kan enkele minuten duren voordat de verbinding is geconfigureerd.

Tijdens het configureren slaat de Exchange-connector uw proxy-instellingen voor toegang tot internet op. Als de
proxy-instellingen worden gewijzigd, moet u de Exchange-connector opnieuw configureren om de bijgewerkte
proxy-instellingen toe te passen op de Exchange-connector.

Nadat de Exchange-connector de verbinding heeft ingesteld, worden de mobiele apparaten die zijn gekoppeld
aan gebruikers die worden beheerd in Exchange, automatisch gesynchroniseerd en toegevoegd aan de
Exchange-connector. Het kan enige tijd duren voordat deze synchronisatie is voltooid.

Als u de on-premises Exchange-connector hebt geïnstalleerd en u op een bepaald moment de Exchange-verbinding
verwijdert, moet u de on-premises Exchange-connector verwijderen van de computer waarop deze is geïnstalleerd.

Intune ondersteunt meerdere on-premises Exchange-connectors per abonnement. Voor een tenant met
meerdere Exchange-organisaties kunt u een connector voor elke Exchange-organisatie instellen. U kunt echter
per organisatie slechts één connector instellen.

Als u connectors installeert om verbinding te maken met meerdere Exchange-organisaties, downloadt u de
gecomprimeerde map één keer en gebruikt u dezelfde download opnieuw voor elke connector die u installeert.
Volg voor elke aanvullende connector de stappen in de vorige sectie om het installatieprogramma uit te pakken
en uit te voeren op een server in de Exchange-organisatie.

De functies voor hoge beschikbaarheid, bewaking en handmatige synchronisatie die in de volgende secties
worden beschreven, worden ondersteund voor elke Exchange-organisatie die wordt verbonden met Intune.

Hoge beschikbaarheid voor de on-premises Exchange-connector betekent dat de connector een andere Client
Access Server (CAS) voor een Exchange-organisatie kan gebruiken als de door de connector gebruikte Exchange
CAS niet meer beschikbaar is voor die Exchange-organisatie. De Exchange-connector zelf biedt geen
ondersteuning voor hoge beschikbaarheid. Als de connector mislukt, is er geen automatische failover en moet u
die connector vervangen door een nieuwe connector te installeren.

Om failover uit te voeren detecteert de connector na het tot stand brengen van een verbinding met Exchange

https://technet.microsoft.com/library/dd298114.aspx
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met de opgegeven CAS aanvullende CAS-exemplaren voor die Exchange-organisatie. Door op de hoogte te zijn
van aanvullende CAS-exemplaren is failover naar een andere CAS mogelijk als deze beschikbaar is totdat de
primaire CAS beschikbaar komt. Detectie van aanvullende CAS-exemplaren is standaard ingeschakeld. U kunt
failover als volgt uitschakelen:

1. Op de server waar de Exchange-connector is geïnstalleerd, gaat u naar %ProgramData%\Microsoft\Windows
Intune Exchange Connector.

2. Open OnPremisesExchangeConnectorServiceConfiguration.xml met behulp van een teksteditor.
3. Wijzig <IsCasFailoverEnabled>true</IsCasFailoverEnabled> in <IsCasFailoverEnabled>false

</IsCasFailoverEnabled> om de functie uit te schakelen.

Als u 5000 of meer apparaten ondersteunt met Exchange ActiveSync kunt u een optionele instelling configureren
om de prestaties van de connector te verbeteren. U kunt betere prestaties realiseren door voor Exchange in te
stellen dat er meerdere exemplaren van een PowerShell-runspace voor opdrachten mogen worden gebruikt.

Voordat u deze wijziging aanbrengt, controleert u of het account dat u gebruikt voor Exchange Connector niet
wordt gebruikt voor andere Exchange-beheerdoeleinden. Dit is belangrijk omdat Exchange een beperkt aantal
runspaces per account heeft. De connector maakt over het algemeen gebruik van het overgrote deel van de
runspaces.

De prestaties kunnen niet worden gewijzigd voor connectors die worden uitgevoerd op oudere of langzamere
hardware.

1. Open op de server waarop de connector is geïnstalleerd de installatiemap van de connector. De
standaardlocatie is C:\ProgramData\Microsoft\Windows Intune Exchange Connector.

2. Bewerk het bestand OnPremisesExchangeConnectorServiceConfiguration.xml.

3. Zoek EnableParallelCommandSupport en stel de waarde in op true:

<EnableParallelCommandSupport>true</EnableParallelCommandSupport>

4. Sla het bestand op en start de Microsoft Intune Exchange Connector-service opnieuw op.

U moet mogelijk een Exchange-connector opnieuw installeren. Omdat er één connector wordt ondersteund om
verbinding te maken met elke Exchange-organisatie, vervangt de tweede connector die u voor een organisatie
installeert de oorspronkelijke connector.

1. Gebruik de stappen bij De Intune on-premises Exchange-connector installeren en configureren om de
installatie van een nieuwe connector te starten.

2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u Vervangen om de nieuwe connector te installeren.



De activiteit van de Exchange-connector controleren

3. Ga door met de stappen van de vorige procedure en meld u opnieuw aan bij Intune.

4. Wanneer het laatste scherm wordt weergegeven, selecteert u Sluiten om de installatie te voltooien.

Nadat u de Exchange-connector hebt geconfigureerd, kunt u de status van de verbindingen en de laatste
geslaagde synchronisatiepoging weergeven. De verbinding van de Exchange-connector valideren:

1. Kies op het Intune-dashboard de optie Exchange-toegang.
2. Selecteer On-premises toegang tot Exchange om de verbindingsstatus voor elke Exchange-verbinding te

verifiëren.



  

Management pack van System Center Operations ManagerManagement pack van System Center Operations Manager

Een snelle synchronisatie of een volledige synchronisatie handmatig
forceren

Volgende stappen

U kunt ook de tijd en datum van de laatste geslaagde synchronisatiepoging controleren. -->

Vanaf release 1710 Intune kunt u het management pack Operations Manager voor Exchange-connector en
Intune gebruiken. U kunt met het management pack de Exchange-connector op verschillende manieren
controleren wanneer u problemen moet oplossen.

Een on-premises Exchange-connector synchroniseert regelmatig automatisch EAS- en Intune-apparaatrecords.
Als de nalevingsstatus van een apparaat wordt gewijzigd, worden met het proces van automatische
synchronisatie regelmatig records bijgewerkt zodat apparaattoegang kan worden geblokkeerd of toegestaan.

Snelle synchronisatie vindt regelmatig plaats, meerdere keren per dag. Een snelle synchronisatie haalt
apparaatinformatie op voor gebruikers met een Intune-licentie en on-premises voorwaardelijke Exchange-
toegang die zijn gewijzigd sinds de laatste synchronisatie.

Volledige synchronisatie vindt standaard eenmaal per dag plaats. Een volledige synchronisatie haalt
apparaatinformatie op voor alle gebruikers met een Intune-licentie en on-premises voorwaardelijke
Exchange-toegang. Een volledige synchronisatie haalt ook gegevens over de Exchange-server op en zorgt
ervoor dat de door Intune opgegeven configuratie in de Azure-portal wordt bijgewerkt op de Exchange-
server.

U kunt afdwingen dat een connector een synchronisatie uitvoert door de volgende stappen te volgen en de
opties Snelle synchronisatie of Volledige synchronisatie op het Intune-dashboard te gebruiken:

1. Kies op het Intune-dashboard de optie Exchange-toegang.
2. Selecteer On-premises toegang tot Exchange.
3. Selecteer de connector die u wilt synchroniseren en kies vervolgens Snelle synchronisatie of Volledige

synchronisatie.

Een beleid maken voor voorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=55990&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True&e6b34bbe-475b-1abd-2c51-b5034bcdd6d2=True&fa43d42b-25b5-4a42-fe9b-1634f450f5ee=True
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Voordat u begint

In dit artikel leest u hoe u de voorwaardelijke toegang voor Exchange On-Premises configureert op basis van
apparaatnaleving.

Als u een Exchange Online Dedicated-omgeving hebt en wilt weten of deze de nieuwe of oudere configuratie
heeft, neemt u contact op met uw accountmanager. Als u de toegang tot e-mail op Exchange On-premises of de
oude Exchange Online-specifieke omgeving wilt beheren, configureer dan beleid voor voorwaardelijke toegang
tot Exchange On-premises in Intune.

Controleer het volgende voordat u voorwaardelijke toegang configureert:

IMPORTANTIMPORTANT

Uw versie van Exchange moet Exchange 2010 SP1 of hoger zijn. De CAS-matrix (Client Access Server)
voor Exchange-servers wordt ondersteund.

U moet de Exchange On-Premises-connector Exchange Active Sync gebruiken, die Intune verbindt met
Exchange On-Premises.

De Exchange On-premises-connector is uitsluitend bestemd voor uw Intune-tenant en mag niet worden gebruikt
met een andere tenant. Intune ondersteunt nu meerdere on-premises Exchange-connectors per abonnement. Als u
meer dan één on-premises Exchange-organisatie hebt, kunt u voor elke Exchange-organisatie een afzonderlijke
connector instellen.

De connector voor een on-premises Exchange-organisatie kan op elke machine worden geïnstalleerd,
zolang die machine maar kan communiceren met de Exchange-server.

De connector ondersteunt de Exchange CAS-omgeving. Vanuit technisch oogpunt kunt u de connector
desgewenst rechtstreeks op de Exchange CAS-server installeren, maar dit wordt niet aangeraden, omdat
hiermee de belasting van de server wordt verhoogd. Wanneer u de connector configureert, moet u deze
zodanig instellen dat deze communiceert met een van de Exchange CAS-servers.

Exchange ActiveSync kan worden geconfigureerd met verificatie op basis van certificaten of door het
invoeren van gebruikersreferenties.

Wanneer beleid voor voorwaardelijke toegang wordt geconfigureerd en een gebruiker deel uitmaakt van
de doelgroep voor het beleid, moet het volgende met het apparaat zijn gedaan voordat een gebruiker
verbinding kan maken met zijn e-mail:

Het apparaat moet zijn ingeschreven bij Intune of lid zijn van een domein.
Het apparaat moet zijn geregistreerd bij Azure Active Directory. Bovendien moet de client-id van
Exchange ActiveSync zijn geregistreerd bij Azure Active Directory. 

De Azure AD Device Registration Service (DRS) wordt automatisch geactiveerd voor Intune- en Office
365-klanten. Klanten die de ADFS Device Registration Service al hebben geïmplementeerd, zien geen
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geregistreerde apparaten in hun on-premises Active Directory. Dit geldt niet voor Windows-pc's en
Windows Phone-apparaten.

Het apparaat moet compatibel zijn met alle soorten nalevingsbeleid die worden geïmplementeerd op het
apparaat.

Als het apparaat niet aan de instellingen voor voorwaardelijke toegang voldoet, krijgt de gebruiker een van
de volgende berichten te zien wanneer deze zich aanmeldt:

Als het apparaat niet is ingeschreven bij Intune of niet is geregistreerd bij Azure Active Directory, wordt
er een bericht weergegeven met instructies over hoe de bedrijfsportal-app moet worden geïnstalleerd,
het apparaat moet worden ingeschreven en e-mail moet worden geactiveerd. Dit proces zorgt er ook
voor dat de Exchange ActiveSync-id van het apparaat wordt gekoppeld aan de apparaatrecord in Azure
Active Directory.
Als het apparaat niet aan het beleid voldoet, wordt er een bericht weergegeven waarin de gebruiker
naar de website van de Intune-bedrijfsportal of de bedrijfsportal-app wordt verwezen, waar informatie
te vinden is over het probleem en hoe het kan worden opgelost.

Windows Phone 8.1 en hoger
Systeemeigen e-mailapp voor iOS.
EAS-mailclients zoals Gmail op Android 4 of hoger.
Apparaten met een Android-werkprofiel van EAS-mailclients: alleen de apps Gmail en Nine Work for
Android Enterprise in het werkprofiel worden ondersteund op apparaten met een Android-werkprofiel.
Voorwaardelijke toegang werkt alleen in combinatie met Android-werkprofielen als u een e-mailprofiel voor
de app Gmail of Nine Work for Android Enterprise implementeert en die apps ook implementeert als verplicht
te installeren apps.

Microsoft Outlook voor Android en iOS wordt niet ondersteund via de on-premises Exchange-connector. Als u wilt
gebruikmaken van Azure Active Directory-beleid voor voorwaardelijke toegang en beleid voor Intune-app-beveiliging met
Outlook voor iOS en Android voor uw on-premises postvakken, raadpleegt u Hybride moderne verificatie gebruiken met
Outlook voor iOS en Android.

De native Mail-toepassing voor Windows 8.1 en hoger (indien geregistreerd bij Intune)

1. Ga naar Azure Portal en meld u aan met uw Intune-referenties.

2. Ga naar Intune > Exchange-toegang en selecteer vervolgens On-premises toegang tot Exchange.

3. Kies Ja in het deelvenster On-premises toegang tot Exchange om on-premises toegang tot Exchange in
te schakelen.

4. Kies Alle services in het linkermenu en typ dan Intune in het filtertekstvak.

5. Kies Intune. Vervolgens ziet u het Intune-Dashboard.

6. Kies On-premises toegang. In het deelvenster On-premises toegang vindt u de status van het beleid
voor voorwaardelijke toegang en de apparaten die door het beleid worden beïnvloed.

7. Kies On-premises toegang tot Exchange onder Beheer.

https://docs.microsoft.com/Exchange/clients/outlook-for-ios-and-android/use-hybrid-modern-auth
https://portal.azure.com/
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8. Kies Ja in het deelvenster On-premises toegang tot Exchange om on-premises toegang tot Exchange in
te schakelen.

Als u geen on-premises Exchange Active Sync-connector hebt geconfigureerd, is deze optie uitgeschakeld. U moet
eerst minimaal één connector installeren en configureren voordat u voorwaardelijke toegang voor Exchange On-
Premises inschakelt. Zie Intune On-Premises Exchange Connector installeren voor meer informatie.

9. Kies Opgenomen groepen onder Toewijzing. Gebruik de beveiligingsgebruikersgroep waarop u
voorwaardelijke toegang wilt toepassen. Voor deze actie moeten de gebruikers hun apparaten inschrijven
in Intune en moeten de apparaten voldoen aan de nalevingsprofielen.

10. Als u bepaalde groepen met gebruikers wilt uitsluiten, kiest u Uitgesloten groepen en selecteert u de
gebruikersgroep die u wilt uitsluiten van vereiste apparaatinschrijving en -naleving.

11. Kies Gebruikersmeldingen onder Instellingen om het standaard-e-mailbericht te wijzigen. Dit bericht
wordt naar gebruikers verzonden als hun apparaten niet compatibel zijn en gebruikers toegang willen tot
Exchange On-Premises. Voor de berichtsjabloon wordt Markup Language gebruikt. Tijdens het typen ziet u
een voorbeeld van het bericht.

Zie dit Wikipedia-artikel voor meer informatie over Markup Language.

12. Stel in het deelvenster Geavanceerde toegangsinstellingen voor Exchange Active Sync de globale
standaardregel in voor toegang van apparaten die niet worden beheerd door Intune, en voor regels op
platformniveau zoals in de volgende twee stappen wordt beschreven. Als u naar het venster geavanceerde
instellingen wilt gaan, selecteert u in de weergave Exchange-toegang - On-premises toegang tot Exchange
de optie Exchange ActiveSync - on-premises connector.

13. Als er apparaten zijn die niet worden beïnvloed door voorwaardelijke toegang of door andere regels, kunt
u zelf kiezen of deze toegang krijgen tot Exchange, of de toegang blokkeren.

Wanneer u toegang toestaat, kunnen alle apparaten direct toegang krijgen tot Exchange On-Premises.
Apparaten die deel uitmaken van de gebruikers in de opgenomen groepen, worden geblokkeerd als wordt
bepaald dat ze niet aan het nalevingsbeleid voldoen of niet zijn ingeschreven in Intune.
Wanneer u de toegang blokkeert, wordt de toegang van alle apparaten tot Exchange On-Premises in eerste
instantie geblokkeerd. Apparaten die deel uitmaken van gebruikers in de opgenomen groepen krijgen
toegang zodra de apparaten zijn ingeschreven in Intune en zijn geëvalueerd als compatibel. Android-apparaten
waarop Samsung Knox Standard niet wordt uitgevoerd, worden altijd geblokkeerd omdat deze instelling niet
wordt ondersteund op deze apparaten.

14. Kies Toevoegen onder Uitzonderingen van apparaatplatform om de platformen op te geven. Als de
instelling Toegang tot onbeheerde apparaten is ingesteld op Geblokkeerd, kunnen apparaten die zijn
ingeschreven en compatibel zijn ook toegang krijgen, zelfs als er een platformuitzondering van toepassing
is waardoor de apparaten worden geblokkeerd. Kies OK om de instellingen op te slaan.

15. Klik in het deelvenster On-premises op Opslaan om het beleid voor voorwaardelijke toegang op te slaan.

Voorwaardelijke toegang is een technologie van Azure Active Directory (Azure AD). Het knooppunt voor
voorwaardelijke toegang dat via Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language
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Zie tevens

Als u beleid voor voorwaardelijke toegang voor Azure AD wilt instellen vanuit Intune Azure Portal, moet u een Azure AD
Premium-licentie hebben.

1. Selecteer in het Intune-dashboard de optie Voorwaardelijke toegang.

2. Selecteer in het deelvenster Beleid de optie Nieuw beleid om uw nieuwe beleid voor voorwaardelijke
toegang in Azure AD te maken.

Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access
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IMPORTANTIMPORTANT

Beleid voor voorwaardelijke toegang maken

Met Intune kunt u de voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory verbeteren door nalevingsbeleid voor
mobiele apparaten toe te voegen aan het toegangsbeheer. Zodra u een nalevingsbeleid in Intune hebt gemaakt
waarin de nalevingsvereisten voor apparaten zijn vastgelegd, kunt u de nalevingsstatus van een apparaat
gebruiken om de toegang tot uw apps en services toe te staan of te blokkeren. U kunt dit doen door beleid voor
voorwaardelijke toegang te maken dat gebruikmaakt van de instelling Vereisen dat het apparaat als
compatibel is gemarkeerd.

Beleid voor voorwaardelijke toegang specificeert de app of services die u wilt beveiligen, de voorwaarden
waaronder de apps of services toegankelijk zijn, en de gebruikers op wie het beleid van toepassing is.
Voorwaardelijke toegang is een Azure AD premium-functie die configureerbaar is in Azure Active Directory, maar
u kunt hetzelfde beleid ook instellen in de Intune-portal. Het knooppunt voor voorwaardelijke toegang dat via
Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

Voordat u het beleid voor voorwaardelijke toegang instelt, moet u apparaatnalevingsbeleid in Intune instellen om apparaten
te evalueren op basis van de vraag of ze aan specifieke vereisten voldoen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid in
Intune.

1. In de Intune-portal selecteert u Voorwaardelijke toegang > Beleid > Nieuw beleid.

2. Onder Toewijzingen selecteert u Gebruikers en groepen.

3. Op het tabblad Opnemen identificeert u de gebruikers of groepen waarop u dit beleid voor
voorwaardelijke toegang wilt toepassen. Nadat u hebt gekozen wie u wilt opnemen, kunt u het tabblad
Uitsluiten gebruiken indien er gebruikers, rollen of groepen zijn die u wilt uitsluiten van dit beleid.

Alle gebruikers: selecteer deze optie om het beleid toe te passen op alle gebruikers en groepen,
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inclusief interne en gastgebruikers.

Gebruikers en groepen selecteren: selecteer deze optie en geef een of meer van de volgende
opties op:

a. Alle gastgebruikers: selecteer deze optie om externe gastgebruikers (bijvoorbeeld partners,
externe medewerkers) op te nemen of uit te sluiten

b. Directory-rollen: selecteer een of meer Azure AD-rollen om gebruikers aan wie deze rollen zijn
toegewezen, op te nemen of uit te sluiten.

c. Gebruikers en groepen: selecteer deze optie om individuele gebruikers of groepen te zoeken en
te selecteren die u wilt opnemen of uitsluiten.

Test het beleid uit op een kleinere groep gebruikers om er zeker van te zijn dat het naar verwachting werkt.

4. Selecteer Voltooid.

5. Onder Toewijzingen selecteert u Cloud-apps.

6. Identificeer op het tabblad Opnemen de apps en services die u wilt beveiligen met dit beleid voor
voorwaardelijke toegang. Vervolgens kunt u het tabblad Uitsluiten gebruiken als er apps of services zijn
die u wilt uitsluiten van dit beleid.

IMPORTANTIMPORTANT

Alle cloud-apps: selecteer deze optie om het beleid op alle apps toe te passen.

De Microsoft Azure Management-app voor toegang tot de Azure-portal is in deze lijst opgenomen. Zorg
ervoor dat u het tabblad Uitsluiten hier of in de opties Gebruikers en groepen gebruikt om ervoor te
zorgen dat u (of de gebruikers of groepen die u aanwijst) zich kunt aanmelden op de Azure-portal.

Apps selecteren: selecteer deze optie, kies Selecteren en gebruik vervolgens de lijst met
toepassingen om de toepassingen of services te zoeken en te selecteren die u wilt beveiligen.

7. Selecteer Voltooid.



8. Onder Toewijzingen selecteert u Voorwaarden.
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Aanmeldingsrisico: kies Ja om de aanmeldingsrisicodetectie van Azure AD Identity Protection voor
dit beleid te gebruiken, en kies vervolgens de aanmeldingsrisiconiveaus waarop het beleid van
toepassing moet zijn.

Apparaatplatformen: identificeer op het tabblad Opnemen u de apparaatplatformen waarop u dit
beleid voor voorwaardelijke toegang wilt toepassen. Gebruik het tabblad Uitsluiten om platformen
van dit beleid uit te sluiten.

Locaties: geef op het tabblad Opnemen op of het beleid van toepassing is op een locatie, op
vertrouwde netwerklocaties die onder de controle van uw IT-afdeling vallen, of op specifieke
netwerklocaties. Gebruik het tabblad Uitsluiten om netwerklocaties van dit beleid uit te sluiten.

Client-apps: kies Ja om aan te geven of het beleid van toepassing moet zijn op browser-apps,
mobiele apps en desktop-clients. U kunt ook Moderne verificatieclients (zoals Outlook voor iOS
resp. Android) en Exchange ActiveSync-clients selecteren.

Apparaatstatus. : het beleid voor voorwaardelijke toegang is van toepassing op alle
apparaatstatussen, tenzij u Ja kiest en specifiek de statussen 'Apparaat aan Hybrid Azure AD
toegevoegd' of 'Apparaat gemarkeerd als compatibel' (of beide) uitsluit.

Indien u zowel Moderne verificatieclients als Exchange ActiveSync-clients wilt beveiligen, maakt u twee
afzonderlijke beleidsvarianten voor voorwaardelijke toegang, één voor elk clienttype. Exchange ActiveSync
ondersteunt weliswaar moderne verificatie, maar alleen met de voorwaarde 'platform'. Andere voorwaarden,
zoals meervoudige verificatie, worden niet ondersteund. Om de toegang tot Exchange Online vanaf Exchange
ActiveSync effectief te beveiligen, maakt u een beleid voor voorwaardelijke toegang dat de cloud-app Office
365 Exchange Online en de client-app Exchange ActiveSync specificeert, waarbij de optie 'Beleid alleen
toepassen op ondersteunde platformen' is geselecteerd.

9. Selecteer Voltooid.

10. Onder Toegangscontroles selecteert u Verlenen. Configureer wat er moet gebeuren, op basis van de
voorwaarden die u hebt ingesteld. U kunt de volgende opties selecteren:



Toegang blokkeren: de gebruikers die in dit beleid worden gespecificeerd, wordt de toegang tot de
apps geweigerd onder de voorwaarden die u hebt opgegeven.

Toegang verlenen: de gebruikers die in dit beleid worden gespecificeerd, wordt toegang verleend,
maar u kunt nog een van de volgende acties eisen:

Meervoudige verificatie vereisen: de gebruiker dient aan extra beveiligingsvereisten te
voldoen, bijvoorbeeld via telefoon of sms.
Vereisen dat het apparaat als compatibel is gemarkeerd: het apparaat moet compatibel zijn
met Intune. Als het apparaat niet compatibel is, krijgt de gebruiker de optie om het apparaat in
Intune te registreren.
Vereisen dat het apparaat Hybride Azure AD is toegevoegd: apparaten moeten aan Hybrid
Azure AD zijn toegevoegd.
Goedgekeurde client-apps vereisen: het apparaat moet goedgekeurde client-apps gebruiken.
Voor meerdere controles: selecteer Alle geselecteerde controles vereisen, zodat alle
bovenstaande vereisten worden afgedwongen wanneer een apparaat toegang probeert te krijgen
tot de app.

11. Onder Beleid inschakelen selecteert u Aan.



Zie tevens

12. Selecteer Maken.

Op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang met Intune

Problemen met voorwaardelijke toegang van Intune oplossen

https://support.microsoft.com/help/4456106


  

Beleid voor voorwaardelijke toegang vanuit de
klassieke Intune-portal overbrengen naar Azure
Portal
17-7-2019 • 15 minutes to read

Voordat u begint

Met de introductie van de nieuwe Azure Portal biedt de functie voor voorwaardelijke toegang ondersteuning voor
meerdere beleidsregels per toepassing. Daarnaast zijn er nu ook meer aanpassingsmogelijkheden. Als u eerder
beleid voor voorwaardelijke toegang hebt gemaakt in de klassieke Intune-portal Intune, kunt u dit migreren naar
Azure Portal.

Als u klaar bent om over te stappen op Azure Portal, volgt u de stappen in dit onderwerp om de beleidsregels voor
voorwaardelijke toegang die u eerder hebt gemaakt in de klassieke Intune-portal, opnieuw toe te wijzen:

Verzamel de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang die eerder zijn gemaakt, zodat u weet welke
instellingen u later opnieuw moet toewijzen.

Volg de stappen in dit onderwerp om deze beleidsregels opnieuw te maken in Azure Portal.

Schakel de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang uit in de klassieke Intune-portal, nadat u hebt
gecontroleerd of de nieuwe beleidsregels naar behoren werken in Azure Portal. 

Voordat u de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang uitschakelt in de klassieke Intune-portal,
moet u een plan opstellen voor het overbrengen van gebruikers naar het nieuwe beleid. Er zijn twee
manieren: 

Gebruik dezelfde insluitingsgroep om beleid toe te passen dat is gemaakt in Azure
Portal, en maak een nieuwe uitsluitingsgroep voor gebruik met de beleidsregels die
worden toegepast door de klassieke Intune-portal.

Maak een nieuwe groep voor het beleid voor voorwaardelijke toegang van Azure Portal.
Als u deze aanpak kiest, moet u het volgende doen:

Verplaats steeds kleine aantallen gebruikers naar de uitsluitingsgroep die is opgegeven in
de klassieke portal. Hiermee voorkomt u dat de beleidsregels van de klassieke Intune-
portal op deze gebruikers worden toegepast. Het beleid dat is gemaakt en gericht op
dezelfde gebruikersgroep in Azure Portal, wordt toegepast in aanvulling op het beleid van
de klassieke Intune-portal. 

Verwijder gebruikers geleidelijk uit de beveiligingsgroepen waarop beleid voor
voorwaardelijke toegang uit de klassieke Intune-portal is toegepast.
Nadat u hebt vastgesteld dat het nieuwe beleid werkt voor deze gebruikers, kunt u het
beleid uitschakelen in de klassieke Intune-portal. 

Als het beleid voor voorwaardelijke toegang in de klassieke Intune-portal is geconfigureerd voor gebruik
van Exchange Active Sync (EAS), volgt u de instructies in dit onderwerp om de EAS-beleidsinstellingen
voor voorwaardelijke toegang toe te wijzen in Azure Portal.



Op apparaat gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang controleren in de klassieke Intune-portalOp apparaat gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang controleren in de klassieke Intune-portal

Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van app en apparaat combinerenBeleid voor voorwaardelijke toegang op basis van app en apparaat combineren

TIPTIP

Intune-beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van apparaat
opnieuw toewijzen

1. Ga naar de klassieke Intune-portal en meld u aan met uw referenties.

2. Kies Beleid in het menu aan de linkerkant.

3. Kies Voorwaardelijke toegang en selecteer vervolgens de Microsoft-cloudservice (zoals Exchange Online
of SharePoint Online) waarvoor u beleid voor voorwaardelijke toegang hebt opgesteld.

4. Noteer de instellingen voor voorwaardelijke toegang en raadpleeg deze notities om hetzelfde
voorwaardelijke toegangsbeleid te maken in Azure Portal.

Via de blade Intune-app-beveiliging in Azure Portal kunnen beheerders app-gebaseerde regels voor
voorwaardelijke toegang instellen, zodat alleen apps die ondersteuning bieden voor Intune-app-beveiligingsbeleid
toegang hebben tot bedrijfsresources. U kunt deze app-gebaseerde beleidsregels voor voorwaardelijke toegang
laten overlappen met apparaat-gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang. U kunt de apparaat- en app-
beleidsregels voor voorwaardelijke toegang combineren (logische AND) of een keuze instellen (logische OR). Het
werkt als volgt:

Vereis dat het apparaat compatibel is EN  dat een goedgekeurde app wordt gebruikt.

Vereis dat het apparaat compatibel is OF dat een goedgekeurde app wordt gebruikt.

U moet het beleid voor voorwaardelijke toegang instellen met de blade Voorwaardelijke toegang van
Azure Active Directory en de blade Intune-app-beveiliging. 

U moet het beleid voor voorwaardelijke toegang instellen met de klassieke Intune-portal en de blade
Intune-app-beveiliging.

Dit onderwerp bevat schermafbeeldingen die de gebruikerservaring laten zien in zowel de klassieke Intune-portal als Azure
Portal.

1. Ga naar Voorwaardelijke toegang in Azure Portal en meld u aan met uw referenties.

2. Kies Nieuw beleid.

3. Geef een naam voor het beleid op.

4. Kies Gebruikers en groepen in de sectie Toewijzingen om de doelgroep voor het nieuwe beleid voor
voorwaardelijke toegang te bepalen.

https://manage.microsoft.com
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ConditionalAccessBlade/Policies
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune/SummaryBlade/0
https://manage.microsoft.com
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune/SummaryBlade/0
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ConditionalAccessBlade/Policies


IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

De selectie die u voor Azure Portal hebt gemaakt, moet overeenkomen met de selectie die u voor de klassieke portal
hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld alle gebruikers hebt geselecteerd in de klassieke Intune-portal, selecteert u ook Alle
gebruikers in Azure Portal. Als u bovendien de optie Groepen uitsluiten hebt gekozen in de klassieke Intune-portal,
moet u de betreffende groepen ook uitsluiten in Azure Portal.

5. Nadat u de groep hebt gekozen, klikt u op Selecteren en vervolgens op Gereed.

6. Kies Cloud-apps in de sectie Toewijzingen.

7. Kies Apps selecteren op de blade Cloud-apps.

8. Kies de app waarop u het nieuwe beleid voor voorwaardelijke toegang wilt toepassen en klik op Selecteren.

9. Klik op Gereed.

Als u meerdere apps met hetzelfde beleid hebt, kunt u overwegen de apps in één beleid onder te brengen in Azure
Portal.

10. Kies Voorwaarden in de sectie Toewijzingen.

11. Kies Apparaatplatformen op de blade Voorwaarden en kies vervolgens de gewenste
apparaatplatformen.

12. Als u dat hebt gedaan, klikt u tweemaal op Gereed.



TIPTIP

NOTENOTE

Als u afzonderlijke platformen hebt gekozen in de klassieke Intune-portal, kiest u deze platformen in Azure Portal.

U kunt de opties voor domeinlidmaatschap of compatibiliteit later opgeven voor Windows.

13. Kies Voorwaarden in de sectie Toewijzingen.

14. Kies Client-apps op de blade Voorwaarden en kies vervolgens de gewenste client-app.

15. Als u de client-app hebt gekozen, klikt u tweemaal op Gereed.



  Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van Intune-apparaat
opnieuw toewijzen voor EAS-clients

16. Als u browserinstellingen hebt gekozen in de klassieke Intune-portal, schakelt u in Azure Portal de
selectievakjes Browser en Mobiele apps en bureaubladclients in. Als u geen browserinstellingen hebt
gekozen in de klassieke Intune-portal, selecteert u alleen Mobiele apps en bureaubladclients.

17. Kies Verlenen in de sectie Besturingselementen voor toegang.

18. Kies Vereisen dat het apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel onder
Besturingselementen voor toegang verlenenen klik vervolgens op Selecteren.

19. Als u beleid hebt ingesteld dat Windows-apparaten lid moeten zijn van een domein, en u ook apparaten
toestaat die zijn ingeschreven bij Intune en apparaten die compatibel zijn met Windows, moet u behalve
Een van de geselecteerde besturingselementen vereisen ook de opties Apparaat dat is toegevoegd
aan het domein vereisen en Vereisen dat het apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel
inschakelen.

20. Als u geen apparaten toestaat die zijn ingeschreven bij Intune en compatibel zijn met Windows, kunt u het
Windows-beleid van het huidige beleid uitsluiten. Maak vervolgens een aparte beleidsregel waarin
Apparaatplatformen is ingesteld op Windows, neem de andere voorwaarden op zoals hierboven
ingesteld en kies Apparaat dat is toegevoegd aan het domein vereisen onder Besturingselementen
voor toegang verlenen.

21. Schakel in de nieuwe blade voor het beleid voor voorwaardelijke toegang de wisselknop Beleid
inschakelen in en klik vervolgens op Maken.



Als u EAS-instellingen (Exchange Active Sync) hebt geconfigureerd als onderdeel van een Exchange Online-
beleidsregel in de klassieke Intune-portal, moet u een tweede beleidsregel voor voorwaardelijke toegang maken in
Azure Portal.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Ga naar Voorwaardelijke toegang in Azure Portal en meld u aan met uw referenties.

2. Kies Nieuw beleid.

3. Geef een naam voor het beleid op.

4. Kies Gebruikers en groepen in de sectie Toewijzingen om de doelgroep voor het nieuwe beleid voor
voorwaardelijke toegang te bepalen.

De selectie die u voor Azure-portal maakt, moet overeenkomen met de selectie voor de Azure-portal.  Als u
bijvoorbeeld alle gebruikers hebt geselecteerd in de klassieke Intune-portal, selecteert u ook Alle gebruikers in
Azure Portal. Als u bovendien de optie Groepen uitsluiten hebt gekozen in de klassieke Intune-portal, moet u de
betreffende groepen ook uitsluiten in Azure Portal.

5. Nadat u de groep hebt gekozen, klikt u op Selecteren en vervolgens op Gereed.

6. Kies Cloud-apps in de sectie Toewijzingen.

7. Klik op de blade Cloud-apps op Apps selecteren en kies Exchange Online. Klik vervolgens op
Selecteren en Gereed.

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ConditionalAccessBlade/Policies


IMPORTANTIMPORTANT
Beleid voor voorwaardelijke toegang voor EAS-clients kan geen andere cloud-app bevatten.

8. Kies Client-apps op de blade Voorwaarden en kies vervolgens de gewenste client-app. Als u ervoor hebt
gekozen om clients te blokkeren die niet worden ondersteund door Intune, gebruikt u de optie Het beleid
toepassen op ondersteunde platformen.

9. Als u de client-app hebt gekozen, klikt u tweemaal op Gereed.

10. Kies Verlenen in de sectie Besturingselementen voor toegang.

11. Kies Vereisen dat het apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel onder
Besturingselementen voor toegang verlenenen klik vervolgens op Selecteren.

12. Schakel in de nieuwe blade voor het beleid voor voorwaardelijke toegang de wisselknop Beleid
inschakelen in en klik vervolgens op Maken.



NOTENOTE

Beleid voor voorwaardelijke toegang uitschakelen in de klassieke
Intune-portal

NOTENOTE

Het beleid voor voorwaardelijke toegang uitschakelenHet beleid voor voorwaardelijke toegang uitschakelen

Zie tevens

Als u Apparaatplatformen configureert, kunt u het beleid niet opslaan. U krijgt dan de foutmelding: ‘Beleidsconfiguratie
wordt niet ondersteund.’ Het platform dat door het verbindende apparaat wordt gebruikt, kan niet door Exchange ActiveSync
worden geïdentificeerd. Het configureren van specifieke apparaatplatformen wordt daarom niet ondersteund wanneer u een
beleid voor Exchange ActiveSync-apparaten maakt.

Nadat u het beleid voor voorwaardelijke toegang hebt toegewezen in Azure Portal, is het belangrijk dat u het
eerder gemaakte beleid voor voorwaardelijke toegang in de klassieke Intune-portal gefaseerd uitschakelt.
Daarnaast moet u mogelijk dezelfde beveiligingsgroep gebruiken om het beleid voor voorwaardelijke toegang dat
u in Azure Portal hebt gemaakt, toe te passen.

Raadpleeg de sectie Voordat u begint aan het begin van dit onderwerp voordat u het beleid voor voorwaardelijke toegang in
de klassieke Intune-portal uitschakelt.

1. Ga naar de klassieke Intune-portal en meld u aan met uw referenties.

2. Kies Beleid in het menu aan de linkerkant.

3. Kies Voorwaardelijke toegang en selecteer vervolgens de Microsoft-cloudservice (zoals Exchange Online
of SharePoint Online) waarvoor u beleid voor voorwaardelijke toegang hebt opgesteld.

4. Schakel de optie Beleid voor voorwaardelijke toegang inschakelen uit en klik op Opslaan.

Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te gebruiken
Op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang met Intune
Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory

https://manage.microsoft.com
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal-get-started


 

Op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang met
Intune
16-5-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Vereisten

Ondersteunde apps

Hoe werkt op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang?

U kunt beveiligingsbeleid voor apps in Intune gebruiken om te helpen bij het beveiligen van uw
bedrijfsgegevens op apparaten die zijn geregistreerd in Intune. U kunt ook beveiligingsbeleid voor apps
gebruiken op apparaten die in het bezit zijn van werknemers en die niet zijn geregistreerd voor beheer in Intune.
In dit geval moet u, zelfs als u het apparaat niet beheert, er nog steeds voor zorgen dat uw bedrijfsgegevens en -
bronnen zijn beveiligd.

Met op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang en beheer van client-apps voegt u een beveiligingslaag toe
door ervoor te zorgen dat alleen client-apps die app-beveiligingsbeleid van Intune ondersteunen, toegang
hebben tot Exchange Online en andere Office 365-services.

Een beheerde app is een app waarop app-beveiligingsbeleid is toegepast en die door Intune kan worden beheerd.

U kunt de ingebouwde e-mailapps voor iOS en Android blokkeren wanneer u alleen toegang van de Microsoft
Outlook-app tot Exchange Online toestaat. Bovendien kunt u de toegang tot SharePoint Online blokkeren voor
apps waarvoor geen app-beveiligingsbeleid in Intune is ingesteld.

Als u een op apps gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang wilt maken, moet u over het volgende
beschikken:

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) of een Azure Active Directory (AD) Premium-
abonnement
Gebruikers moeten een licentie hebben voor EMS of Azure AD

Zie Prijzen van Enterprise Mobility of Prijzen van Azure Active Directory voor meer informatie.

Een lijst met apps die ondersteuning bieden voor voorwaardelijke toegang op app-basis is beschikbaar in de
technische naslaginformatie over voorwaardelijke toegang voor Azure Active Directory.

Op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang biedt ook ondersteuning voor LOB-apps (Line-Of-Business),
maar als u deze apps wilt gebruiken, moet u gebruikmaken van moderne Office 365-verificatie.

In dit voorbeeld heeft de beheerder beveiligingsbeleid voor de Outlook-app toegepast, gevolgd door een regel
voor voorwaardelijke toegang waarmee de Outlook-app wordt toegevoegd aan een lijst met goedgekeurde apps
die kunnen worden gebruikt bij het openen van bedrijfs-e-mail.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/enterprise-mobility-pricing
https://azure.microsoft.com/pricing/details/active-directory/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-technical-reference
https://support.office.com/article/Using-Office-365-modern-authentication-with-Office-clients-776c0036-66fd-41cb-8928-5495c0f9168a


NOTENOTE

Volgende stappen

De onderstaande stroomdiagramstructuur kan worden gebruikt voor andere beheerde apps.

1. De gebruiker probeert te verifiëren met Azure AD vanuit de Outlook-app.

2. De gebruiker wordt omgeleid naar de app store om een broker-app te installeren bij de eerste
verificatiepoging. De broker-app kan de Microsoft-Authenticator voor iOS of de Microsoft-bedrijfsportal
voor Android-apparaten zijn.

Als gebruikers een systeemeigen e-mailapp willen gebruiken, worden ze omgeleid naar de app store,
waarna ze de Outlook-app kunnen installeren.

3. De broker-app wordt op het apparaat geïnstalleerd.

4. Met de broker-app wordt het registratieproces van Azure AD gestart om een apparaatrecord te maken in
Azure AD. Dit is niet hetzelfde zijn als het MDM-inschrijvingsproces (Mobile Device Management), maar
deze record is nodig om het beleid voor voorwaardelijke toegang te kunnen afdwingen op het apparaat.

5. De broker-app verifieert de identiteit van de app. Er is een beveiligingslaag zodat met de broker-app kan
worden gevalideerd of de app is gemachtigd voor gebruik.

6. De broker-app verzendt de client-id van de app naar Azure AD als onderdeel van het verificatieproces
voor de gebruiker om te controleren of de app voorkomt in de lijst met goedgekeurde beleidsregels.

7. Met Azure AD kan de gebruiker worden geverifieerd en wordt de app op de lijst met goedkeurde
beleidsregels gebruikt. Als de app niet voorkomt op de lijst, wordt de toegang tot de app geweigerd.

8. De Outlook-app communiceert met de Outlook-cloudservice voor communicatie met Exchange Online.

9. De Outlook-cloudservice communiceert met Azure AD om de Exchange Online-toegangstoken voor de
gebruiker op te halen.

10. De Outlook-app communiceert met Exchange Online om het bedrijfs-e-mailadres van de gebruiker op te
halen.

11. Bedrijfs-e-mail wordt bezorgd in het postvak van de gebruiker.



Op apps gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang maken

Apps die geen gebruik maken van moderne verificatie blokkeren
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IMPORTANTIMPORTANT

Op apps gebaseerd beleid maken voor voorwaardelijke toegang

IMPORTANTIMPORTANT

Op apps gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang makenOp apps gebaseerd beleid voor voorwaardelijke toegang maken

IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

Zie tevensZie tevens

Op apps gebaseerd beleid instellen voor voorwaardelijke toegang voor apps die deel uitmaken van de lijst met
goedgekeurde apps. De lijst met goedgekeurde apps bestaat uit apps die zijn getest door Microsoft.

In dit artikel worden de stappen besproken die u moet volgen om een beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van
apps toe te voegen. U kunt dezelfde stappen volgen voor het toevoegen van apps zoals SharePoint Online, Microsoft
Teams en Microsoft Exchange Online uit de lijst met goedgekeurde apps.

Voorwaardelijke toegang is een technologie van Azure Active Directory (Azure AD). Het knooppunt voor
voorwaardelijke toegang dat via Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.
Dit betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen Intune en Azure AD om beleid te configureren.

U hebt een Azure AD Premium-licentie nodig om beleid voor voorwaardelijke toegang in te stellen vanuit de Intune-portal.

U moet op apps gebaseerd beveiligingsbeleid voor Intune hebben toegepast op uw apps voordat u op apps gebaseerd
beleid voor voorwaardelijke toegang kunt gebruiken.

1. Selecteer op het Intune-dashboard de optie Voorwaardelijke toegang.

2. Kies in het deelvenster Beleid de optie Nieuw beleid om uw nieuw op apps gebaseerd beleid voor
voorwaardelijke toegang te maken.

3. Nadat u een naam voor het beleid hebt ingevoerd en de instellingen in de sectie Toewijzingen hebt
geconfigureerd, kiest u Verlenen onder de sectie Toegangscontroles.

4. Kies Goedgekeurde client-app vereisen , kies Selecteren en kies vervolgens Maken om het nieuwe
beleid op te slaan.

Apps die geen gebruikmaken van moderne verificatie blokkeren

App-gegevens beveiligen met app-beveiligingsbeleid Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access


Blokkeer apps die geen gebruikmaken van moderne
verificatie (ADAL)
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Toegang blokkeren tot apps

Aanvullende informatie

Volgende stappen

Voorwaardelijke toegang voor apps met een app-beveiligingsbeleid is afhankelijk van toepassingen die
gebruikmaken van moderne verificatie, een implementatie van OAuth2. De meeste huidige mobiele en
desktoptoepassingen van Office maken gebruik van moderne verificatie. Er zijn echter ook apps van derden en
oudere Office-apps die gebruikmaken van andere verificatiemethoden, zoals basisverificatie en op formulieren
gebaseerde verificatie.

Als u toegang wilt blokkeren tot apps die niet gebruikmaken van moderne verificatie, gebruikt u Intune-
appbeschermingsbeleid om voorwaardelijke toegang te implementeren. Raadpleeg Op app gebaseerde
voorwaardelijke toegang met Intune voor meer informatie.

Bekijk de volgende onderwerpen voor meer informatie over voorwaardelijke toegang met Azure AD:

Wat is voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory?
Hoe op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang werkt
SharePoint Online en Exchange Online instellen voor voorwaardelijke toegang voor Azure Active Directory

Op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang met Intune

https://support.office.com/article/Using-Office-365-modern-authentication-with-Office-clients-776c0036-66fd-41cb-8928-5495c0f9168a
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/conditional-access-for-exo-and-spo


Jamf Pro integreren met Intune in verband met
nalevingsbeleid
3-7-2019 • 6 minutes to read

Vereisten

Verbinding van Intune met Jamf Pro

Een toepassing maken in Azure Active Directory

Van toepassing op: Intune in Azure Portal

Als uw organisatie gebruikmaakt van Jamf Pro voor het beheren van de Macs van uw eindgebruikers, kunt u
gebruikmaken van Microsoft Intune-nalevingsbeleid met voorwaardelijke toegang tot Azure Active Directory om
ervoor te zorgen dat apparaten in uw organisatie compatibel zijn.

U hebt het volgende nodig om voorwaardelijke toegang met Jamf Pro te configureren:

Jamf Pro 10.1.0 of hoger
Bedrijfsportal-app voor macOS
macOS-apparaten met OS X 10.11 Yosemite of hoger

U kunt Intune als volgt verbinden met Jamf Pro:

1. Een nieuwe toepassing maken in Azure
2. Intune instellen op integratie met Jamf Pro
3. Voorwaardelijke toegang in Jamf Pro configureren

1. Ga in de Azure-portal naar Azure Active Directory > App-registraties en selecteer Nieuwe registratie.

2. Geef op de pagina Een toepassing registreren de volgende gegevens op:

Geef bij Naam een betekenisvolle naam op voor de toepassing, bijvoorbeeld Jamf Conditional
Access.
Selecteer Accounts in een organisatieadreslijst bij Ondersteunde accounttypen.
Laat bij Omleidings-URI de standaardwaarde Web staan en geef vervolgens de URL voor uw
exemplaar van Jamf Pro op.

3. Selecteer Registreren om de toepassing te maken en om de pagina Overzicht voor de nieuwe app te
openen.

4. Kopieer op de pagina Overzicht de waarde van Toepassings-id (client-id) en noteer de waarde voor later
gebruik. U hebt deze waarde in latere procedures nodig.

5. Selecteer Certificaten en geheimen onder Beheren. Selecteer de knop Nieuw clientgeheim. Voer een
waarde in voor Beschrijving, selecteer een optie voor Verloopt en kies Toevoegen.

https://www.jamf.com
https://aka.ms/macoscompanyportal
https://portal.azure.com


Intune instellen op integratie met Jamf Pro

Microsoft Intune-integratie in Jamf Pro configureren

Nalevingsbeleid instellen en apparaten registreren

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Voordat u deze pagina verlaat, moet u de waarde voor het clientgeheim kopiëren en bewaren voor later gebruik. U
hebt deze waarde in latere procedures nodig. Deze waarde kunt u niet meer weergeven, alleen door de app opnieuw
te registreren.

6. Selecteer API-machtigingen onder Beheren. Selecteer de bestaande machtigingen en selecteer
vervolgens Machtigingen verwijderen om deze machtigingen te verwijderen. De bestaande
machtigingen moeten allemaal worden verwijderd omdat u een nieuwe machtiging toevoegt en de
toepassing alleen werkt als deze ene vereiste machtiging is toegekend.

7. Als u een nieuwe machtiging wilt toewijzen, selecteert u Een machtiging toevoegen. Selecteer op de
pagina API-machtigingen aanvragen de optie Intune en selecteer vervolgens
Toepassingsmachtigingen. Schakel alleen het selectievakje voor update_device_attributes in.

Selecteer Machtiging toevoegen om deze configuratie op te slaan.

8. Selecteer op de pagina API-machtigingen de optie Beheerder toestemming geven voor Microsoft en
selecteer vervolgens Ja.

Het registratieproces voor de app in Azure AD is voltooid.

Als het clientgeheim is verlopen, moet u een nieuw clientgeheim maken in Azure en vervolgens de gegevens voor
voorwaardelijke toegang in Jamf Pro bijwerken. In Azure kan zowel het oude geheim als de nieuwe sleutel actief zijn
om serviceonderbrekingen te voorkomen.

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Microsoft Intune > Apparaatcompatibiliteit > Apparaatbeheer
partner.

2. Schakel de nalevingsconnector voor Jamf in door de toepassings-id die u tijdens de vorige procedure hebt
opgeslagen, in het veld Azure Active Directory-app-id voor Jamf te plakken.

3. Selecteer Opslaan.

1. Navigeer in Jamf Pro naar Global Management > Conditional Access. Klik op de knop Edit op het
tabblad Microsoft Intune Integration.

2. Schakel het selectievakje voor Enable Microsoft Intune Integration in.

3. Geef de vereiste gegevens op van uw Azure-tenant, met inbegrip van Location, Domain name, plus de
Application ID en de waarde voor het clientgeheim (client secret) dat u hebt opgeslagen bij het maken
van de app in Azure AD.

4. Selecteer Opslaan. Jamf Pro test uw instellingen en bevestigt of ze juist zijn.

Nadat u de integratie tussen Intune en Jamf hebt geconfigureerd, moet u nalevingsbeleid toepassen op door Jamf
beheerde apparaten.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen
Nalevingsbeleid toepassen op door Jamf beheerde apparaten
Gegevens die Jamf verzendt naar Intune



  

Nalevingsbeleid afdwingen op Macs die door Jamf
Pro worden beheerd
12-8-2019 • 6 minutes to read

Nalevingsbeleid voor apparaten in Intune instellen

NOTENOTE

De bedrijfsportal-app voor macOS in Jamf Pro implementeren

Van toepassing op: Intune in Azure Portal

U kunt Azure Active Directory en het beleid voor voorwaardelijke toegang van Microsoft Intune gebruiken om
ervoor te zorgen dat uw eindgebruikers voldoen aan de vereisten van de organisatie. U kunt deze beleidsregels
toepassen op Mac-computers die worden beheerd door Jamf Pro. Hiervoor is toegang tot de Intune- en Jamf
Pro-consoles vereist.

1. Open Microsoft Azure en navigeer naar Intune > Apparaatcompatibiliteit > Beleid. U kunt beleidsregels
maken voor macOS, zoals het kiezen van een reeks acties (bijvoorbeeld het versturen van waarschuwingse-
mails naar niet-conforme gebruikers en groepen).

2. Selecteer het beleid > Toewijzingen. U kunt Azure Active Directory-beveiligingsgroepen (AD) opnemen of
uitsluiten.

3. Kies Geselecteerde groepen om uw Azure AD-beveiligingsgroepen weer te geven. Selecteer de
gebruikersgroepen waarop u dit beleid wilt toepassen > kies Opslaan om het beleid voor gebruikers te
implementeren.

U hebt het beleid toegepast op gebruikers. De apparaten die worden gebruikt door de gebruikers op wie het
beleid is gericht, worden geëvalueerd op naleving en gemarkeerd als compatibel voor de instelling Vereisen dat
het apparaat moet worden gemarkeerd als compatibel in Azure Active Directory.

Voor Intune moet de schijf volledig worden versleuteld om aan het beleid te voldoen.

U moet de bedrijfsportal-app voor macOS in Jamf Pro implementeren als achtergrondinstallatie met de
onderstaande procedure:

1. Download op een macOS-apparaat de huidige versie van de bedrijfsportal-app voor macOS. Installeer deze
niet; u hebt een kopie van de app nodig om te uploaden naar Jamf Pro.

2. Open Jamf Pro en navigeer naar Computer management > Packages.
3. Maak een nieuw pakket met de bedrijfsportal-app voor macOS en klik vervolgens op Save.
4. Open Computers > Policies en selecteer New.
5. Gebruik de nettolading General om instellingen voor het beleid te configureren. Deze instellingen zijn:

6. Selecteer de nettolading Packages en klik op Configure.
7. Klik op Add om het pakket met de bedrijfsportal-app te selecteren.
8. Kies Install in het contextmenu Action.
9. Configureer de instellingen voor het pakket.

Trigger: selecteer Enrollment Complete en Recurring Check-in
Uitvoeringsfrequentie: selecteer Once per computer

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=862280


Een beleid in Jamf Pro maken waarmee gebruikers hun apparaten met
Azure Active Directory kunnen registreren

NOTENOTE

WARNINGWARNING

Een door Jamf beheerd apparaat verwijderen uit Intune

Volgende stappen

10. Klik op het tabblad Scope om op te geven op welke computers de bedrijfsportal-app moet worden
geïnstalleerd. Klik op Opslaan. Door het beleid worden apparaten binnen het bereik uitgevoerd de volgende
keer dat de geselecteerde trigger plaatsvindt op de computer en voldoet aan de criteria in de nettolading
General.

U moet de bedrijfsportal implementeren voor macOS voordat u verdergaat met de volgende stappen.

Eindgebruikers moeten de bedrijfsportal-app via de selfservice van Jamf starten om het apparaat te registreren bij
Azure AD als een apparaat dat wordt beheerd door Jamf Pro. Hiervoor moet uw eindgebruikers actie
ondernemen. We raden aan dat u contact opneemt met uw eindgebruikers via e-mail, Jamf Pro-meldingen of op
een andere manier om hen te laten weten dat ze op de knop in Jamf Self Service moeten klikken.

De bedrijfsportal-app moet worden gestart vanuit Jamf Self Service om de apparaatregistratie te starten.  

Als de bedrijfsportal-app handmatig wordt gestart (bijvoorbeeld via de map Toepassingen of Downloads), wordt het
apparaat niet geregistreerd. Als een eindgebruiker de bedrijfsportal handmatig start, verschijnt de waarschuwing
'AccountNotOnboarded'.

1. Navigeer in Jamf Pro naar Computers > Policies en maak een nieuw beleid voor apparaatregistratie.
2. Configureer de nettolading Microsoft Intune Integration, inclusief de frequentie voor triggers en uitvoering.
3. Klik op het tabblad Scope en pas het beleid toe op alle doelapparaten.
4. Klik op het tabblad Self Service om het beleid beschikbaar te maken in de selfservice van Jamf. Neem het

beleid op in de categorie Device Compliance. Klik op Opslaan.

U kunt een door Jamf beheerd apparaat verwijderen uit de Intune-console door in de weergave Alle apparaten
Verwijderen te selecteren. Bulkverwijdering van apparaten kan worden ingeschakeld door meerdere apparaten
te selecteren en op Verwijderen te klikken.

U vindt meer informatie over het verwijderen van door Jamf beheerde apparaten in de Jamf Pro-documenten. U
kunt ook een ondersteuningsticket indienen met Jamf-ondersteuning voor meer informatie.

Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory
Aan de slag met voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory

https://www.jamf.com/jamf-nation/articles/80/unmanaging-computers-while-preserving-their-inventory-information
https://www.jamf.com/support/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal-get-started


Wat is Mobile Threat Defense-integratie met Intune?
17-7-2019 • 5 minutes to read

Welk probleem wordt hiermee opgelost?

Hoe werken de Intune Mobile Threat Defense-connectors?

Welke gegevens worden door Intune verzameld voor Mobile Threat
Defense?

Intune kan gegevens van een Mobile Threat Defense-leverancier als gegevensbron voor nalevingsbeleid en
regels voor voorwaardelijke toegang integreren. U kunt deze gegevens gebruiken voor de beveiliging van
bedrijfsresources zoals Exchange en SharePoint door de toegang te blokkeren voor mobiele apparaten die zijn
gecompromitteerd.

Integratiegegevens van een Mobile Threat Defense-leverancier kunnen helpen uw bedrijfsresources te
beschermen tegen bedreigingen die invloed hebben op mobiele platforms.

Bedrijven zijn meestal proactief bij het beveiligen van pc's tegen aanvallen, maar dat geldt niet voor mobiele
apparaten die vaak niet worden bewaakt en beveiligd. Mobiele platforms beschikken weliswaar over
geïntegreerde beveiliging (bijvoorbeeld de isolatie van apps en gescreende app-stores), maar ze blijven
kwetsbaar voor geavanceerde aanvallen. Het gebruik van diverse apparaten voor werk en de toegang tot
gevoelige informatie neemt steeds meer toe. De gegevens van de Mobile Threat Defense-leverancier kunnen
helpen apparaten en uw resources tegen steeds geavanceerder wordende aanvallen te beschermen.

Intune gebruikt een Mobile Threat Defense-connector om een communicatiekanaal te maken tussen Intune en de
door u gekozen Mobile Threat Defense-leverancier. Intune Mobile Threat Defense-partners bieden intuïtieve,
eenvoudig te implementeren toepassingen voor mobiele apparaten. Met deze toepassingen wordt
bedreigingsinformatie actief gescand en geanalyseerd om met Intune te delen. Intune kan de gegevens voor
rapportage- of afdwingingsdoeleinden gebruiken.

Bijvoorbeeld: Een verbonden Mobile Threat Defense-app meldt aan de Mobile Threat Defense-leverancier dat
een telefoon in uw netwerk op het moment is verbonden met een netwerk dat kwetsbaar is voor man-in-the-
middle-aanvallen. Voor deze informatie wordt bepaald of het risiconiveau laag, middelhoog of hoog is. Het
risiconiveau wordt vervolgens vergeleken met de toegestane risico's die u in Intune hebt ingesteld. Op basis van
deze vergelijking kan toegang tot bepaalde resources van uw keuze worden ingetrokken wanneer het apparaat is
gecompromitteerd.

Als deze optie is ingeschakeld, verzamelt Intune informatie over de app-inventaris van apparaten in zowel privé-
als bedrijfseigendom en maakt Intune deze informatie beschikbaar voor MTD-providers om op te halen, zoals
Lookout for Work. U kunt de app-inventaris verzamelen van gebruikers van iOS-apparaten.

Deze service is opt-in; er wordt standaard geen informatie over app-inventaris gedeeld. Een Intune-beheerder
moet App Sync voor iOS-apparaten inschakelen in de service-instellingen voordat informatie over app-inventaris
wordt gedeeld.

App-inventaris
Als u App Sync voor iOS-apparaten inschakelt, worden inventarissen van iOS-apparaten in zowel bedrijfs- en
privé-eigendom verzonden naar uw MTD-serviceprovider. Gegevens in de app-inventarisatie bestaan onder
andere uit:



Voorbeeldscenario's

App-id
App-versie
Verkorte App-versie
App-naam
Grootte van de App-bundel
Dynamische grootte van de App
Of de app wel of niet is gevalideerd
Of de app wel of niet wordt beheerd

Wanneer een apparaat wordt beschouwd als geïnfecteerd door de Mobile Threat Defense-oplossing:

Toegang wordt geboden wanneer het apparaat is hersteld:



    

NOTENOTE

Mobile Threat Defense-partners

Het gebruik van meerdere Mobile Threat Defense-leveranciers met Intune wordt niet ondersteund. Als u meerdere MTD-
programma's hebt ingeschakeld, worden alle MTD-apps geïnstalleerd en wordt er op alle apparaten gescand op
bedreigingen.

Meer informatie over het beveiligen van de toegang tot bedrijfsresources op basis van apparaat, netwerk en
toepassingsrisico met:

Lookout
Symantec Endpoint Protection Mobile
Check Point SandBlast Mobile
Zimperium
Pradeo
Better Mobile
Sophos Mobile
Wandera Mobile Threat Defense



MTD-apps (Mobile Threat Defense) toevoegen en
toewijzen met Intune
31-7-2019 • 14 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

TIPTIP

Microsoft Authenticator voor iOS configureren

MTD-toepassingen configureren

Dit artikel is van toepassing op alle Mobile Threat Defense-partners.

U kunt Intune gebruiken om MTD-apps (Mobile Threat Defense) toe te voegen en te implementeren.
Eindgebruikers kunnen dan meldingen ontvangen wanneer op hun mobiele apparaten een bedreiging wordt
vastgesteld en ze kunnen richtlijnen ontvangen om de bedreigingen te verhelpen.

De onderstaande stappen moeten worden uitgevoerd in Azure Portal. Zorg ervoor dat u bekend bent met de
volgende procedures:

Een app toevoegen in Intune.
Een configuratiebeleid voor iOS-apps toevoegen in Intune.
Een app toewijzen met Intune.

De Intune-bedrijfsportal werkt als de broker op Android-apparaten, zodat de identiteit van gebruikers kan worden
gecontroleerd door Azure AD.

Voor iOS-apparaten hebt u de app Microsoft Authenticator nodig, zodat de identiteit van gebruikers kan worden
gecontroleerd door Azure AD. Bovendien hebt u een configuratiebeleid voor iOS-apps nodig, waarmee wordt
bepaald welke MTD iOS-app moet worden gebruikt met Intune.

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL voor de App
Store voor Microsoft Authenticator in stap 12 in de sectie App-gegevens configureren.

Kies de sectie die overeenkomt met uw MTD-provider:

Lookout for Work
SEP Mobile (Symantec Endpoint Protection Mobile)
Check Point SandBlast Mobile
Zimperium
Pradeo
Better Mobile
Sophos Mobile
Wandera

https://portal.azure.com/
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/configure-ios-apps-with-mobile-app-configuration-policies-in-microsoft-intune
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/deploy-apps-in-microsoft-intune
https://docs.microsoft.com/azure/multi-factor-authentication/end-user/microsoft-authenticator-app-how-to
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?mt=8


  

  

  

Lookout for Work-app configurerenLookout for Work-app configureren

Symantec Endpoint Protection Mobile-apps configurerenSymantec Endpoint Protection Mobile-apps configureren

Check Point SandBlast Mobile-apps configurerenCheck Point SandBlast Mobile-apps configureren

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor Lookout for Work in Google Play in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de iTunes Store voor Lookout for Work in stap 11 voor de URL App Store.

Lookout for Work-app buiten de Apple Store

NOTENOTE

U moet de Lookout for Work-app voor iOS opnieuw ondertekenen. De Lookout for Work-app
voor iOS wordt gedistribueerd buiten de iOS App Store. Voordat u de app distribueert, moet u de
app opnieuw ondertekenen met het iOS Enterprise Developer-certificaat.

Zie het proces voor het opnieuw ondertekenen van Lookout for Work-apps voor iOS  (Engelstalig)
op de website van Lookout voor gedetailleerde instructies voor het opnieuw ondertekenen van
Lookout for Work-apps voor iOS.

Azure AD-verificatie inschakelen voor gebruikers van de iOS-app Lookout for Work

1. Ga naar Azure Portal, meld u aan en navigeer naar de toepassingspagina.

2. Voeg de Lookout for Work-app voor iOS toe als een native clienttoepassing.

3. Vervang com.lookout.enterprise.yourcompanyname door de klantbundel-id die u hebt
geselecteerd bij het ondertekenen van de IPA.

4. Voeg de aanvullende omleidings-URI <companyportal://code/> toe, gevolgd door een
versie met URL-codering van uw oorspronkelijke omleidings-URI.

5. Voeg overgedragen machtigingen toe aan uw app.

Zie voor meer informatie de Engelstalige instructies voor het configureren van een native clienttoepassing
met Azure AD.

Het IPA-bestand van Lookout for Work toevoegen.

Upload het opnieuw ondertekende IPA-bestand, volgens de instructies in het artikel iOS-Line-
Of-Business-apps (LOB) toevoegen aan Microsoft Intune. U moet ook de minimale versie van
het besturingssysteem instellen op iOS 8.0 of hoger.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik in stap 7
deze URL voor de App Store voor SEP Mobile. Selecteer Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) voor de
minimale versie van het besturingssysteem.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor SEP Mobile in stap 11 voor de URL App Store.

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookout.enterprise
https://itunes.apple.com/us/app/lookout-for-work/id997193468?mt=8
https://personal.support.lookout.com/hc/articles/114094038714
https://portal.azure.com
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/app-service-mobile-how-to-configure-active-directory-authentication/#optional-configure-a-native-client-application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skycure.skycure
https://itunes.apple.com/us/app/skycure/id695620821?mt=8


  

  

  

  

  

Zimperium-apps configurerenZimperium-apps configureren

Pradeo-apps configurerenPradeo-apps configureren

Better Mobile-apps configurerenBetter Mobile-apps configureren

Sophos-apps configurerenSophos-apps configureren

Wandera-apps configurerenWandera-apps configureren

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Check Point SandBlast Mobile in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Check Point SandBlast in stap 11 voor de URL App Store.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor Zimperium in Google Play in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Zimperium in stap 11 voor de URL App Store.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Pradeo in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Pradeo in stap 11 voor de URL App Store.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor Active Shield in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor ActiveShield in stap 11 voor de URL App Store.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de Sophos App Store in stap 7.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de App Store voor ActiveShield in stap 11 voor de URL App Store.

Android

Zie de instructies in het artikel Android Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de mobiele app-store van Wandera in stap 7. Selecteer Android 5.0 voor de minimale versie
van het besturingssysteem.

iOS

Zie de instructies in het artikel iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune. Gebruik deze URL
voor de mobiele app-store van Wandera in stap 11 voor de URL App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lacoon.security.fox
https://apps.apple.com/us/app/sandblast-mobile-protect/id1006390797
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zimperium.zips&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/zimperium-zips/id1030924459?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pradeo.service&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/pradeo-agent/id547979360?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.better.active.shield.enterprise
https://itunes.apple.com/us/app/activeshield/id980234260?mt=8&uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sophos.smsec
https://itunes.apple.com/us/app/sophos-mobile-security/id1086924662?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wandera.android
https://docs.microsoft.com/intune/store-apps-ios
https://itunes.apple.com/app/wandera/id605469330


Uw MTD-apps configureren met een configuratiebeleid voor iOS-
apps
Beleid voor de configuratie van Lookout for Work-appsBeleid voor de configuratie van Lookout for Work-apps

Beleid voor de configuratie van SEP Mobile-appsBeleid voor de configuratie van SEP Mobile-apps

NOTENOTE

Configuratiebeleid voor Check Point SandBlast Mobile-appsConfiguratiebeleid voor Check Point SandBlast Mobile-apps

Configuratiebeleid voor Zimperium-appsConfiguratiebeleid voor Zimperium-apps

Maak het configuratiebeleid voor iOS-apps volgens de instructies in het artikel using iOS app configuration
policy (App-configuratiebeleid voor iOS gebruiken).

Gebruik hetzelfde Azure AD-account dat eerder is geconfigureerd in de Symantec Endpoint Protection-
beheerconsole. Dit moet hetzelfde account zijn als het account waarmee u zich hebt aangemeld bij de
klassieke Intune-portal.

Download het configuratiebeleidsbestand voor de iOS-app:

Ga naar de Symantec Endpoint Protection Mobile-beheerconsole en meld u aan met uw
beheerdersreferenties.

Ga naar Instellingen en kies onder Integraties de optie Intune. Kies EMM Integration
Selection. Kies Microsoft en sla uw selectie vervolgens op.

Klik op de koppeling voor de installatiebestanden voor de integratie en sla het gegenereerde
bestand *.zip op. Het .zip-bestand bevat het bestand * .plist waarmee het configuratiebeleid voor
de iOS-app wordt gemaakt in Intune.

Zie de Engelstalige instructies voor het gebruiken van app-configuratiebeleid voor iOS van
Microsoft Intune om het configuratiebeleid voor de iOS-app SEP Mobile toe te voegen.

Gebruik in stap 8 de optie XML-gegevens invoeren, kopieer de inhoud van het bestand * .plist
en plak de inhoud in de hoofdtekst van het configuratiebeleid.

Neem contact op met Symantec Endpoint Protection Mobile Enterprise-ondersteuning als u de bestanden niet kunt
ophalen.

Zie de Engelstalige instructies voor het gebruiken van app-configuratiebeleid voor iOS van Microsoft Intune
om het configuratiebeleid voor de iOS-app Check Point SandBlast Mobile toe te voegen.

<dict><key>MDM</key><string>INTUNE</string></dict>

Gebruik in stap 8 de optie XML-gegevens invoeren, kopieer de onderstaande inhoud en plak
deze in de hoofdtekst van het configuratiebeleid.

Zie de Engelstalige instructies voor het gebruiken van app-configuratiebeleid voor iOS van Microsoft Intune
om het configuratiebeleid voor de iOS-app Zimperium toe te voegen.

Gebruik in stap 8 de optie XML-gegevens invoeren, kopieer de onderstaande inhoud en plak
deze in de hoofdtekst van het configuratiebeleid.

https://aad.skycure.com
https://aad.skycure.com
https://support.symantec.com/en_US/contact-support.html


Configuratiebeleid voor Pradeo-appsConfiguratiebeleid voor Pradeo-apps

Configuratiebeleid voor Better Mobile-appsConfiguratiebeleid voor Better Mobile-apps

Configuratiebeleid voor Sophos Mobile-appsConfiguratiebeleid voor Sophos Mobile-apps

Configuratiebeleid voor Wandera-appConfiguratiebeleid voor Wandera-app

<dict>
<key>provider</key><string>Intune</string>
<key>userprincipalname</key><string>{{userprincipalname}}</string>
<key>deviceid</key>
<string>{{deviceid}}</string>
<key>serialnumber</key>
<string>{{serialnumber}}</string>
<key>udidlast4digits</key>
<string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>

Pradeo biedt geen ondersteuning voor toepassingsconfiguratiebeleid in iOS. Als u een geconfigureerde app wilt
krijgen, moet u in plaats daarvan Pradeo gebruiken om aangepaste IPA- of APK-bestanden te implementeren
die al vooraf zijn geconfigureerd met de gewenste instellingen.

Zie de Engelstalige instructies voor het gebruiken van app-configuratiebeleid voor iOS van Microsoft Intune
om het configuratiebeleid voor de iOS-app Better Mobile toe te voegen.

<dict>
<key>better_server_url</key>
<string>https://client.bmobi.net</string>
<key>better_udid</key>
<string>{{aaddeviceid}}</string>
<key>better_user</key>
<string>{{userprincipalname}}</string>
</dict>

Gebruik in stap 8 de optie XML-gegevens invoeren, kopieer de onderstaande inhoud en plak
deze in de hoofdtekst van het configuratiebeleid. Vervang de https://client.bmobi.net  URL dor
de juiste console-URL.

Maak het configuratiebeleid voor iOS-apps volgens de instructies in het artikel using iOS app configuration
policy (App-configuratiebeleid voor iOS gebruiken).

Zie de Engelstalige instructies voor het gebruiken van app-configuratiebeleid voor iOS van Microsoft Intune om
het configuratiebeleid voor de iOS-app Wandera toe te voegen.

Gebruik in stap 8 de optie XML-gegevens invoeren. Meld u aan bij uw RADAR Wandera-portal en ga
naar Instellingen > EMM-integratie > App-push. Selecteer Intune en kopieer en plak de
onderstaande inhoud vervolgens in de hoofdtekst van het configuratiebeleid.



Apps aan groepen toewijzen

Volgende stappen

<dict><key>secretKey</key>
 <string>SeeRADAR</string>
 <key>apiKey</key>
 <string> SeeRADAR </string>
 <key>customerId</key>
 <string> SeeRADAR </string>
 <key>email</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>firstName</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>lastName</key>
 <string></string>
 <key>activationType</key>
 <string>PROVISION_THEN_AWP</string></dict>  

Deze stap is van toepassing op alle MTD-partners. Zie de instructies voor het toewijzen van apps aan
groepen met Intune.

Het nalevingsbeleid voor MTD-apparaten configureren



MTD-nalevingsbeleid (Mobile Threat Defense) voor
apparaten maken met Intune
10-7-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

Nalevingsbeleid voor MTD-apparaten maken

Deze informatie is van toepassing op alle Mobile Threat Defense-partners.

Intune met MTD helpt u bij het detecteren van bedreigingen en het beoordelen van risico op mobiele apparaten.
U kunt een Intune-nalevingsbeleidsregel maken voor een risicoanalyse waarmee wordt bepaald of het apparaat
compatibel is. Vervolgens kunt u beleid voor voorwaardelijke toegang gebruiken om toegang tot services te
blokkeren op basis van de apparaatnaleving.

Als onderdeel van de configuratie van MTD in de MTD-partnerconsole, hebt u een beleid gemaakt waarmee
verschillende bedreigingen in de categorieën Hoog, Gemiddeld en Laag worden ingedeeld. U moet nu het MTD-
niveau instellen in het nalevingsbeleid van Intune voor apparaten.

Vereisten voor apparaatnalevingsbeleid met MTD:

De integratie van MTD met Intune instellen

1. Ga naar Azure Portal en meld u aan met uw Intune-referenties.

2. Kies in het Azure-dashboard in het linkermenu de optie Alle services en typ vervolgens Intune in het
filtertekstvak.

3. Kies Intune. Vervolgens ziet u het Intune-dashboard.

4. Kies in het Intune-dashboard de optie Apparaatcompatibiliteit en kies vervolgens Beleidsregels
onder de sectie Beheren.

5. Kies Beleid maken, voer waarden in voor Naam, Beschrijving van apparaatcompatibiliteit, selecteer het
Platform en kies vervolgens Configureren onder de sectie Instellingen.

6. Kies in het deelvenster Nalevingsbeleid de optie Apparaatstatus.

7. Kies in het deelvenster Apparaatstatus het Mobile Threat-niveau uit de vervolgkeuzelijst onder Vereisen
dat het apparaat het apparaatdreigingsniveau niet overschrijdt.

a. Beveiligd: Dit is het veiligste niveau. Het apparaat kan geen enkele bedreiging hebben en heeft nog altijd
toegang tot bedrijfsbronnen. Als er bedreigingen worden gevonden, wordt het apparaat geëvalueerd als
niet-compatibel.

b. Laag: het apparaat is conform als er alleen bedreigingen van een laag niveau aanwezig zijn. Als een
hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-compatibel.

c. Gemiddeld: het apparaat is conform als de bedreigingen op het apparaat van laag of gemiddeld niveau
zijn. Als er bedreigingen van hoog niveau worden aangetroffen, wordt het apparaat als niet-compatibel

https://portal.azure.com/


IMPORTANTIMPORTANT

Nalevingsbeleid voor MTD-apparaten toewijzen

Volgende stappen

beoordeeld.

d. Hoog: dit is het minst veilige niveau. Hiermee worden alle bedreigingsniveaus toegestaan en wordt
Mobile Threat Defense uitsluitend gebruikt voor rapportagedoeleinden. Op apparaten moet de MTD-app
met deze instelling zijn geactiveerd.

8. Klik tweemaal op OK en kies vervolgens Maken.

Als u beleid voor voorwaardelijke toegang voor Office 365 of andere services maakt, wordt de compatibiliteitsevaluatie van
het apparaat bekeken en wordt niet-compatibele apparaten de toegang tot bedrijfsresources geweigerd tot de bedreiging
op het apparaat is opgelost.

Als u een nalevingsbeleid voor apparaten aan gebruikers wilt toewijzen, kiest u een beleid dat u eerder hebt
geconfigureerd. Bestaande beleidsregels vindt u in het deelvenster Apparaatnaleving - beleid.

NOTENOTE

1. Kies het beleid dat u aan gebruikers wilt toewijzen en kies Toewijzingen. Met deze actie opent u het
deelvenster waar u Azure Active Directory-beveiligingsgroepen kunt selecteren en aan het beleid kunt
toewijzen.

2. Kies Groepen selecteren om op te nemen om het deelvenster met de Azure AD-beveiligingsgroepen te
openen. Als u Selecteren kiest, wordt het beleid bij gebruikers geïmplementeerd.

U hebt het beleid toegepast op gebruikers. De apparaten die worden gebruikt door de gebruikers op wie het beleid
is toegepast, worden gecontroleerd om te zien of ze compatibel zijn.

MTD met Intune inschakelen



De Mobile Threat Defense-connector inschakelen in
Intune
29-7-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

De MTD-connector inschakelen

Dit onderwerp is van toepassing op alle Mobile Threat Defense-partners.

Tijdens de configuratie van Mobile Threat Defense (MTD) hebt u een beleid geconfigureerd om bedreigingen te
classificeren in de console van de MTD-partner en hebt u het nalevingsbeleid voor apparaten in Intune gemaakt.
Als u de Intune-connector al hebt geconfigureerd in de console van de MTD-partner, kunt u nu de MTD-
verbinding inschakelen voor toepassingen van MTD-partners.

Wanneer u een nieuwe toepassing integreert in Intune Mobile Threat Defense en u de verbinding inschakelt,
maakt Intune een klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory. Voor elke MTD-app die
u integreert, zoals Defender ATP of een app van een van onze aanvullende MTD-partners, wordt er een nieuw
klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang gemaakt. De beleidsregels kunnen worden genegeerd, maar mogen
niet worden bewerkt, verwijderd of uitgeschakeld.

Klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang voor MTD-apps:

Wordt door Intune MTD gebruikt om te vereisen dat apparaten in Azure AD worden geregistreerd; ze
beschikken dan over een apparaat-id. De id is vereist omdat apparaten anders hun status niet kunnen
doorgeven aan Intune.
Verschilt van beleid voor voorwaardelijke toegang dat u normaal wellicht zou maken om MTD te helpen
beheren.
Standaard wordt er niet gecommuniceerd met andere beleidsregels voor voorwaardelijke toegang die voor
evaluatie worden gebruikt.

Als u klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang wilt bekijken, gaat u in Azure naar Azure Active Directory >
Voorwaardelijke toegang > Klassieke beleidsregels.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Kies in het Intune-dashboard de optie Apparaatcompatibiliteit en kies vervolgens Mobile Threat
Defense onder de sectie Configuratie.

3. Kies in het deelvenster Mobile Threat Defense de optie Toevoegen.

4. Kies in de vervolgkeuzelijst uw MTD-oplossing als de Mobile Threat Defense-connector die moet
worden geconfigureerd.

https://portal.azure.com/#home
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Wisselopties voor MTD

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

5. Schakel de wisselknop in overeenkomstig de wensen van uw organisatie. Welke wisselopties zichtbaar zijn,
is afhankelijk van de MTD-partner.

U kunt bepalen welke wisselopties voor MTD overeenkomstig de wensen van uw organisatie moeten worden
ingeschakeld. Hier vindt u meer informatie:

Android 4.1+-apparaten koppelen aan [naam MTD-partner] voor Work MTD : wanneer u deze optie
inschakelt, kunnen door Android 4.1+-apparaten beveiligingsrisico's worden gerapporteerd aan Intune.

Apparaat as niet-conform markeren als er geen gegevens zijn ontvangen: als door Intune geen
gegevens worden ontvangen van de MTD-partner over een apparaat op dit platform, kunt u het
apparaat als niet-conform beschouwen. 

iOS 8.0+-apparaten koppelen aan [naam MTD-partner] voor Work MTD : wanneer u deze optie
inschakelt, kunnen iOS 8.0+-apparaten beveiligingsrisico’s melden bij Intune.

Apparaat as niet-conform markeren als er geen gegevens zijn ontvangen: als door Intune geen
gegevens worden ontvangen van de MTD-partner over een apparaat op dit platform, kunt u het
apparaat als niet-conform beschouwen. 

Synchronisatie van app inschakelen voor iOS-apparaten: hiermee staat u toe dat deze Mobile Threat
Defense-partner metagegevens van iOS-toepassingen kan aanvragen bij Intune om te gebruiken voor
bedreigingsanalyse.

Niet-ondersteunde besturingssysteemversies blokkeren : blokkeer het apparaat als hierop een
besturingssysteem met een lagere versie wordt uitgevoerd dan de minimaal ondersteunde versie.

Aantal dagen dat partner niet reageert: aantal dagen van inactiviteit waarna de partner in Intune als
niet-reagerend wordt beschouwd omdat de verbinding is verbroken. Intune negeert de
compatibiliteitsstatus voor niet-reagerende MTD-partners.

U moet de MTD-apps indien mogelijk toevoegen en toewijzen voordat u het nalevingsbeleid gaat maken en de
beleidsregels voor voorwaardelijke toegang gaat opstellen. Dit zorgt ervoor dat de MTD-app beschikbaar is om te worden
geïnstalleerd door eindgebruikers voordat ze toegang kunnen krijgen tot e-mail of andere bedrijfsresources.

U kunt in het Mobile Threat Defense-deelvenster Verbindingsstatus en het tijdstip voor de Laatste synchronisatie tussen
Intune en de MTD-partner bekijken.



Better Mobile Threat Defense-connector met Intune
17-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en Better Mobile uw bedrijfsresources beter
beveiligen?

Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren met voorwaardelijke toegang op basis
van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Better Mobile, een MDT-oplossing (Mobile Threat Defense) die in
Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn
verzameld op apparaten waarop de Better Mobile-app wordt uitgevoerd.

U kunt beleidsregels voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de Better Mobile-risicoanalyse die
via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten wordt ingeschakeld. U kunt met dit beleid de toegang tot
bedrijfsresources voor niet-conforme apparaten toestaan of blokkeren op basis van de gedetecteerde
bedreigingen.

De Better Mobile-app wordt geïnstalleerd en uitgevoerd op mobiele apparaten. Met deze app legt u telemetrische
gegevens vast over het bestandssysteem, de netwerkstack, het apparaat en de apps waar dergelijke gegevens
beschikbaar zijn, en verzendt u die gegevens naar Better Mobile om te bepalen hoe groot het risico's voor het
apparaat op mobiele bedreigingen is.

Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel voor Better Mobile Threat Defense die is gebaseerd op
de Better Mobile-risicoanalyse. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het
beleid dat u hebt ingeschakeld. Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen, wordt de toegang van
gebruikers tot resources als Exchange Online en SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers ontvangen ook
richtlijnen van de Better Mobile-app die op hun apparaat is geïnstalleerd, zodat ze het probleem kunnen oplossen
en weer toegang kunnen krijgen tot bedrijfsresources.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's.

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren tegen acties
als de volgende totdat de bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail

Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk

Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en de toegang tot
Wi-Fi-netwerken wordt beveiligd op basis van apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en synchronisatie van
bedrijfsbestanden wordt voorkomen op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 4.1 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

iOS 8.0 en hoger

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune-abonnement

Better Mobile Threat Defense-abonnement

Zie de Better Mobile-website voor meer informatie.

Better Mobile integreren met Intune

Better Mobile-apps instellen

Better Mobile-nalevingsbeleid voor apparaten maken

Better Mobile MTD-connector inschakelen

https://www.better.mobi/


Better Mobile integreren met Intune
17-7-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

NOTENOTE

Autorisatie voor Better Mobile-appsAutorisatie voor Better Mobile-apps

Better Mobile-integratie instellen

Voer de volgende stappen uit om de Better Mobile Threat Defense-oplossing te integreren met Intune.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd in de Better Mobile-beheerconsole.

Zorg ervoor dat u over het volgende beschikt voordat u begint met de integratie van Better Mobile met Intune:

Microsoft Intune-abonnement

Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen

Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker

Mapgegevens lezen

Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Beheerdersreferenties voor toegang tot de beheerconsole van Better Mobile.

Het autorisatieproces van de Better Mobile-app is als volgt:

De Better Mobile-service toestaan informatie met betrekking tot de status van apparaten naar Intune te
communiceren.

Better Mobile wordt gesynchroniseerd met het Azure AD Enrollment-groepslidmaatschap om de database
van het apparaat te vullen.

Toestaan dat Better Mobile-beheerconsole Azure AD-enkelvoudige aanmelding (SSO) gebruikt.

De app Better Mobile toestaan zich aan te melden met Azure AD-eenmalige aanmelding.

1. Ga naar -beheerconsole en meld u aan met uw referenties.

2. Kies integratie > EMM/MDM > ACCOUNT TOEVOEGEN .

https://aad.bmobi.net
https://aad.bmobi.net


Volgende stappen

3. Kies Intune.

4. Naast ACCOUNTNAAM typt u een descriptor.

5. Voer uw Intune-referenties in het venster voor aanmelden bij Microsoft in.

6. Kies in het venster Aangevraagde machtigingen de optie Accepteren.

7. Zoek naar de Azure AD-beveiligingsgroepen waarmee Better Mobile apparaten moet synchroniseren en
selecteer ze in de lijst. Selecteer vervolgens Doorgaan.

8. Selecteer Voltooid.

9. De pagina Account toevoegen wordt opnieuw weergegeven. Sluit de pagina.

Betere client-apps instellen



Check Point SandBlast Mobile Threat Defense-
connector met Intune
17-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en Check Point SandBlast Mobile uw
bedrijfsresources beter beveiligen?

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke toegang
op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Check Point SandBlast Mobile, een oplossing voor de
beveiliging tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden
beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die worden verzameld op apparaten met de Check Point
SandBlast Mobile-app.

U kunt beleidsregels voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de Check Point SandBlast Mobile-
risicoanalyse die via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten wordt ingeschakeld. U kunt met dit beleid de
toegang tot bedrijfsresources voor niet-conforme apparaten toestaan of blokkeren op basis van de gedetecteerde
bedreigingen.

De Check Point SandBlast Mobile-app voor Android of iOS legt telemetriegegevens vast over het
bestandssysteem, de netwerkstack, apparaten en apps waar dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De app verzendt
die gegevens vervolgens naar de Check Point SandBlast-cloudservice om te bepalen hoe groot het risico van
bedreigingen is voor het mobiele apparaat.

Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel voor Check Point SandBlast Mobile Threat Defense die
is gebaseerd op de Check Point SandBlast-risicoanalyse. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het
apparaat voldoet aan het beleid dat u hebt ingeschakeld. Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen,
wordt de toegang van gebruikers tot resources als Exchange Online en SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers
ontvangen ook richtlijnen van de Check Point SandBlast Mobile-app die op hun apparaat is geïnstalleerd, zodat ze
het probleem kunnen oplossen en weer toegang kunnen krijgen tot bedrijfsresources.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's:

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren totdat de
bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail

Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk

Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en beveilig de toegang tot Wi-Fi-
netwerken op basis van het apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en voorkom synchronisatie van
bedrijfsbestanden op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 4.1 en hoger

iOS 8 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune-abonnement

Check Point SandBlast Mobile Threat Defense-abonnement

Zie deCheckPoint SandBlast-website voor meer informatie.

CheckPoint SandBlast integreren in Intune

De mobiele Check Point SandBlast-app instellen

Een CheckPoint SandBlast-nalevingsbeleid voor mobiele apparaten maken

De CheckPoint SandBlast Mobile MTD-connector inschakelen

https://www.checkpoint.com/


Check Point SandBlast Mobile integreren met Intune
17-7-2019 • 3 minutes to read

Voordat u begint

NOTENOTE

Check Point SandBlast-app-autorisatieCheck Point SandBlast-app-autorisatie

Check Point SandBlast Mobile-integratie instellen

De onderstaande stappen dienen te worden genomen in de Check Point SandBlast Mobile MTD-console.

Zorg ervoor dat u het volgende hebt voordat u begint met de integratie van Check Point SandBlast Mobile met
Intune:

Microsoft Intune-abonnement

Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen

Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker

Mapgegevens lezen

Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Administrator-referenties voor toegang tot de Check Point SandBlast Mobile MTD-console.

Het autorisatieproces van de Check Point SandBlast-app bestaat uit het volgende:

De Check Point SandBlast Mobile-service toestaan informatie met betrekking tot de status van apparaten
naar Intune te communiceren.

Check Point SandBlast Mobile wordt gesynchroniseerd met Azure AD Enrollment-groepslidmaatschap om
de database van het apparaat te vullen.

Toestaan dat Check Point SandBlast-beheerconsole Azure AD-enkelvoudige aanmelding (SSO) gebruikt.

Toestaan dat de Check Point SandBlast Mobile-app kan aanmelden met behulp van Azure AD-eenmalige
aanmelding.

1. Ga naar Check Point SandBlast Mobile MTD-console en meld u aan met uw referenties.

2. Klik op het tabbladInstellingen.

3. Kies Apparaatbeheer en vervolgens Instellingen.

4. Kies Microsoft Intune in de vervolgkeuzelijst MDM Service.

5. Als u Microsoft Intune als MDM-Service hebt ingesteld, verschijnt het venster Configuratie van Microsoft
Intune. Kies Toevoegen aan mijn organisatie voor elk apparaatplatform: iOS, Android en Windows om
Check Point SandBlast Mobile te autoriseren te communiceren met Intune en Azure AD.

https://intune-4.eu1.locsec.net/
https://intune-4.eu1.locsec.net/


Volgende stappen

IMPORTANTIMPORTANT
U moet alle apparaatplatformen toevoegen om door te gaan met de volgende stap.

6. Kies Accepteren om de Check Point SandBlast Mobile-app te autoriseren te communiceren met Intune en
Azure Active Directory.

7. Nadat u alle apparaatplatformen hebt ingeschakeld, moet u de Azure AD-beveiligingsgroep invoeren.

8. Kies Controleren en kies Opslaan nadat de Azure AD-beveiligingsgroep is geverifieerd.

Check Point SandBlast Mobile-apps instellen



  

Lookout Mobile Endpoint Security-connector met
Intune
3-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunnen bedrijfsresources worden beveiligd met Intune en Lookout
Mobile Endpoint Security?

Ondersteunde platforms

Vereisten

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren op basis van een risicoanalyse die door
Lookout wordt uitgevoerd. Lookout is een Mobile Threat Defense-oplossing die met Microsoft Intune is
geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens afkomstig van apparaten die door
Lookout-service zijn verzameld:

Beveiligingsproblemen voor besturingssystemen
Schadelijke apps geïnstalleerd
Schadelijke netwerkprofielen

U kunt beleidsregels voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de risicoanalyse van Lookout die
wordt ingeschakeld via het nalevingsbeleid van Intune. U kunt het toestaan of blokkeren van niet-compatibele
apparaten instellen op basis van gedetecteerde bedreigingen.

De mobiele app van Lookout, Lookout for Work, wordt geïnstalleerd en uitgevoerd op mobiele apparaten. Deze
app legt telemetrische gegevens vast over het bestandssysteem, de netwerkstack, apparaten en apps waar
dergelijke gegevens beschikbaar zijn, en verzendt die gegevens naar de Lookout-cloudservice om te bepalen welke
risico's het apparaat loopt met mobiele bedreigingen. U kunt de classificaties van het risiconiveau voor
bedreigingen in de Lookout-console wijzigen op basis van uw vereisten.

Het nalevingsbeleid van Intune bevat een regel voor Lookout Mobile Threat Defense die is gebaseerd op de
risicoanalyse van Lookout. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het beleid
dat u hebt ingeschakeld.

Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen, kan de toegang tot bronnen zoals Exchange Online en
SharePoint Online worden geblokkeerd. Gebruikers op geblokkeerde apparaten ontvangen een stappenplan om
het probleem op te lossen en weer toegang te krijgen. De richtlijnen worden vanuit de Lookout for Work-app
toegestuurd.

De volgende platformen worden ondersteund door Lookout wanneer deze geregistreerd zijn in Intune:

Android 4.1 en hoger
iOS 8 en hoger

Meer informatie over ondersteunde platformen en talen kunt u vinden op de website van Lookout.

Enterprise-abonnement op Lookout Mobile EndPoint Security
Microsoft Intune-abonnement
Azure Active Directory Premium
EMS (Enterprise Mobility en Security) E3 of E5, met aan gebruikers toegewezen licenties.

https://personal.support.lookout.com/hc/articles/114094140253


Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Zie Lookout Mobile Endpoint Security voor meer informatie

Hier vindt u veelvoorkomende scenario's als u Mobile Endpoint Security met Intune gebruikt.

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren tegen zaken
als de volgende totdat de bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail
Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk
Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en de toegang tot Wi-Fi-
netwerken wordt beveiligd op basis van apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

https://www.lookout.com/products/mobile-endpoint-security


Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en synchronisatie van
bedrijfsbestanden wordt voorkomen op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:



Volgende stappen
Hier volgen de belangrijkste stappen voor het implementeren van deze oplossing:

1. De integratie van Lookout instellen
2. Mobile Endpoint Security in Intune inschakelen
3. De Lookout for Work-app toevoegen en toewijzen
4. Het nalevingsbeleid voor Lookout-apparaten configureren



Lookout Mobile Endpoint Security-integratie met
Intune instellen
3-7-2019 • 13 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Azure AD-gegevens verzamelen

TIPTIP

Gegevens verzamelen van Azure ADGegevens verzamelen van Azure AD

Met een omgeving die aan de vereisten voldoet, kunt u Lookout Mobile Endpoint Security integreren met Intune.
De informatie in dit artikel helpt u bij het instellen van de integratie en het configureren van belangrijke
instellingen in Lookout voor gebruik met Intune.

Het is niet mogelijk om een bestaande Lookout Mobile Endpoint Security-tenant die nog niet is gekoppeld aan uw Azure AD-
tenant, te gebruiken voor de integratie met Azure AD en Intune. Neem contact op met de Lookout-ondersteuning om een
nieuwe Lookout Mobile Endpoint Security-tenant te maken. Gebruik de nieuwe tenant voor de onboarding van Azure AD-
gebruikers.

Om Lookout met Intune te integreren koppelt u uw Lookout Mobility Endpoint Security-tenant aan uw AAD-
abonnement (Azure Active Directory).

Om de integratie van uw Lookout Mobile Endpoint Security-abonnement met Intune in te schakelen, geeft u de
volgende informatie aan de ondersteuning van Lookout (enterprisesupport@lookout.com):

Directory-id van de Azure AD-tenant

Azure AD-groepsobject-id voor de groep met volledige toegang tot de Lookout MES-console (Mobile
Endpoint Security).
U maakt deze gebruikersgroep in Azure AD voor gebruikers die volledige toegang hebben om zich aan te
melden bij de Lookout-console. Gebruikers moeten lid zijn van deze groep of van de optionele groep met
beperkte toegang om zich aan te kunnen melden bij de Lookout-console.

Azure AD-groepsobject-id voor de groep met beperkte toegang tot de Lookout MES-console (optionele
groep) . U kunt deze optionele gebruikersgroep in Azure AD maken voor gebruikers die geen toegang
mogen hebben tot verschillende aan de configuratie en enrollment gerelateerde modules van de Lookout-
console. In plaats daarvan hebben deze gebruikers alleen-lezentoegang tot de module Beveiligingsbeleid
van de Lookout-console. Gebruikers moeten lid zijn van deze optionele groep of van de verplichte groep
met volledige toegang om zich aan te kunnen melden bij de Lookout-console.

Lees dit artikel op de Lookout-website voor meer informatie over de machtigingen.

1. Meld u aan bij de Azure-portal met een account voor globale beheerders.

2. Ga naar Azure Active Directory > Eigenschappen en zoek uw map-id. Gebruik de knop Kopiëren om de
map-id te kopiëren en sla deze vervolgens op in een tekstbestand.

https://personal.support.lookout.com/hc/articles/114094105653
https://portal.azure.com


3. Zoek vervolgens de Azure AD-groeps-id voor de accounts die u gebruikt om Azure AD-gebruikers toegang
te verlenen tot de Lookout-console. Eén groep is voor volledige toegang, en de tweede groep, voor beperkte
toegang, is optioneel. Om de object-id voor elk account te achterhalen, gaat u als volgt te werk:

a. Ga naar Azure Active Directory > Groepen om het deelvenster Groepen - Alle groepen te openen.

b. Selecteer de door u gemaakte groep met volledige toegang om het bijbehorende deelvenster
Overzicht te kunnen openen.

c. Gebruik de knop Kopiëren om de object-id te kopiëren en sla deze vervolgens op in een tekstbestand.

d. Als u een groep met beperkte toegang gebruikt, herhaalt u het proces voor deze groep.

Nadat u deze informatie hebt verzameld, neemt u contact op met de Lookout-ondersteuning (e-mailadres:



Uw Lookout-abonnement configureren

Eerste aanmeldingEerste aanmelding

De Intune-connector configurerenDe Intune-connector configureren

enterprisesupport@lookout.com). Met behulp van de gegevens die u verstrekt zal de Lookout-
ondersteuning in samenwerking met uw primaire contactpersoon uw abonnement onboarden en uw
Lookout Enterprise-account maken.

Nadat Lookout-ondersteuning uw Lookout Enterprise-account heeft gemaakt, stuurt deze een e-mail naar de
primaire contactpersoon van uw bedrijf met een koppeling naar de aanmeldings-URL: https://aad.lookout.com/les?
action=consent.

De eerste keer dat u zich aanmeldt bij de Lookout MES-console wordt een instemmingspagina weergegeven
(https://aad.lookout.com/les?action=consent) ). Een Azure AD-hoofdbeheerder moet zich aanmelden en voor
Accepteren kiezen. Voor volgende aanmeldingen heeft de gebruiker dit niveau van Azure AD-bevoegdheden niet
nodig.

We wordt een instemmingspagina weergegeven. Kies Accepteren om de registratie te voltooien. 

Als u voor Accepteren kiest en toestemming geeft, wordt u doorgestuurd naar de Lookout-console.

Na het voltooien van de eerste aanmelding en het verlenen van toestemming worden gebruikers die zich
aanmelden vanaf https://aad.lookout.com doorgestuurd naar de MES-console. Als er nog geen toestemming is
verleend, resulteren alle aanmeldpogingen in een aanmeldingsfout.

https://aad.lookout.com/les?action=consent
https://aad.lookout.com/les?action=consent
https://aad.lookout.com


Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat u eerder een groep in Azure AD hebt gemaakt voor het
testen van uw Lookout-implementatie. De best practice is om te starten met een kleine groep gebruikers, zodat uw
Lookout- en Intune-beheerders vertrouwd kunnen raken met de productintegraties. Daarna kunt u de enrollment
uitbreiden naar meer gebruikersgroepen.

1. Meld u aan bij de Lookout MES-console, ga naar Systeem > Connectors en selecteer Connector
toevoegen. Selecteer Intune.

2. In het deelvenster Microsoft Intune selecteert u Verbindingsinstellingen en geeft u de
heartbeatfrequentie in minuten op.

3. Selecteer Registratiebeheer en geef bij Use the following Azure AD security groups to identify
devices that should be enrolled in Lookout for Work (De volgende Azure AD-beveiligingsgroepen
gebruiken om apparaten te identificeren die moeten zijn geregistreerd voor Lookout for Work) de
groepsnaam van een Azure AD-groep op voor gebruik met Lookout en selecteer vervolgens Wijzigingen
opslaan.

https://aad.lookout.com


Configureer Intune om Lookout te gebruiken als een Mobile Threat
Defense-provider

Over de groepen die u gebruikt:

Begin als best practice met een Azure AD-beveiligingsgroep met een klein aantal gebruikers om de
Lookout-integratie te testen.
De groepsnaam is hoofdlettergevoelig zoals weergegeven in de eigenschappen van de
beveiligingsgroep in de Azure-portal.
De groepen die u opgeeft voor registratiebeheer bepalen van welke gebruikers de apparaten worden
geregistreerd bij Lookout. Wanneer een gebruiker in een registratiegroep zit, worden zijn apparaten in
Azure AD geregistreerd. Deze kunnen in Lookout MES worden geactiveerd. De eerste keer dat een
gebruiker de toepassing Lookout for Work op een ondersteund apparaat opent, wordt hij gevraagd om
deze te activeren.

4. Selecteer Statussynchronisatie en zorg ervoor dat zowel de apparaatstatus als de bedreigingsstatus zijn
ingesteld op Aan. Beide zijn vereist voor een goede integratie van Lookout met Intune.

5. Selecteer Foutbeheer, geef het e-mailadres op waarnaar de foutrapporten moeten worden verzonden en
selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan.

6. Selecteer Connector maken om de configuratie van de connector te voltooien. Als u tevreden bent met uw
resultaten, kunt u de enrollment uitbreiden naar andere gebruikersgroepen.

Nadat u Lookout MES hebt geconfigureerd, moet u in Intune een verbinding met Lookout instellen.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Ga naar Apparaatcompatibiliteit > Mobile Threat Defense en selecteer Toevoegen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Aanvullende instellingen in de Lookout MES-console

Enrollmentinstellingen configurerenEnrollmentinstellingen configureren

E-mailmeldingen configurerenE-mailmeldingen configureren

3. Gebruik in het deelvenster Connector toevoegen de vervolgkeuzelijst om Lookout for Work te selecteren.

4. Selecteer Maken. Nadat de connector verbinding met Lookout MES maakt, worden de
connectorinstellingen beschikbaar.

5. Zet Synchronisatie van app inschakelen voor iOS-apparaten op Aan.

6. Selecteer Opslaan om de configuratie te voltooien. Intune en Lookout MES zijn nu geïntegreerd en klaar
voor gebruik.

Hieronder vindt u aanvullende instellingen die u in de Lookout MES-console kunt configureren.

Selecteer in de Lookout MES-console achtereenvolgens Systeem > Enrollment beheren >
Enrollmentinstellingen.

Geef bij de status Niet-verbonden het aantal dagen op voordat een niet-verbonden apparaat als zodanig
wordt gemarkeerd.

Niet-verbonden apparaten worden als niet-compatibel beschouwd en krijgen geen toegang meer tot uw
bedrijfstoepassingen op basis van de Intune-beleidsregels voor voorwaardelijke toegang. U kunt waarden
tussen 1 en 90 dagen opgeven.

Om e-mailwaarschuwingen voor bedreigingen te ontvangen, meldt u zich aan bij de Lookout MES-console met het
gebruikersaccount waarnaar meldingen moeten worden verzonden.

https://aad.lookout.com


Bedreigingsclassificaties configureren

IMPORTANTIMPORTANT

Enrollment bewaken

Ga naar Voorkeuren, zet de meldingen die u wilt ontvangen op AAN  en kies vervolgens voor Opslaan om
de wijzigingen op te slaan.

Als u geen e-mailmeldingen meer wilt ontvangen, stelt u de meldingen in op UIT en slaat u de wijzigingen
op.

Met Lookout Mobile Endpoint Security worden mobiele bedreigingen geclassificeerd in verschillende typen. Aan
de bedreigingsclassificaties van Lookout zijn standaardrisiconiveaus gekoppeld. De risiconiveaus kunnen op elk
gewenst moment worden aangepast aan de vereisten van uw bedrijf.

Zie voor meer informatie over de bedreigingsclassificaties en het beheer van de hieraan verbonden risiconiveaus
Lookout Threat Reference (Lookout-bedreigingsreferentie).

Risiconiveaus zijn een belangrijk aspect van Mobile Endpoint Security, omdat door de Intune-integratie tijdens runtime wordt
berekend in hoeverre het apparaat compatibel is op basis van deze risiconiveaus.

De Intune-beheerder stelt een beleidsregel in om een apparaat te identificeren als niet-compatibel als het een actieve
bedreiging heeft met een minimumniveau van Hoog, Gemiddeld of Laag. Het bedreigingsclassificatiebeleid in Lookout
Mobile Endpoint Security staat rechtstreeks aan de basis van de berekening van de apparaatcompatibiliteit in Intune.

Nadat de instelling is voltooid, wordt Azure AD met Lookout Mobile Endpoint Security gecontroleerd op

https://enterprise.support.lookout.com/hc/articles/360011812974


Volgende stappen

apparaten die met de opgegeven inschrijvingsgroepen overeenkomen. U kunt informatie over geregistreerde
apparaten vinden door te gaan naar Apparaten in de Lookout MES-console.

De initiële status van apparaten is in behandeling.
De apparaatstatus wordt bijgewerkt nadat de app Lookout for Work op het apparaat is geïnstalleerd, geopend
en geactiveerd.

Zie Lookout for Work-apps met Intune toevoegen voor meer informatie over het implementeren van de app
Lookout for Work op het apparaat.

Lookout-apps instellen



Pradeo Mobile Threat Defense-connector met Intune
2-8-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en Pradeo uw bedrijfsresources beter
beveiligen?

Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren met voorwaardelijke toegang op basis
van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Pradeo, een MTD-oplossing (Mobile Threat Defense) die in
Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn
verzameld op apparaten waarop de Pradeo-app wordt uitgevoerd.

U kunt beleidsregels voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de Pradeo-risicoanalyse die via het
Intune-nalevingsbeleid voor apparaten wordt ingeschakeld. U kunt met dit beleid de toegang tot bedrijfsresources
voor niet-conforme apparaten toestaan of blokkeren op basis van de gedetecteerde bedreigingen.

De Pradeo-app voor Android of iOS legt telemetriegegevens vast over het bestandssysteem, de netwerkstack,
apparaten en apps waar dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De app verzendt die gegevens vervolgens naar de
Pradeo-cloudservice om te bepalen hoe groot het risico van bedreigingen is voor het mobiele apparaat.

Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel voor Pradeo Mobile Threat Defense die is gebaseerd
op de Pradeo-risicoanalyse. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het
beleid dat u hebt ingeschakeld. Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen, wordt de toegang van
gebruikers tot resources als Exchange Online en SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers ontvangen ook
richtlijnen van de Pradeo-app die op hun apparaat is geïnstalleerd, zodat ze het probleem kunnen oplossen en
weer toegang kunnen krijgen tot bedrijfsresources.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's.

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren tegen acties
als de volgende totdat de bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail

Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk

Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en de toegang tot
Wi-Fi-netwerken wordt beveiligd op basis van apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en synchronisatie van
bedrijfsbestanden wordt voorkomen op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 4.0.3 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

iOS 7 en hoger

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune-abonnement

Pradeo Security for Mobile Threat Defense-abonnement

Zie de Pradeo-website voor meer informatie.

Pradeo integreren met Intune

Pradeo-apps instellen

Pradeo-nalevingsbeleid voor apparaten maken

Pradeo MTD-connector inschakelen

https://www.pradeo.com/en-US/mobile-threat-protection


Pradeo Mobile Threat Defense integreren met Intune
2-8-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

NOTENOTE

Pradeo-app-autorisatiePradeo-app-autorisatie

Pradeo-integratie instellen

Voer de volgende stappen uit om de Pradeo Mobile Threat Defense-oplossing te integreren met Intune.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd in de Pradeo Security-console.

Zorg ervoor dat u over het volgende beschikt voordat u begint met de integratie van Pradeo met Intune:

Microsoft Intune-abonnement

Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen

Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker

Mapgegevens lezen

Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Beheerdersreferenties voor toegang tot de Pradeo Security-console.

Het autorisatieproces van de Pradeo-app is als volgt:

Sta de Pradeo-service toe informatie met betrekking tot de status van apparaten naar Intune te
communiceren.

Pradeo wordt gesynchroniseerd met het Azure AD Enrollment-groepslidmaatschap om de database van het
apparaat te vullen.

Sta toe dat de Pradeo-beheerconsole eenmalige aanmelding (SSO) van Azure AD gebruikt.

Sta toe dat de Pradeo-app eenmalige aanmelding van Azure AD gebruikt om aan te melden.

1. Ga naar Pradeo Security Console en meld u aan met uw referenties.

2. Kies Administration - Enterprise Mobility Management (Beheer - Enterprise Mobility Management) in
het menu.

3. Kies het Intune-logo.

4. Kies in het venster EMM (Enterprise mobility management) - Intune onder Stap 1 de knop Pradeo
Connector.

https://www.apps-security.com
https://www.apps-security.com


Volgende stappen

5. Voer uw Intune-referenties in het venster Microsoft Intune connection (Microsoft Intune-verbinding) in.

6. De webpagina van Pradeo wordt opnieuw geopend. Kies onder Stap 2 de knop Pradeo Device Health
(Apparaatstatus Pradeo).

7. Selecteer Accept (Accepteren) in het venster Pradeo-Intune Connector.

8. Selecteer Accept (Accepteren) in het venster Pradeo device API connector (API-connector Pradeo-
apparaat).

9. De webpagina van Pradeo wordt opnieuw geopend. Kies onder Stap 3 de knop Connect to Microsoft
(Verbinding maken met Microsoft).

10. Voer uw Intune-referenties in het venster Microsoft Intune authentication (Microsoft Intune-verificatie) in.

11. Wanneer het bericht Successful Integration (Integratie geslaagd) wordt weergegeven, is de integratie
voltooid.

Pradeo-apps instellen



Sophos Mobile Threat Defense-connector met Intune
3-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en Sophos Mobile uw bedrijfsresources beter
beveiligen?

Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren met voorwaardelijke toegang op basis
van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Sophos Mobile, een MDT-oplossing (Mobile Threat Defense) die
in Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn
verzameld op apparaten waarop de Sophos Mobile-app wordt uitgevoerd. U kunt beleidsregels voor
voorwaardelijke toegang configureren op basis van de Sophos Mobile-risicoanalyse die via het Intune-
nalevingsbeleid voor apparaten wordt ingeschakeld. U kunt met dit beleid de toegang tot bedrijfsresources voor
niet-conforme apparaten toestaan of blokkeren op basis van de gedetecteerde bedreigingen.

Met de Sophos Mobile-app voor Android of iOS worden telemetriegegevens vastgelegd over het
bestandssysteem, de netwerkstack, apparaten en toepassingen waar dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De app
verzendt de telemetriegegevens vervolgens naar de Sophos Mobile-cloudservice om te bepalen hoe groot het
risico van bedreigingen is voor het mobiele apparaat. Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel
voor Sophos Mobile Threat Defense die is gebaseerd op de Sophos Mobile-risicoanalyse. Als deze regel is
ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het beleid dat u hebt ingeschakeld. Als het apparaat
niet aan het beleid blijkt te voldoen, wordt de toegang van gebruikers tot resources als Exchange Online en
SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers ontvangen ook richtlijnen van de Sophos Mobile-app die op hun
apparaat is geïnstalleerd, zodat ze het probleem kunnen oplossen en weer toegang kunnen krijgen tot
bedrijfsresources.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's.

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren tegen acties
als de volgende totdat de bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail
Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk
Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen en de toegang tot Wi-Fi-
netwerken wordt beveiligd op basis van apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Bedreigingen voor uw netwerk worden gedetecteerd, zoals man-in-the-middle-aanvallen en synchronisatie van
bedrijfsbestanden wordt voorkomen op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 5.0 en hoger
iOS 11.0 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

Azure Active Directory Premium
Microsoft Intune-abonnement
Sophos Mobile Threat Defense-abonnement

Zie de Sophos-website voor meer informatie.

Sophos integreren met Intune
Sophos-apps instellen
Een nalevingsbeleid voor Sophos-apparaten maken
Sophos MTD-connector inschakelen

https://www.sophos.com/products/mobile-control


Sophos Mobile integreren met Intune
3-7-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

Autorisatie voor Sophos Mobile-appsAutorisatie voor Sophos Mobile-apps

Sophos Mobile-integratie instellen

Voer de volgende stappen uit om de Sophos Mobile Threat Defense-oplossing te integreren met Intune.

Zorg ervoor dat u over het volgende beschikt voordat u begint met de integratie van Sophos Mobile met Intune:

Microsoft Intune-abonnement
Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Beheerdersreferenties voor toegang tot de beheerconsole van Sophos Mobile.

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen
Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker
Mapgegevens lezen
Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Het autorisatieproces van de Sophos Mobile-app is als volgt:

De Sophos Mobile-service toestaan informatie met betrekking tot de status van apparaten naar Intune te
communiceren.
Sophos Mobile wordt gesynchroniseerd met het Azure AD Enrollment-groepslidmaatschap om de database
van het apparaat te vullen.
Toestaan dat Sophos Mobile-beheerconsole Azure AD-enkelvoudige aanmelding (SSO) gebruikt.
De Sophos Mobile-app toestaan zich aan te melden met Azure AD SSO.

1. Meld u aan bij Azure Portal, ga naar Intune > Apparaatcompliantie > Mobile Threat Defense en
selecteer Toevoegen.

2. Ga naar de pagina Connector toevoegen en gebruik de vervolgkeuzelijst om Sophos te selecteren. En
selecteer vervolgens Maken.

3. Selecteer de koppeling De Sophos-beheerconsole openen.

4. Meld u aan bij de Sophos-beheerconsole met uw Sophos-referenties.

5. Ga naar Mobile > Instellingen > Installatie > Sophos-installatie.

6. Selecteer het tabblad Intune MTD op de pagina Sophos-installatie.

https://portal.azure.com/
https://central.sophos.com/


Volgende stappen

7. Selecteer Binding en selecteer vervolgens Ja. Sophos maakt verbinding met Intune; u moet zich aanmelden
bij uw Intune-abonnement.

8. Voer in het verificatievenster van Microsoft Intune uw Intune-referenties in en accepteer de aanvraag voor
machtigingen voor Sophos Mobile Thread Defense.

9. Selecteer Opslaan op de pagina Sophos-installatie om de configuratie voor Intune te voltooien:

10. Wanneer het bericht Successful Integration (Integratie geslaagd) wordt weergegeven, is de integratie
voltooid.

11. Op de Intune-console is nu Sophos beschikbaar.



Sophos-clientapps configureren



Symantec Endpoint Protection Mobile-connector
10-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en SEP Mobile uw bedrijfsresources beter
beveiligen?

Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke
toegang op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd in SEP Mobile (Symantec Endpoint Protection
Mobile), een oplossing voor de beveiliging tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is
geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn verzameld op apparaten
waarop SEP Mobile wordt uitgevoerd, zoals:

Fysieke beveiliging

Netwerkbeveiliging

Toepassingsbeveiliging

Beveiliging tegen zwakke plekken

U kunt SEP Mobile-risicoanalyse inschakelen via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten. Vervolgens kunt u
voorwaardelijk toegangsbeleid gebruiken om de toegang tot bedrijfsresources voor niet-conforme apparaten toe
te staan of te blokkeren op basis van de gedetecteerde bedreigingen.

Met de mobiele Android- of iOS-app voor SEP Mobile worden telemetriegegevens vastgelegd over het
bestandssysteem, de netwerkstack, apparaten en apps waar dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De app verzendt
die gegevens vervolgens naar de SEP Mobile-cloudservice om te bepalen hoe groot het risico van bedreigingen is
voor het mobiele apparaat.

Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel voor SEP Mobile die is gebaseerd op de SEP Mobile-
risicoanalyse. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het beleid dat u hebt
ingeschakeld.

Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen, wordt de toegang tot resources als Exchange Online en
SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers op geblokkeerde apparaten ontvangen richtlijnen van de mobiele app
voor SEP Mobile zodat ze het probleem kunnen oplossen en weer toegang kunnen krijgen tot bedrijfsresources.

Intune biedt ondersteuning voor twee integratiemodi met SEP Mobile:

Basisinstallatie op basis van een modus voor alleen-lezen waarbij voor SEP Mobile de apparaten in
Intune worden weergegeven.

Volledige integratie waarbij met SEP Mobile apparaatrisico- en beveiligingsincidentgegevens kunnen
worden gemeld aan Intune.

Hier volgen enkele veelvoorkomende scenario's:

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren totdat de
bedreiging is opgelost:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Verbinding met bedrijfs-e-mail

Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk

Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en beveilig de toegang tot Wi-Fi-
netwerken op basis van het apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Toegang na herstel:

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en voorkom synchronisatie van
bedrijfsbestanden op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 4.1 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

iOS 8 en hoger

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune-abonnement

Symantec Endpoint Protection Mobile-abonnement

Ga naar de Symantec-website voor meer informatie.

Hier volgen de stappen die u moet uitvoeren om Intune met SEP Mobile te integreren:

SEP Mobile-integratie met Intune instellen

SEP Mobile-apps, Microsoft Authenticator en het configuratiebeleid voor iOS-apps toevoegen en toewijzen

SEP Mobile-nalevingsbeleid voor apparaten met Intune maken

De SEP Mobile MTD-connector in Intune inschakelen

https://www.skycure.com/skycure-microsoft-integration/


Symantec Endpoint Protection Mobile-integratie met
Intune instellen
17-7-2019 • 7 minutes to read

Voordat u begint
Het Azure AD-account dat wordt gebruikt voor de integratie van Intune en SEP MobileHet Azure AD-account dat wordt gebruikt voor de integratie van Intune en SEP Mobile

Netwerk instellenNetwerk instellen

Volledige integratie tegenover een integratie met alleen-lezenVolledige integratie tegenover een integratie met alleen-lezen

Hoe worden de SEP Mobile-apps gebruikt met Azure AD en Intune?Hoe worden de SEP Mobile-apps gebruikt met Azure AD en Intune?

De integratie met alleen-lezen tussen Intune en SEP Mobile instellen

IMPORTANTIMPORTANT

Voltooi de volgende stappen om de SEP Mobile-oplossing (Symantec Endpoint Protection Mobile) te integreren
met Intune. U moet SEP Mobile-apps in Azure AD toevoegen om te kunnen gebruikmaken van eenmalige
aanmelding.

Zorg ervoor dat het Azure AD-account juist is geconfigureerd in de Symantec Endpoint Protection Mobile-
beheerconsole voordat u de SEP Mobile-basisinstallatie start.
Het Azure AD-account moet een globaal beheerdersaccount zijn om de integratie uit te voeren.

Raadpleeg het Symantec-artikel Uw netwerkconfiguratie instellen om te controleren of uw netwerk juist is
geconfigureerd voor integratie met SEP Mobile-installatie.

SEP Mobile biedt ondersteuning voor twee integratiemodi met Intune:

Alleen-lezenintegratie (basisconfiguratie): hierbij worden alleen apparaten uit Azure Active Directory
geïnventariseerd en wordt de Symantec Endpoint Protection Mobile-beheerconsole hiermee gevuld. 

Volledige integratie: stelt SEP Mobile in staat om risico- en beveiligingsincidentgegevens voor apparaten aan
Intune te melden. Hierbij wordt een tweerichtingscommunicatie tussen beide cloudservices tot stand gebracht.

Als de selectievakjes Report the health and risk of devices to Intune en Also report security
incidents to Intune niet zijn ingeschakeld in de Symantec Endpoint Protection Mobile-beheerconsole, is
er sprake van een integratie met alleen-lezen. Bij een dergelijke integratie wordt de status van een
apparaat (compatibel of niet-compatibel) nooit gewijzigd in Intune. 

iOS-app: stelt eindgebruikers in staat om zich bij Azure AD aan te melden met een iOS-app.

Android-app: stelt eindgebruikers in staat om zich bij Azure AD aan te melden met een Android-app.

Beheer-app: dit is de SEP Mobile Azure AD-app voor meerdere tenants die communicatie tussen services
met Intune mogelijk maakt.

De SEP Mobile-beheerdersreferenties moeten bestaan uit een e-mailaccount van een geldige gebruiker in Azure Active
Directory. Als dit niet het geval is, mislukt de aanmelding. SEP Mobile maakt gebruik van Azure Active Directory om deze
beheerder te verifiëren door middel van eenmalige aanmelding.

1. Ga naar de Symantec Endpoint Protection Mobile-beheerconsole.

https://aad.skycure.com
https://portal.skycure.com/articles/Documentation/Setting-up-your-network-configuration-26-8-2016
https://aad.skycure.com


Een Azure AD-beveiligingsgroep toevoegen aan SEP MobileEen Azure AD-beveiligingsgroep toevoegen aan SEP Mobile

2. Voer uw SEP Mobile-beheerdersreferenties in en kies vervolgens Continue.

3. Ga naar Settings en kies onder Intune Integration de optie Basic Setup.

4. Kies naast iOS App de optie Add to Active Directory.

5. Wanneer de aanmeldingspagina wordt geopend, voert u uw Intune-referenties in en kiest u vervolgens
Accept.

6. Nadat de app is toegevoegd aan Azure AD, ziet u een melding dat de app is toegevoegd.

7. Herhaal deze stappen voor de SEP Mobile Android-app en de beheer-app.

U moet een Azure AD-beveiligingsgroep toevoegen met alle apparaten waarop SEP Mobile wordt uitgevoerd.

Voer alle beveiligingsgroepen met apparaten in waarop SEP Mobile wordt uitgevoerd en selecteer ze.



Volledige integratie tussen Intune en SEP Mobile instellen
Map-id in Azure AD ophalenMap-id in Azure AD ophalen

Een toegewezen beveiligingsgroep maken voor apparaten waarop de SEP Mobile-apps moeten wordenEen toegewezen beveiligingsgroep maken voor apparaten waarop de SEP Mobile-apps moeten worden

Met SEP Mobile worden apparaten waarop de Mobile Threat Defense-service wordt uitgevoerd, gesynchroniseerd
met de Azure AD-beveiligingsgroepen.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Typ Active Directory in het zoekvak en selecteer vervolgens Azure Active Directory.

3. Kies Eigenschappen.

4. Kies naast de Map-id het kopieerpictogram en plak de id op een veilige locatie. U hebt deze id nodig in een
latere stap.

https://portal.azure.com


uitgevoerd (optioneel)uitgevoerd (optioneel)

Symantec Endpoint Protection Mobile-integratie met Intune instellenSymantec Endpoint Protection Mobile-integratie met Intune instellen

1. Kies in Azure Portal onder Beheren de optie Gebruikers en groepen. Kies vervolgens Alle groepen.

2. Kies de knop Toevoegen. Typ een Naam voor de groep. Kies onder Type lidmaatschap de optie
Toegewezen.

3. Selecteer op de blade Leden de groepsleden en kies vervolgens de knop Selecteren.

4. Kies op de blade Groep de optie Maken.

1. Ga naar de Symantec Endpoint Protection Mobile-beheerconsole.

2. Voer uw SEP Mobile-beheerdersreferenties in en kies vervolgens Continue.

3. Ga naar de sectie Settings > Integrations > Intune > EMM Integration Selection.

4. Plak in het vak Directory ID de map-id die u in de vorige sectie hebt gekopieerd uit Azure Active Directory
en sla de instellingen op.

5. Ga naar de sectie Settings > Integrations > Intune > Basic Setup.

6. Kies naast iOS Aapp de knop Add to Active Directory.

7. Meld u aan met de Azure Active Directory-referenties voor het Office 365-account waarmee de map wordt
beheerd.

8. Kies de knop Accept om de iOS-app SEP Mobile toe te voegen aan Azure Active Directory.

https://portal.azure.com
https://aad.skycure.com


Volgende stappen

9. Herhaal hetzelfde proces voor de Android-app en de beheer-app.

10. Selecteer alle gebruikersgroepen waarvoor de SEP Mobile-apps moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld
de beveiligingsgroep die u eerder hebt gemaakt.

11. De apparaten in de geselecteerde groepen worden gesynchroniseerd met SEP Mobile en de gegevens
worden gerapporteerd in Intune. U kunt deze gegevens weergeven in de sectie Full Integration. Ga naar de
sectie Settings > Integrations > Intune > Full Integration.

SEP Mobile-apps installeren



Wandera Mobile Threat Defense-connector met
Intune
8-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunnen uw bedrijfsresources worden beveiligd met Intune en
Wandera Mobile Threat Defense?

Ondersteunde platforms

Vereisten

Beheer de toegang van mobiele apparaten tot zakelijke resources met behulp van voorwaardelijke toegang op
basis van een risicoanalyse door Wandera. Wandera is een Mobile Threat Defense-oplossing (MTD) die kan
worden geïntegreerd met Microsoft Intune. Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die
afkomstig zijn van apparaten die door de Wandera-service zijn verzameld:

Beveiligingsproblemen voor besturingssystemen
Schadelijke apps geïnstalleerd
Schadelijke netwerkprofielen
Cryptojacking

U kunt beleid voor voorwaardelijke toegang configureren dat is gebaseerd op de risicoanalyse van Wandera en
dat via Intune-nalevingsbeleid wordt ingeschakeld. Met beleid voor risicoanalyse kunt u apparaten die niet
conform zijn op basis van gedetecteerde bedreigingen toegang weigeren tot bedrijfsresources.

De mobiele app van Wandera wordt met Microsoft Intune moeiteloos geïnstalleerd. De app legt het
bestandssysteem, de netwerkstacks en de apparaat- en toepassingstelemetrie vast (indien beschikbaar). Deze
informatie wordt gesynchroniseerd met de Wandera-cloudservice om het risico van het apparaat met betrekking
tot mobiele bedreigingen te beoordelen. De classificaties van het risiconiveau zijn in de Wandera-console, RADAR,
naar wens te configureren.

Het compliancebeleid in Intune omvat een regel voor MTD op basis van de risicobeoordeling van Wandera. Als
deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat voldoet aan het beleid dat u hebt ingeschakeld.

Voor apparaten die niet-compatibel zijn, kan toegang tot resources als Office 365 worden geblokkeerd. Gebruikers
van een geblokkeerd apparaat ontvangen richtlijnen van de Wandera-app, zodat ze het probleem kunnen oplossen
en weer toegang kunnen krijgen.

De volgende platforms worden door Wandera ondersteund bij inschrijving in Intune:

Android 5.0 en hoger
iOS 10.2 en hoger

Raadpleeg voor meer informatie over platforms en apparaten de website van Wandera.

Microsoft Intune-abonnement
Azure Active Directory
Wandera Mobile Threat Defense (voorheen Wandera Secure)

Raadpleeg voor meer informatie Wandera Mobile Security.

https://www.wandera.com/why-wandera/features/device-support/
https://www.wandera.com/mobile-security/


Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

Hier vindt u algemene scenario's voor wanneer u Wandera MTD met Intune gebruikt.

Als er op een apparaat schadelijke apps (bijvoorbeeld malware) worden gedetecteerd, kunt u de toegang van het
apparaat tot veelgebruikte hulpprogramma's blokkeren totdat de bedreiging is geëlimineerd. Veelvoorkomende
blokkeringen zijn onder meer :

Verbinding met bedrijfs-e-mail
Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk
Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk
Detecteer bedreigingen voor uw netwerk, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en beveilig de toegang tot
wifinetwerken op basis van het apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen
voor het netwerk
Detecteer bedreigingen voor uw netwerk, zoals man-in-the-middle-aanvallen, en beveilig de toegang tot
wifinetwerken op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:



Volgende stappen

Toegang na herstel:

Wandera integreren met Intune
Wandera-apps instellen
Wandera-nalevingsbeleid voor apparaten maken
Wandera MTD-connector inschakelen



    

Wandera Mobile Threat Protection integreren met
Intune
8-7-2019 • 8 minutes to read

Voordat u begint

Wandera Mobile Threat Defense-appautorisatieWandera Mobile Threat Defense-appautorisatie

Wandera Mobile Threat Defense-integratie instellen

Ondersteuning voor Wandera in Intune inschakelenOndersteuning voor Wandera in Intune inschakelen

Voer de volgende stappen uit om de Wandera Mobile Threat Defense-oplossing te integreren met Intune.

Voordat u het integratieproces van Wandera met Intune begint, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over het
volgende:

Microsoft Intune-abonnement

Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen
Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker
Mapgegevens lezen
Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Wandera-abonnement:

Een of meer Wandera-accounts met een licentie voor EMM Connect
Een account met superbeheerdersrechten in Wandera

Het proces voor Wandera Mobile Threat Defense-appautorisatie:

Sta de Wandera Mobile Threat Defense-service toe informatie met betrekking tot de status van apparaten naar
Intune te verzenden.
Wandera wordt gesynchroniseerd met het Azure AD Enrollment-groepslidmaatschap om de database van het
apparaat te vullen.
Sta toe dat de Wandera RADAR-beheerdersportal eenmalige aanmelding van Azure AD gebruikt.
Sta toe dat de Wandera Mobile Threat Defense-app zich via eenmalige aanmelding van Azure AD kan
aanmelden.

Voor het instellen van EMM Connect voor Wandera is een eenmalig configuratieproces nodig dat u in zowel de
Intune- als de Wandera-console doorloopt. De configuratie duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de configuratie
doorlopen zonder hulp van een technisch accountvertegenwoordiger of ondersteuningsmedewerker van Wandera.

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Apparaatcompatibiliteit > Mobile Threat Defense. Selecteer
vervolgens Toevoegen.

2. Ga naar de pagina Connector toevoegen en gebruik de vervolgkeuzelijst om Wandera te selecteren. En
selecteer vervolgens Maken.

3. Selecteer in het Mobile Threat Defense-venster de MTD-connector Wandera uit de lijst met connectors om
het deelvenster Connector bewerken te openen. Selecteer Open de Wandera-beheerdersconsole om
RADAR, de beheerdersconsole van Wandera, te openen en meld u aan.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://radar.wandera.com/login


4. Ga in de Wandera-console naar Instellingen > EMM-integratie en selecteer het tabblad EMM Connect.
Gebruik de vervolgkeuzelijst EMM-leverancier om Microsoft Intune te selecteren.

5. Selecteer Machtiging toekennen om een verbinding met de Intune-portal te openen. Meld u aan met uw
Intune-beheerdersreferenties, selecteer het selectievakje en klik vervolgens op Accepteren om akkoord te
gaan met de machtigingsaanvraag.

6. Wandera voltooit de verbinding en stuurt u terug naar de RADAR-beheerdersconsole. Herhaal het proces
desgewenst om toegang te verlenen voor aanvullende configuraties.



De Wandera-toepassingen en de synchronisatiegroep configureren

7. Kopieer in de RADAR-console de naam van de SyncOnly-groep die onder EMM-label wordt
weergegeven. U hebt deze naam nodig om in Intune een groep te configureren voor synchronisatie met
Wandera.

8. Ga terug naar de Intune-console en bewerk de Wandera MTD-connector. Stel de beschikbare
schakelknoppen in op Aan en klik op Opslaan om de configuratie op te slaan.

Intune en Wandera zijn nu verbonden.

Als u Wandera wilt implementeren, voegt u de mobiele Wandera-apps voor de platforms die u gebruikt (iOS en
Android), toe aan Intune en wijst u ze vervolgens toe aan een specifieke synchronisatiegroep: SyncOnly.

De volgende secties en procedures leiden u door dit proces.

Voor meer informatie van Wandera over dit proces meldt zich aan bij Wandera RADAR. Ga naar Instellingen >
EMM-integratie, selecteer het tabblad App-push en kies vervolgens Microsoft Intune. Het tabblad App-push

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://radar.wandera.com/login


De Wandera-apps toevoegenDe Wandera-apps toevoegen

De synchronisatiegroep maken en de apps toewijzenDe synchronisatiegroep maken en de apps toewijzen

De Wandera-apps toewijzen aan de synchronisatiegroepDe Wandera-apps toewijzen aan de synchronisatiegroep

wordt bijgewerkt met instructies die specifiek zijn voor Intune.

Maak client-apps in Intune om de Wandera-app te implementeren op Android- en iOS-apparaten. Raadpleeg
MTD-apps toevoegen voor de procedures en aangepaste details die specifiek zijn voor Wandera-apps.

Nadat u de apps hebt gemaakt, komt u hier terug om de synchronisatiegroep te maken en de apps toe te wijzen.

1. Haal de naam van de SyncOnly-groep op die onder EMM-label wordt weergegeven in de Wandera
RADAR-console. Mogelijk hebt u deze naam al ergens opgeslagen tijdens stap 7, toen u ondersteuning voor
Wandera in Intune inschakelde. Gebruik deze naam als de naam van de groep in Intune voor Wandera-
synchronisatie.

2. Ga in de Intune-console naar Groepen en selecteer Nieuwe groep. Geef het volgende op om de
synchronisatiegroep te configureren die door Wandera moet worden gebruikt:

Groepstype: Beveiliging
Groepsnaam: Geef de SyncOnly-naam op die u hebt opgehaald uit de Wandera RADAR-
beheerdersconsole.

3. Selecteer Leden en wijs groepen toe met de Android- en iOS-apparaten die u met Wandera wilt gebruiken.

4. Selecteer Maken om de groep op te slaan.

Raadpleeg Apps implementeren voor meer informatie

Herhaal de volgende procedure voor de Wandera-app die u hebt gemaakt voor iOS en voor Android.

1. Meld u aan bij Intune, ga naar Client-apps > Apps en selecteer de Wandera-app.

2. Selecteer Toewijzingen en vervolgens Groep toevoegen.

3. Selecteer in het venster Groep toevoegen voor Toewijzingstype de optie Vereist.

4. Selecteer vervolgens Opgenomen groepen en daarna Groepen selecteren die moeten worden

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

opgenomen. Geef de groep op die u voor Wandera-synchronisatie hebt gemaakt en klik vervolgens op
Selecteren > OK > OK. Selecteer Opslaan om de groepstoewijzing te voltooien.

Nadat u de integratie hebt geconfigureerd, kunt u in de Wandera-beheerdersconsole beleid configureren,
geavanceerde voorwaardelijke toegang instellen en rapporten bekijken. Voor meer informatie over hoe u Wandera
beheert en configureert, raadpleegt u de handleiding Aan de slag van het ondersteuningscentrum in de Wandera-
documentatie.

https://radar.wandera.com/?return_to=https://wandera.force.com/Customer/s/getting-started


Zimperium Mobile Threat Defense-connector
inschakelen met Intune
17-7-2019 • 4 minutes to read

Hoe kunt u met Intune en Zimperium uw bedrijfsresources beter
beveiligen?

Voorbeeldscenario's

Toegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke appsToegangsbeheer op basis van bedreigingen van schadelijke apps

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke toegang
op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Zimperium, een oplossing voor de beveiliging tegen
bedreigingen op mobiele apparaten (MTD) die met Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden beoordeeld
op basis van telemetrische gegevens die zijn verzameld op apparaten waarop de Zimperium-app wordt
uitgevoerd.

U kunt het beleid voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de risicoanalyse van Zimperium die
wordt ingeschakeld via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten. Met beleid voor risicoanalyse kunt u apparaten
die niet conform zijn op basis van gedetecteerde bedreigingen toegang weigeren tot bedrijfsresources.

De Zimperium-app voor Android of iOS legt telemetriegegevens vast over het bestandssysteem, de netwerkstack,
apparaten en apps waar dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De app verzendt die gegevens vervolgens naar de
Zimperium-cloudservice om te bepalen hoe groot het risico van bedreigingen is voor het mobiele apparaat.

Het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten bevat een regel voor Zimperium Mobile Threat Defense die is
gebaseerd op de Zimperium-risicoanalyse. Als deze regel is ingeschakeld, controleert Intune of het apparaat
voldoet aan het beleid dat u hebt ingeschakeld. Als het apparaat niet aan het beleid blijkt te voldoen, wordt de
toegang van gebruikers tot resources als Exchange Online en SharePoint Online geblokkeerd. Gebruikers
ontvangen ook richtlijnen van de Zimperium-app die op hun apparaat is geïnstalleerd, zodat ze het probleem
kunnen oplossen en weer toegang kunnen krijgen tot bedrijfsresources.

Zie onderstaande scenario's bij het integreren van Zimperium met Intune:

Als er op apparaten schadelijke apps zoals malware worden gedetecteerd, kunt u apparaten blokkeren totdat de
bedreiging is opgelost:

Verbinding met bedrijfs-e-mail

Synchronisatie van bedrijfsbestanden met de app OneDrive voor werk

Toegang tot bedrijfs-apps

Blokkeren wanneer er schadelijke apps zijn gedetecteerd:



Toegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer op basis van bedreigingen voor het netwerk

Toegang na herstel:

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en beveilig de toegang tot Wi-Fi-
netwerken op basis van het apparaatrisico.

Netwerktoegang via Wi-Fi blokkeren:

Toegang na herstel:



Toegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerkToegangsbeheer voor SharePoint Online op basis van bedreigingen voor het netwerk

Ondersteunde platforms

Detecteer bedreigingen zoals man-in-the-middle-aanvallen in het netwerk en voorkom synchronisatie van
bedrijfsbestanden op basis van het apparaatrisico.

SharePoint Online blokkeren wanneer netwerkbedreigingen worden gedetecteerd:

Toegang na herstel:

Android 4.1 en hoger

iOS 8 en hoger



Vereisten

Volgende stappen

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune-abonnement

Zimperium Mobile Threat Defense-abonnement

Raadpleeg de Zimperium-website voor meer informatie.

Zimperium integreren met Intune

Zimperium-apps instellen

Een nalevingsbeleid voor Zimperium-apparaten maken

Zimperium MTD-connector inschakelen

https://www.zimperium.com/zips-mobile-ips


Zimperium integreren met Intune
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Voordat u begint

NOTENOTE

Zimperium-app-autorisatieZimperium-app-autorisatie

Instellen van Zimperium-integratie

Voer de volgende stappen uit om de Zimperium Mobile Threat Defense-oplossing te integreren met Intune.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd in de Zimperium MTD-console.

Zorg ervoor dat u de volgende abonnementen en referenties bij de hand hebt voordat u begint met de integratie
van Zimperium met Intune:

Microsoft Intune-abonnement

Globale Azure Active Directory-beheerdersreferenties om de volgende machtigingen te verlenen:

Aanmelden en gebruikersprofiel lezen

Toegang tot de map als de aangemelde gebruiker

Mapgegevens lezen

Gegevens van een apparaat verzenden naar Intune

Administrator-referenties voor toegang tot Zimperium MTD-console.

Het autorisatieproces van de Zimperium-app is als volgt:

Verleen de Zimperium-service machtigingen om informatie met betrekking tot de status van apparaten naar
Intune te communiceren. Hiertoe moet u globale beheerdersreferenties gebruiken. Het verlenen van
machtigingen is een eenmalige bewerking. Nadat de machtigingen zijn verleend, zijn de referenties van de
globale beheerder niet meer nodig voor dagelijkse bewerkingen.

Zimperium wordt gesynchroniseerd met het Azure Active Directory (AD) Enrollment-groepslidmaatschap
om de database van het apparaat te vullen.

Toestaan dat Zimperium-beheerconsole Azure AD-enkelvoudige aanmelding (SSO) gebruikt.

De app Zimperium toestaan zich aan te melden met behulp van Azure AD-eenmalige aanmelding.

Zie voor meer informatie over toestemming en Azure Active Directory-toepassingen De machtigingen aanvragen
bij een directory-beheerder in het Azure Active Directory-artikel Machtigingen en toestemming in het Azure Active
Directory v2.0-eindpunt.

1. Ga naar Zimperium MTD-console en meld u aan met uw referenties. Om het installatieproces van de
Zimperium-integratie uit te voeren, moet u zich aanmelden als een Azure Active Directory-gebruiker die de
rol Globale beheerder heeft. Bij deze eenmalige installatiebewerking worden de globale beheerdersrechten
gebruikt om de Zimperium-apps in uw organisatie toestemming te verlenen om te communiceren met
Intune.

https://www.zimperium.com/platform
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/v2-permissions-and-consent#request-the-permissions-from-a-directory-admin
https://www.zimperium.com/platform


Volgende stappen

IMPORTANTIMPORTANT

2. Kies Beheer in het menu links.

3. Kies het tabblad MDM-instellingen.

4. Kies MDM toevoegen selecteer dan Microsoft Intune in de lijst MDM-provider.

5. Nadat u Microsoft Intune als MDM-service hebt ingesteld, wordt het venster Configuratie van Microsoft
Intune weergegeven en kiest u voor elke optie Azure Active Directory toevoegen: Zimperium
zConsole-, zIPS iOS- en Android- apps om Zimperium te machtigen voor communicatie met Intune en
Azure AD via eenmalige aanmelding voor Azure AD.

U moet de Zimperium zConsole-, zIPS iOS- en Android-apps toevoegen om het integratieproces met Intune te
voltooien.

6. Kies Accepteren om de Zimperium-app te autoriseren te communiceren met Intune en Azure Active
Directory.

7. Nadat u de Zimperium-zConsole- en de zIPS iOS- en Android-apps aan Azure AD hebt toegevoegd,
voegt u de Azure AD-beveiligingsgroepen toe. Op die manier kan Zimperium de Azure AD-
beveiligingsgroep synchroniseren met de eigen service.

8. Kies Voltooien om de configuratie op te slaan en de eerste synchronisatie met Azure AD-
beveiligingsgroepen te starten.

9. Afmelden bij de Zimperium MTD-console.

Zimperium-apps instellen



Naleving voor Microsoft Defender ATP met
voorwaardelijke toegang in Intune afdwingen
2-8-2019 • 16 minutes to read

Voorbeeld van het gebruik van Microsoft Defender ATP met Intune

U kunt Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Microsoft Defender ATP) integreren met Microsoft
Intune als oplossing voor bescherming tegen mobiele bedreigingen, om beveiligingslekken te voorkomen en de
gevolgen van beveiligingsschendingen binnen een organisatie te beperken. Microsoft Defender ATP werkt met
apparaten waarop Windows 10 of hoger wordt uitgevoerd.

Voor effectieve bescherming gebruikt u een combinatie van de volgende configuraties:

Maak een service-naar-service-verbinding tussen Intune en Microsoft Defender ATP . Met deze
verbinding kan Microsoft Defender ATP gegevens verzamelen over risico's voor Windows 10-apparaten die u
beheert met Intune.
Gebruik een profiel voor apparaatconfiguratie om apparaten te onboarden met Microsoft
Defender ATP . U kunt apparaten onboarden om deze te configureren zodat ze communiceren met
Microsoft Defender ATP en de gegevens aanleveren om hun risiconiveau te bepalen.
Gebruik een nalevingsbeleid voor apparaten om het risiconiveau dat u wilt toestaan te bepalen.
Risiconiveaus worden gerapporteerd door Microsoft Defender ATP. Apparaten die het toegestane
risiconiveau overschrijden, worden aangeduid als niet-compatibel.
Gebruik beleid voor voorwaardelijke toegang om te voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot
bedrijfsresources vanaf apparaten die niet compatibel zijn.

Wanneer u Intune integreert met Microsoft Defender ATP, hebt u bovendien ook toegang tot Threat &
Vulnerability Management (TVM) van ATP en kunt u Intune gebruiken voor het wegnemen van
beveiligingsproblemen die door TVM zijn geïdentificeerd op eindpunten.

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe deze oplossingen samenwerken om uw organisatie te
beschermen. Voor dit voorbeeld zijn Microsoft Defender ATP en Intune al geïntegreerd.

Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand een Word-bijlage met ingesloten schadelijke code verzendt
naar een gebruiker binnen uw organisatie.

De gebruiker opent de bijlage en activeert de inhoud.
Een aanval met verhoogde bevoegdheden wordt gestart en een aanvaller vanaf een externe computer heeft
beheerdersrechten op het apparaat van het slachtoffer.
De aanvaller krijgt vervolgens extern toegang tot de andere apparaten van de gebruiker. Deze
beveiligingsschending kan invloed hebben op de hele organisatie.

Microsoft Defender ATP kan beveiligingsgebeurtenissen zoals dit scenario helpen oplossen.

In ons voorbeeld detecteert Microsoft Defender ATP dat het apparaat abnormale code uitvoerde, een
escalatie van procesbevoegdheden onderging, schadelijke code injecteerde en een verdachte remote shell
uitgaf.
Op basis van deze acties van het apparaat classificeert Microsoft Defender ATP het apparaat als een hoog
risico en wordt een gedetailleerd rapport over de verdachte activiteiten bijgevoegd in de portal van Microsoft
Defender Security Center.

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/alerts-queue#severity
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Microsoft Defender ATP in Intune inschakelen

Defender ATP inschakelenDefender ATP inschakelen

Omdat u Intune-compliancebeleid voor apparaten gebruikt dat apparaten met Medium of Hoog risiconiveau als
niet-compatibel classificeert, wordt het gecompromitteerde apparaat als niet-compatibel geclassificeerd. Deze
classificatie zorgt ervoor dat het beleid voor voorwaardelijke toegang wordt toegepast en de toegang tot uw
bedrijfsresources voor dit apparaat wordt geblokkeerd.

Als u Microsoft Defender ATP met Intune wilt gebruiken, moet u het volgende geconfigureerd en klaar voor
gebruik hebben:

Tenant met licentie voor Enterprise Mobility + Security E3 en Windows E5 (of Microsoft 365 Enterprise E5)
Microsoft Intune-omgeving met Intune-beheerde Windows 10-apparaten die ook deelnemen aan Azure AD
Microsoft Defender ATP en toegang tot de Microsoft Defender Security Center (ATP-portal)

De eerste stap is het instellen van een service-naar-service-verbinding tussen Intune en Microsoft Defender ATP.
Hiervoor moet u beheerdersrechten hebben tot zowel Microsoft Defender Security Center als voor Intune.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatcompatibiliteit > Microsoft Defender ATP en selecteer vervolgens Microsoft
Defender Security Center openen onder Connectorinstellingen.

3. In Microsoft Defender Security Center:

a. Selecteer Instellingen > Geavanceerde functies.

b. Voor Microsoft Intune-verbinding, kiest u Aan:

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-advanced-threat-protection
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


TIPTIP

Apparaten onboarden met behulp van een configuratieprofiel

Een apparaatconfiguratieprofiel makenEen apparaatconfiguratieprofiel maken

c. Selecteer Voorkeuren opslaan.

4. Ga terug naar Intune en naar Apparaatconformiteit > Microsoft Defender ATP . Stel Windows-
apparaten met versie 10.0.15063 en hoger verbinden met Microsoft Defender ATP in op Aan.

5. Selecteer Opslaan.

Gewoonlijk voltooit u deze taak één keer. Nadat u Microsoft Defender ATP hebt ingeschakeld voor uw Intune-
tenant, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Wanneer u een nieuwe toepassing integreert in Intune Mobile Threat Defense en u de verbinding inschakelt, maakt Intune
een klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory. Voor elke MTD-app die u integreert, zoals
Defender ATP of een app van een van onze aanvullende MTD-partners, wordt er een nieuw klassiek beleid voor
voorwaardelijke toegang gemaakt. De beleidsregels kunnen worden genegeerd, maar mogen niet worden bewerkt,
verwijderd of uitgeschakeld.

Klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang voor MTD-apps:

Wordt door Intune MTD gebruikt om te vereisen dat apparaten in Azure AD worden geregistreerd; ze beschikken dan
over een apparaat-id. De id is vereist omdat apparaten anders hun status niet kunnen doorgeven aan Intune.
Verschilt van beleid voor voorwaardelijke toegang dat u normaal wellicht zou maken om MTD te helpen beheren.
Standaard wordt er niet gecommuniceerd met andere beleidsregels voor voorwaardelijke toegang die voor evaluatie
worden gebruikt.

Als u klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang wilt bekijken, gaat u in Azure naar Azure Active Directory >
Voorwaardelijke toegang > Klassieke beleidsregels.

Nadat u de service-naar-service-verbinding tussen intune en Microsoft Defender ATP hebt ingesteld, kunt u uw
door Intune beheerde apparaten onboarden bij ATP, zodat gegevens over het risiconiveau kunnen worden
verzameld en gebruikt. U gebruikt een profiel voor apparaatconfiguratie om apparaten te onboarden bij
Microsoft Defender ATP.

Wanneer u verbinding maakte met Microsoft Defender ATP, heeft Intune van Microsoft Defender ATP een
configuratiepakket voor onboarding gekregen. Dit pakket wordt geïmplementeerd op apparaten met het
apparaatconfiguratieprofiel. Het configuratiepakket configureert apparaten zo dat ze communiceren met
Microsoft Defender ATP-services om bestanden te scannen, bedreigingen te detecteren en het risico aan
Microsoft Defender ATP te rapporteren.

Wanneer u eenmaal onboarding van een apparaat met het configuratiepakket hebt uitgevoerd, dan hoeft u dit
niet opnieuw te doen. U kunt apparaten onboarden met behulp van een Groepsbeleid of System Center
Configuration Manager (SCCM).

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer een Naam en Beschrijving in.

4. Voor Platform selecteert u Windows 10 en hoger

5. Voor Profieltype selecteert u Microsoft Defender ATP (Windows 10 Desktop) .

6. Configureer de gewenste instellingen:

https://portal.azure.com/#home
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/microsoft-defender-advanced-threat-protection
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/configure-endpoints
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Nalevingsbeleid maken en toewijzen

Het nalevingsbeleid makenHet nalevingsbeleid maken

NOTENOTE

Type clientconfiguratiepakket voor Microsoft Defender ATP : Selecteer Onboarding
uitvoeren om het configuratiepakket aan het profiel toe te voegen. Selecteer Offboarding
uitvoeren om configuratiepakket uit het profiel te verwijderen.

Als u een verbinding met Microsoft Defender ATP tot stand hebt gebracht, start Onboarding uitvoeren in
Intune automatisch en wordt het configuratieprofiel voor u toegevoegd. In dat geval is de instelling Type
clientconfiguratiepakket voor Microsoft Defender ATP niet beschikbaar.

Voorbeelddeling voor alle bestanden: Met Inschakelen staat u toe dat voorbeelden worden
verzameld en gedeeld met Microsoft Defender ATP. Als u bijvoorbeeld een verdacht bestand ziet,
kunt u het verzenden naar Microsoft Defender ATP voor grondige analyse. Niet geconfigureerd:
eventuele voorbeelden voor het Microsoft Defender ATP worden niet gedeeld.

Frequentie van telemetrierapporten versnellen: U kunt deze instelling inschakelen voor
apparaten met een hoog risico, zodat er vaker telemetrie naar de Microsoft Defender ATP-service
wordt gerapporteerd.

Onboard Windows 10 machines using System Center Configuration Manager (Windows 10-apparaten
onboarden die System Center Configuration Manager gebruiken) bevat meer informatie over deze
instellingen voor Microsoft Defender ATP.

7. Selecteer OK en Maken om wijzigingen op te slaan. Hiermee maakt u het profiel aan.

8. Wijs een profiel voor apparaatconfiguratie toe aan apparaten die u wilt beoordelen met Microsoft
Defender ATP.

Het nalevingsbeleid bepaalt het risiconiveau dat u voor een apparaat beschouwt als acceptabel.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconformiteit > Beleid > Beleid maken.

3. Voer een Naam en Beschrijving in.

4. In Platform selecteert u Windows 10 en hoger.

5. Stel in de instellingen voor Microsoft Defender ATP de optie Vereisen dat het apparaat op of onder
het apparaatdreigingsniveau moet zijn in op het gewenste niveau.

De classificatie van bedreigingsniveaus wordt bepaald door Microsoft Defender ATP.

Veilig: Dit is het veiligste niveau. Het apparaat heeft geen toegang tot bedrijfsresources als er ook
maar één bedreiging is gevonden. Als er bedreigingen worden gevonden, wordt het apparaat
geëvalueerd als niet-compatibel. (Microsoft Defender ATP gebruikt de waarde Veilig.)
Laag: Het apparaat is conform als er alleen bedreigingen van een laag niveau aanwezig zijn.
Apparaten met een gemiddeld of hoog dreigingsniveau zijn niet conform.
Gemiddeld: Het apparaat is conform als de bedreigingen op het apparaat van laag of gemiddeld
niveau zijn. Als er bedreigingen van hoog niveau worden aangetroffen, wordt het apparaat als niet-
compatibel beoordeeld.
Hoog: Dit niveau is het minst veilig en laat alle bedreigingsniveaus toe. Apparaten met een hoog,
gemiddeld of laag bedreigingsniveau worden daarom beschouwd als conform.

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/configure-endpoints-sccm
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/alerts-queue


Beleid voor voorwaardelijke toegang maken

TIPTIP

Apparaatcompatibiliteit bewaken

Volgende stappen

6. Selecteer OK en Maken om wijzigingen op te slaan (en het beleid aan te maken).

7. Wijs het nalevingsbeleid voor apparaten toe aan de toepasselijke groepen.

Het beleid voor voorwaardelijke toegang blokkeert de toegang tot resources voor apparaten die het
bedreigingsniveau overschrijden dat u hebt ingesteld in uw nalevingsbeleid. U kunt de toegang van het apparaat
tot bedrijfsresources zoals SharePoint of Exchange Online blokkeren.

Voorwaardelijke toegang is een technologie van Azure Active Directory (Azure AD). Het knooppunt voor voorwaardelijke
toegang dat via Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

1. Meld u aan bij Intune en selecteer Voorwaardelijke toegang > Nieuw beleid.

2. Voer een Naam voor het beleid in en selecteer Gebruikers en groepen. Gebruik de opties Opnemen of
Uitsluiten om uw groepen voor het beleid toe te voegen en selecteer Klaar.

3. Selecteer Cloud-apps en kies welke apps u wilt beveiligen. Kies bijvoorbeeld Apps selecteren en
selecteer Office 365 SharePoint Online en Office 365 Exchange Online.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

4. Selecteer Voorwaarden > Client-apps om het beleid toe te passen op apps en browsers. Selecteer
bijvoorbeeld Ja en schakel vervolgens Browser en Mobiele apps en bureaublad-clients in.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

5. Selecteer Verlenen om voorwaardelijke toegang toe te passen op basis van de apparaatcompatibiliteit.
Selecteer bijvoorbeeld Toegang verlenen > Vereisen dat apparaat wordt gemarkeerd als conform.

Kies Selecteren om uw wijzigingen op te slaan.

6. Selecteer Beleid inschakelen en vervolgens Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Bewaak vervolgens de status van apparaten die het nalevingsbeleid voor Microsoft Defender ATP hebben.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer apparaatconformiteit > Beleidsnaleving.
3. Zoek uw Microsoft Defender ATP-beleid in de lijst op en ga na welke apparaten conform of non-conform zijn.

Voorwaardelijke toegang van Microsoft Defender ATP 
Microsoft Defender ATP-risicodashboard
Gebruik beveiligingstaken in combinatie met kwetsbaarheidsbeheer in ATP om problemen op apparaten op te
lossen.
Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/conditional-access
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/security-operations-dashboard


Intune gebruiken voor het oplossen van
beveiligingsproblemen geïdentificeerd door
Microsoft Defender ATP
19-7-2019 • 8 minutes to read

Hoe de integratie werkt

Wanneer u Intune integreert met Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP), hebt u ook toegang tot
Threat & Vulnerability Management (TVM) van ATP en kunt u Intune gebruiken voor het wegnemen van
beveiligingsproblemen die door TVM zijn geïdentificeerd op eindpunten. Met deze integratie wordt bij de detectie
en de prioriteitsbepaling van beveiligingsproblemen het risico centraal gesteld, waardoor de reactietijd bij
problemen kan verbeteren in uw omgeving.

Threat & Vulnerability Management maakt deel uit van Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

Nadat u Intune hebt verbonden met Microsoft Defender Advanced Threat Protection, ontvangt ATP gegevens
van bedreigingen en beveiligingsproblemen van beheerde apparaten.

Beveiligingsbeheerders van ATP kunnen in het Microsoft Defender Security Center gegevens bekijken van
beveiligingsproblemen op eindpunten. De beheerders kunnen vervolgens met één muisklik beveiligingstaken
maken die de getroffen apparaten markeren voor actie. De beveiligingstaken worden onmiddellijk doorgegeven
aan de Intune-console, waar Intune-beheerders ze kunnen bekijken. De beveiligingstaak identificeert het type
beveiligingsproblemen, de prioriteit, status en de stappen voor het oplossen van het probleem. De Intune-
beheerder kan de taak accepteren of weigeren.

Wanneer een taak is geaccepteerd, gaat de Intune-via Intune proberen om het beveiligingsprobleem op te lossen,
aan de hand van de adviezen die zijn opgenomen in de beveiligingstaak.

Algemene acties voor probleemoplossing:

De uitvoering van een toepassing blokkeren
Een update van het besturingssysteem implementeren
Een registerwaarde wijzigen
Een configuratie uitschakelen of inschakelen
De status Aandacht vereist waarschuwt de beheerder voor de bedreiging wanneer er geen geschikte
oplossing beschikbaar is.

Hier volgt een voorbeeld van een werkstroom:

Binnen Microsoft Defender ATP is een beveiligingsprobleem voor een app met de naam Contoso Media
Player v4 geconstateerd en een beheerder maakt een beveiligingstaak om de app bij te werken. Contoso
Media Player is een niet-beheerde app die is geïmplementeerd met Intune.

Deze beveiligingstaak wordt in de Intune-beheerconsole weergegeven met de status In behandeling:

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/next-gen-threat-and-vuln-mgt
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/windows-defender-advanced-threat-protection


Vereisten

De Intune-beheerder selecteert de beveiligingstaak om details van de taak te lezen. Vervolgens selecteert
de beheerder Accepteren, waardoor de status wordt bijgewerkt in Intune. In ATP wordt de status
gewijzigd in Accepted (Geaccepteerd).

De beheerder voert de taak vervolgens uit aan de hand van de suggesties in de taak.  Deze suggesties
verschillen naargelang het type oplossing dat nodig is. Indien deze beschikbaar zijn, bevat de taak
koppelingen die relevante configuratievensters openen in Intune.

Omdat de Media Player in dit voorbeeld geen beheerde app is, kan Intune alleen tekstinstructies geven.
Als het een beheerde app betreft, kan Intune instructies geven om een bijgewerkte versie te downloaden
en een koppeling toevoegen om de implementatie voor de app te openen, zodat de bijgewerkte bestanden
kunnen worden toegevoegd aan de implementatie.

Als het probleem is opgelost, opent de Intune-beheerder de beveiligingstaak en selecteert hij of zij Taak
voltooien. De status van de taak wordt bijgewerkt voor Intune en in ATP, waar beveiligingsbeheerders de
gewijzigde status voor het beveiligingsprobleem bevestigen.

Abonnementen:

Microsoft Intune
Microsoft Defender Advanced Threat Protection (u kunt zich aanmelden voor een gratis proefversie)

Intune-configuraties voor ATP :

Configureer een verbinding tussen services met Microsoft Defender ATP.
Implementeer een nalevingsbeleid voor apparaten met het profieltype Microsoft Defender ATP (Windows
10 Desktop) op apparaten waarvan het risico wordt beoordeeld door ATP. Zie Naleving voor Windows
Defender ATP met voorwaardelijke toegang in Intune afdwingen voor meer informatie over het instellen van
Intune voor gebruik met ATP.

https://www.microsoft.com/WindowsForBusiness/windows-atp?ocid=docs-wdatp-main-abovefoldlink
https://docs.microsoft.com/intune/advanced-threat-protection#enable-microsoft-defender-atp-in-intune


Werken met beveiligingstaken

Volgende stappen

1. Meld u aan bij Intune en ga naar Apparaatbeveiliging > Beveiligingstaken.

2. Selecteer een taak in de lijst om een resourcevenster te openen met extra gegevens van die
beveiligingstaak.

3. Terwijl het venster met gegevens van de beveiligingstaak geopend is, kunt u aanvullende koppelingen
selecteren:

BEHEERDE APPS: bekijk de app met het probleem. Wanneer het beveiligingsprobleem op meerdere
apps van toepassing is, ziet u een gefilterde lijst met apps.
APPARATEN: bekijk een lijst met de kwetsbare apparaten, en ga via een koppeling naar een
vermelding met meer informatie over het beveiligingsprobleem op dat apparaat.
AANVRAGER: gebruik de koppeling om een e-mail te verzenden naar de beheerder die deze
beveiligingstaak heeft verzonden.
OPMERKINGEN: lees aangepaste berichten die zijn verzonden door de aanvrager bij het openen van
de beveiligingstaak.

4. Selecteer Accepteren of Weigeren om ATP te informeren over wat u van plan bent. Wanneer u een taak
accepteert of weigert, kunt u notities toevoegen, die worden verzonden naar ATP.

5. Na het accepteren van een taak, opent u de beveiligingstaak opnieuw (als deze gesloten) en volgt u
instructies om het beveiligingsprobleem op te lossen. De instructies van ATP in de details van de
beveiligingstaak zijn afhankelijk van het beveiligingsprobleem.

Wanneer het mogelijk is om dit te doen, bevatten de instructies koppelingen voor het openen van de
betreffende configuratie-objecten in de Intune-console.

6. Nadat de stappen voor probleemoplossing zijn voltooid, opent u de beveiligingstaak en selecteert u Taak
voltooien. Hiermee wordt de status van de beveiligingstaak bijgewerkt in zowel Intune als ATP.

Als het probleem is opgelost, kan de risicoscore in ATP afnemen, gebaseerd op nieuwe informatie van de
herstelde apparaten.

Meer informatie over Intune en Microsoft Defender ATP
Meer informatie over Intune Mobile Threat Defense
Meer informatie over het dashboard Threat & Vulnerability Management in Microsoft Defender ATP

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/intune/advanced-threat-protection
https://docs.microsoft.com/intune/mobile-threat-defense
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/tvm-dashboard-insights
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NOTENOTE

Versies en instanties van beveiligingsbasislijnen

Gebruik de beveiligingsbasislijnen van Intune om uw gebruikers en apparaten te beschermen.
Beveiligingsbasislijnen zijn vooraf geconfigureerde Windows-instellingen waarmee u een beproefde groep
instellingen en standaardwaarden kunt toepassen die door relevante beveiligingsteams worden aanbevolen.
Wanneer u in Intune een profiel voor beveiligingsbasislijnen maakt, spreken we van een
apparaatconfiguratieprofiel.

Deze functie is van toepassing op:

Windows 10 versie 1809 en hoger

U implementeert beveiligingsbasislijnen in groepen gebruikers of apparaten in Intune en de instellingen zijn van
toepassing op apparaten met Windows 10 of hoger. Door de MDM-beveiligingsbasislijn wordt bijvoorbeeld
automatisch BitLocker voor verwijderbare schijven ingeschakeld, automatisch een wachtwoord voor het
ontgrendelen van een apparaat vereist, automatisch basisverificatie uitgeschakeld en meer. Wanneer een
standaardwaarde niet geschikt is voor uw omgeving, past u de basislijn aan om de instellingen toe te passen die u
nodig hebt.

Verschillende basislijntypen kunnen dezelfde instellingen omvatten, maar hiervoor uiteenlopende waarden
gebruiken. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de standaardinstellingen in de basislijnen die u gebruikt en om
de basislijnen vervolgens aan te passen aan de behoeften van uw organisatie.

Microsoft raadt u af om previewversies van beveiligingsbasislijnen te gebruiken in een productieomgeving. De instellingen in
de previewversie van een basislijn veranderen mogelijk in de loop van de preview.

Beveiligingsbasislijnen hebben als doel een veilige end-to-end-werkstroom in te richten voor het werken met
Microsoft 365. Enkele voordelen zijn:

Een beveiligingsbasislijn bevat de aanbevolen procedures en aanbevelingen voor instellingen die van invloed
zijn op beveiliging. Intune werkt samen met hetzelfde Windows-beveiligingsteam dat beveiligingsbasislijnen
voor groepsbeleid maakt. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op richtlijnen en uitgebreide ervaring.
Als Intune nieuw voor u is en u niet zeker weet waar moet beginnen, bieden beveiligingsbasislijnen uitkomst. U
kunt snel een beveiligd profiel maken en implementeren, waarbij u er zeker van bent dat u de resources en de
gegevens van uw organisatie helpt beschermen.
Als u momenteel gebruikmaakt van groepsbeleid, is het met deze basislijnen veel eenvoudiger om naar Intune
te migreren voor beheer. Deze basislijnen zijn standaard ingebouwd in Intune en bieden een moderne
beheerervaring.

Windows-beveiligingsbasislijnen is een goede bron voor meer informatie over deze functie. Mobile Device
Management (MDM) is een goede bron meer informatie over MDM en wat u op Windows-apparaten kunt doen.

Van tijd tot tijd worden basislijnen bijgewerkt. In elke nieuwe versie-instantie van een basislijn kunnen instellingen
worden toegevoegd, verwijderd of veranderd. Als er in een nieuwe versie van Windows 10 bijvoorbeeld nieuwe

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-security-baselines
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/


    Beschikbare beveiligingsbasislijnen

Windows 10-instellingen beschikbaar komen, ontvangt de MDM-beveiligingsbasislijn mogelijk een nieuwe
versie-instantie met de nieuwste instellingen.

In de Intune-console ziet u welke beveiligingsbasislijnen er beschikbaar zijn, evenals informatie over deze
basislijnen. Zo wordt er aangegeven hoeveel profielen u hebt die het type basislijn gebruiken, hoeveel
verschillende instanties van het type basislijn er beschikbaar zijn en wanneer de nieuwste instantie beschikbaar is
gesteld of is gepubliceerd. In de volgende voorbeelden ziet u de tegel van een vaak gebruikte MDM-
beveiligingsbasislijn:

Als u informatie wilt bekijken over de basislijnversies die u gebruikt, selecteert u een basislijn en vervolgens
Versies. Intune geeft details weer over de versies die door uw profielen worden gebruikt. In het deelvenster
Versies kunt u een versie selecteren om meer informatie weer te geven over de profielen die hiervan
gebruikmaken. U kunt ook twee verschillende versies selecteren en vervolgens kiezen voor Basislijnen
vergelijken om een CSV-bestand te downloaden met de verschillen.

Wanneer u een beveiligingsbasislijnprofiel maakt, gebruikt het profiel automatisch de meest recente instantie van
de beveiligingsbasislijn. Profielen die u eerder hebt gemaakt en die gebruikmaken van een eerdere instantie van de
basislijnversie, kunt u gewoon blijven gebruiken en bewerken. Dit geldt ook voor basislijnen die met een
previewversie zijn gemaakt.

Beveiligingsbasislijnprofielen ondersteunen een wijziging van de versie van de gebruikte basislijn. Dit betekent dat
wanneer er een nieuwe versie uitkomt, u geen nieuw basislijnprofiel hoeft te maken om er gebruik van te kunnen
maken. In plaats daarvan selecteert u, wanneer u hier klaar voor bent, een basislijnprofiel en gebruikt u de
ingebouwde optie om de instantieversie van dat profiel te wijzigen.

De volgende beveiligingsbasislijninstanties zijn beschikbaar voor gebruik met Intune. Gebruik de koppelingen om
de instellingen weer te geven voor de meest recente instantie van elke basislijn.

MDM-beveiligingsbasislijn

MDM-beveiligingsbasislijn voor mei 2019
Voorbeeld: MDM-basislijn voor beveiliging voor oktober 2018

Microsoft Defender ATP-basislijn
(Voor het gebruik van deze basislijn moet uw omgeving voldoen aan de vereisten voor het gebruik van



        

Vereisten

Apparaten met co-beheer

Het profiel maken

NOTENOTE

Microsoft Defender Advanced Threat Protection) .

Voorbeeld: Microsoft Defender ATP-basislijn

De beveiligingsbasislijn van de Microsoft Defender ATP is geoptimaliseerd voor fysieke apparaten en wordt
momenteel niet aanbevolen voor gebruik met virtuele machines (VM's) of VDI-eindpunten. Bepaalde
basislijninstellingen kunnen invloed hebben op externe interactieve sessies in gevirtualiseerde omgevingen. Voor
meer informatie ziet u Increase compliance to the Microsoft Defender ATP security baseline (Naleving met de
Microsoft Defender ATP-beveiligingsbasislijn vergroten) in de Windows-documentatie.

Profielen die u eerder hebt gemaakt op basis van een previewsjabloon, kunt u gewoon blijven gebruiken en
bewerken, zelfs wanneer de sjabloon niet meer beschikbaar is voor nieuwe profielen.

Als u basislijnen in Intune wilt beheren, moet de ingebouwde rol Beleids- en profielbeheerder deel
uitmaken van uw account.

Voor het gebruik van sommige basislijnen moet u mogelijk beschikken over een actief abonnement op
aanvullende services, bijvoorbeeld Microsoft Defender ATP.

Beveiligingsbasislijnen op met Intune-beheerde apparaten zijn vergelijkbaar met beheerde apparaten met co-
beheer met Configuration Manager. Apparaten met co-beheer maken gebruik van System Center Configuration
Manager en Microsoft Intune voor het tegelijkertijd beheren van de Windows 10-apparaten. Hiermee kunt u uw
bestaande investering in Configuration Manager via de cloud koppelen aan de voordelen van Intune. Overzicht
van co-beheer is een goede informatiebron als u Configuration Manager gebruikt en ook wilt profiteren van de
voordelen van de cloud.

Wanneer u apparaten met co-beheer gebruikt, moet u de workload Apparaatconfiguratie (de instellingen ervan)
overschakelen naar Intune. Workloads voor apparaatconfiguratie biedt meer informatie.

1. Meld u aan bij Intune en selecteer Apparaatbeveiliging > Beveiligingsbaslijnen om de lijst met
beschikbare basislijnen weer te geven.

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/configure-machines-security-baseline
https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/overview
https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/workloads#device-configuration
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


2. Selecteer de basislijn die u wilt gebruiken en selecteer vervolgens Profiel maken.

3. Geef op het tabblad Basisinformatie de volgende eigenschappen op:

Naam: voer een naam in voor uw beveiligingsbasislijnprofiel. Voer bijvoorbeeld Standaardprofiel
voor Defender ATP in.

Beschrijving: voer tekst waarin wordt beschreven wat deze basislijn doet. In de beschrijving kunt u
de door u gewenste tekst opgeven. Dit is optioneel, maar wordt wel aanbevolen.

Selecteer Volgende om naar het volgende tabblad te gaan. Nadat u verder bent gegaan naar een ander
tabblad, kunt u de naam van een eerder bekeken tabblad selecteren om hiernaar terug te keren.

4. Op het tabblad Configuratie-instellingen bekijkt u de groepen Instellingen die beschikbaar zijn in de
basislijn die u hebt geselecteerd. U kunt een groep uitvouwen om de instellingen van de groep en de
standaardwaarden voor die instellingen in de basislijn te bekijken. Ga als volgt te werk als u specifieke
instellingen zoekt:

Selecteer een groep om de beschikbare instellingen uit te vouwen en te bekijken.
Gebruik de balk Zoeken en geef trefwoorden op om de weergave te filteren en alleen groepen weer te
geven die uw zoekcriteria bevatten.

Elke instelling in een basislijn beschikt over een standaardconfiguratie voor de betreffende basislijnversie.
Pas de standaardinstellingen aan om optimaal te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. Mogelijk
bevatten verschillende basislijnen dezelfde instellingen, maar gebruiken ze hiervoor andere
standaardwaarden, afhankelijk van het doel van de basislijn.



5. Selecteer op het tabblad Bereiktags de optie Bereiktags selecteren om het deelvenster Tags selecteren te
openen en bereiktags toe te wijzen aan het profiel.

6. Selecteer op het tabblad Toewijzingen de optie Groepen selecteren die moeten worden opgenomen
en wijs de basislijn toe aan een of meer groepen. Gebruik Groepen selecteren die moeten worden
uitgesloten om de toewijzing te verfijnen.



TIPTIP

7. Wanneer u er klaar voor bent om de basislijn te implementeren, gaat u naar het tabblad Controleren en
maken en controleert u de gegevens van de basislijn. Selecteer Maken om het profiel op te slaan en te
implementeren.

Nadat u het profiel hebt gemaakt, wordt het naar de toegewezen groep gepusht en mogelijk meteen
toegepast.

Als u een profiel opslaat zonder dit toe te wijzen aan groepen, kunt u het profiel later bewerken en alsnog toewijzen.



  De basislijninstantie voor een profiel wijzigen

8. Nadat u een profiel hebt maakt, bewerkt u dit door naar Apparaatbeveiliging > Beveiligingsbasislijnen
te gaan, het type basislijn te selecteren dat u hebt geconfigureerd en vervolgens Profielen te selecteren.
Selecteer het profiel in de lijst met beschikbare profielen en selecteer vervolgens Eigenschappen. U kunt
de instellingen bewerken op alle beschikbare configuratietabbladen en Controleren en opslaan selecteren
om uw wijzigingen door te voeren.

Basislijnprofielen ondersteunen een wijziging van de basislijninstantie die door het profiel wordt gebruikt. U kunt
een oudere instantie van de basislijn selecteren, maar ook (en dat is gebruikelijker) een nieuwere instantie. U kunt
echter niet wisselen van basislijn, bijvoorbeeld in een profiel de basislijn veranderen van Defender ATP in de
MDM-beveiligingsbasislijn.

Wanneer u een wijziging van de basislijnversie configureert, hebt u de mogelijkheid om een CSV-bestand te
downloaden met de verschillen tussen de twee basislijnversies. U krijgt ook de keuze om al uw aanpassingen in de
oorspronkelijke basislijnversie te bewaren en deze toe te passen op de nieuwe versie, of alle standaardinstellingen
te implementeren van de nieuwe basislijnversie die u hebt geselecteerd.

Wanneer u de basislijn opslaat nadat de conversie is voltooid, wordt deze onmiddellijk geïmplementeerd in de
toegewezen groepen.

Tijdens de conversie:

Nieuwe instellingen die zich niet in uw oorspronkelijke versie bevonden, worden toegevoegd en ingesteld
op de standaardwaarden.

Instellingen die zich niet in de basislijnversie bevinden die u hebt geselecteerd, worden verwijderd en niet
langer afgedwongen door het beveiligingsbasislijnprofiel.

Wanneer een instelling niet langer wordt beheerd door een basislijnprofiel, wordt deze niet opnieuw
ingesteld op het apparaat. In plaats daarvan blijft de instelling op het apparaat ingesteld op de laatste



Ga als volgt te werk om de instantie van een basislijn te wijzigenGa als volgt te werk om de instantie van een basislijn te wijzigen

configuratie, tot een ander proces de instelling wijzigt. Voorbeelden van processen die mogelijk een
instelling wijzigen nadat u bent gestopt met het beheren hiervan, zijn onder meer een ander basislijnprofiel,
een groepsbeleidinstelling of een handmatige configuratie op het apparaat.

1. Meld u aan bij Intune, selecteer Apparaatbeveiliging > Beveiligingsbasislijnen en selecteer vervolgens
de tegel voor het type basislijn met het profiel dat u wilt wijzigen.

2. Selecteer daarna Profielen en het selectievakje voor het profiel dat u wilt bewerken. Selecteer vervolgens
Versie wijzigen.

3. Gebruik in het deelvenster Versie wijzigen de vervolgkeuzelijst Een beveiligingsbasislijn selecteren
om naar bij te werken om de versie-instantie te selecteren die u wilt gebruiken.

4. Selecteer Update bekijken om een CSV-bestand te downloaden met de verschillen tussen de huidige

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Een beveiligingsbasislijntoewijzing verwijderen

Vragenronde
Waarom deze instellingen?Waarom deze instellingen?

Is er een verschil in de aanbevelingen voor Windows-beveiligingsbasisrichtlijnen voor groepsbeleid t.o.v.Is er een verschil in de aanbevelingen voor Windows-beveiligingsbasisrichtlijnen voor groepsbeleid t.o.v.
Intune?Intune?

Zijn de Intune-beveiligingsbasislijnen compatibel met CIS of NSIT?Zijn de Intune-beveiligingsbasislijnen compatibel met CIS of NSIT?

Welke certificeringen hebben Microsoft-beveiligingsbasislijnen?Welke certificeringen hebben Microsoft-beveiligingsbasislijnen?

instantieversie van het profiel en de nieuwe versie. Neem dit bestand door, zodat u weet welke instellingen
er zijn verwijderd of toegevoegd, en wat de standaardwaarden zijn voor deze instellingen in het bijgewerkte
profiel.

Wanneer u klaar bent, gaat u door naar de volgende stap.

5. Kies een van de twee opties voor Selecteer een methode om het profiel bij te werken:

Basislijnwijzigingen accepteren, maar mijn bestaande instellingen behouden: met deze optie
behoudt u de wijzigingen die u hebt aangebracht aan het basislijnprofiel en past u deze toe op de
nieuwe versie die u hebt geselecteerd.
Basislijnwijzigingen accepteren en bestaande instellingen verwijderen: met deze optie wordt uw
originele profiel volledig overschreven. Het bijgewerkte profiel gebruikt de standaardwaarden voor alle
instellingen.

6. Selecteer Verzenden. Het profiel wordt bijgewerkt naar de geselecteerde basislijnversie en nadat de
conversie is voltooid, wordt de basislijn onmiddellijk opnieuw geïmplementeerd in de toegewezen groepen.

Wanneer een beveiligingsbasislijninstelling niet langer van toepassing is op een apparaat, of wanneer bepaalde
instellingen in een basislijn zijn ingesteld op Niet geconfigureerd, worden deze instellingen op een apparaat niet
teruggezet naar een vooraf beheerde configuratie. In plaats daarvan behouden de eerder beheerde instellingen op
het apparaat de configuratie zoals die is ontvangen van de basislijn, tot een ander proces die instellingen op het
apparaat bijwerkt.

Andere processen die later mogelijk de instellingen op het apparaat wijzigen, zijn onder meer implementatie van
een andere of een nieuwe beveiligingsbasislijn, een apparaatconfiguratieprofiel, groepsbeleidconfiguraties of een
handmatige bewerking van de instellingen op het apparaat.

Het Microsoft-beveiligingsteam heeft jarenlang rechtstreeks met de Windows-ontwikkelaars en de
beveiligingscommunity samengewerkt om deze aanbevelingen op te stellen. De instellingen in deze basislijn
worden beschouwd als de meest relevante beveiligingsgerelateerde configuratieopties. In elke nieuwe build van
Windows past het team de aanbevelingen aan op basis van onlangs uitgebrachte functies.

De instellingen voor elke basislijn worden door hetzelfde beveiligingsteam van Microsoft gekozen en
georganiseerd. Intune bevat alle relevante instellingen in de Intune-beveiligingsbasislijn. Er zijn enkele instellingen
in de basislijn voor groepsbeleid die specifiek zijn voor een on-premises domeincontroller. Deze instellingen
worden uitgesloten van de aanbevelingen voor Intune. Alle andere instellingen zijn hetzelfde.

Strikt genomen niet. Het Microsoft-beveiligingsteam raadpleegt adviesorganisaties, zoals CIS, voor het opstellen
van de aanbevelingen. Maar er is niet één-op-één koppeling tussen "Compatibel met CIS" en Microsoft-
basislijnen.

Microsoft blijft beveiligingsbasislijnen publiceren voor groepsbeleid (GPO's) en de Security Compliance
Toolkit, zoals het dit al vele jaren doet. Deze basislijnen worden door veel organisaties gebruikt. De
aanbevelingen in deze basislijnen zijn het gevolg van de samenwerking van het Microsoft Security-team
met zakelijke klanten en externe organisaties, inclusief het Ministerie van defensie, de NIST (National

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/security-compliance-toolkit-10


Volgende stappen

Institute of Standards en Technology) en meer. We delen onze aanbevelingen en basislijnen met deze
organisaties. Deze organisaties hebben ook hun eigen aanbevelingen die nauw aansluiten bij de
aanbevelingen van Microsoft. Aangezien Mobile Device Management (MDM) blijft groeien in de cloud,
heeft Microsoft gelijkwaardige MDM-aanbevelingen voor deze basislijnen groepsbeleid opgesteld. Deze
aanvullende basislijnen zijn ingebouwd in Microsoft Intune en omvatten nalevingsrapporten voor
gebruikers, groepen en apparaten die de basislijn volgen (of niet volgen).

Veel klanten gebruiken de aanbevelingen voor Intune-basislijnen als uitgangspunt, en passen deze
vervolgens aan hun eigen IT- en beveiligingsbehoeften aan. De Windows 10 RS5 MDM-
beveiligingsbasislijn van Microsoft is de eerste basislijn die wordt uitgebracht. Deze basislijn is gebouwd
als een algemene infrastructuur die klanten de mogelijkheid biedt om uiteindelijk andere
beveiligingsbasislijnen op basis van CIS, NIST en andere standaarden te importeren. Deze is op dit
moment beschikbaar voor Windows en zal later beschikbaar komen voor iOS en Android.

Het migreren van on-premises Active Directory-groepsbeleid naar een zuivere cloudoplossing met behulp
van Azure Active Directory (AD) met Microsoft Intune is een heel traject. Om u hierbij te helpen, zijn er
groepsbeleidsjablonen toegevoegd aan de Toolkit voor beveiliging en compliance. Deze maken het
gemakkelijker om hybride AD- en samengevoegde Azure AD-apparaten te beheren. Deze apparaten
kunnen, indien nodig, MDM-instellingen van de cloud (Intune) en instellingen voor groepsbeleid van on-
premises domeincontrollers krijgen.

Bekijk de instellingen in de nieuwste versies van de beschikbare basislijnen:

MDM-beveiligingsbasislijn
Microsoft Defender ATP-basislijn

De status controleren en de basislijn en het profiel controleren

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/security-compliance-toolkit-10


De beveiligingsbasislijn en het beveiligingsprofiel
controleren in Microsoft Intune
8-7-2019 • 10 minutes to read

Bewaak de basislijn en uw apparaten

ApparaatweergaveApparaatweergave

Intune biedt verschillende opties om uw beveiligingsbasislijnen te bewaken. U kunt het beveiligingsbasislijnprofiel
bewaken dat op uw gebruikers en apparaten van toepassing is. U kunt tevens de daadwerkelijke basislijn
controleren evenals apparaten die (al dan niet) overeenkomen met de aanbevolen waarden.

Dit artikel bespreekt beide controleopties.

In Security baselines in Intune (Beveiligingsbasislijnen in Intune) vindt u meer informatie over de
basislijnbeveiligingsfunctie in Microsoft Intune.

Als u een basislijn controleert, krijgt u inzicht in de beveiligingsstatus van uw apparaten op basis van de
aanbevelingen van Microsoft. U kunt deze inzichten weergeven in het overzichtsvenster van de
beveiligingsbasislijn op de Intune-console. Het kan tot 24 uur na de eerste toewijzing van een basislijn duren
voordat gegevens worden weergegeven. Latere wijzigingen worden na maximaal zes uur weergegeven.

Meld u aan bij de Intune-portal om bewakingsgegevens voor de basislijn en apparaten weer te geven. Selecteer
vervolgens Apparaatbeveiliging > Beveiligingsbasislijnen, selecteer een basislijn en bekijk het
overzichtsvenster.

In het overzichtsvenster staan twee methoden om de status te bewaken:

Apparaatweergave: een samenvatting van het aantal apparaten in elke statuscategorie voor de basislijn.
Per categorie: een weergave waarbij elke categorie in de basislijn wordt weergegeven, inclusief het
percentage apparaten voor elke statusgroep voor elke basislijncategorie.

Elk apparaat wordt vertegenwoordigd door een van de volgende statussen, die zowel in de apparaatweergave als
de weergave per categorie worden gebruikt:

Komt overeen met de basislijn: alle instellingen in de basislijn komen overeen met de aanbevolen
instellingen.
Komt niet overeen met de basislijn: minstens één instelling in de basislijn komt niet overeen met de
aanbevolen instellingen.
Onjuist geconfigureerd: minstens één instelling is niet juist geconfigureerd. Deze status betekent dat de
instelling een conflict of fout ervaart of in behandeling is.
Niet van toepassing: minstens één instelling is niet van toepassing en wordt niet toegepast.

In het overzichtsvenster staat een op diagrammen gebaseerde samenvatting van het aantal apparaten met een
specifieke status voor de basislijn; Security baseline posture for assigned Windows 10 devices (Postuur van
de beveiligingsbasislijn voor toegewezen Windows 10-apparaten).

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Als de status van een apparaat afwijkt van verschillende categorieën in de basislijn, wordt het apparaat door één
status vertegenwoordigd. De status die het apparaat vertegenwoordigt, is afkomstig uit de volgende volgorde van
prioriteit: Onjuist geconfigureerd, Komt niet overeen met basislijn, Niet van toepassing, Komt overeen
met basislijn.

Als een apparaat bijvoorbeeld over een instelling beschikt die als onjuist geconfigureerd is geclassificeerd en een
of meer instellingen die als Komt niet overeen met basislijn zijn geclassificeerd, dan wordt het apparaat als Onjuist
geconfigureerd geclassificeerd.

Klik op het diagram om in te zoomen en door een lijst met apparaten met verschillende statussen te bladeren. U
kunt vervolgens afzonderlijke apparaten uit die lijst selecteren om details over die afzonderlijke apparaten weer te
geven. Bijvoorbeeld:

Selecteer Apparaatconfiguratie > selecteer het profiel met een foutstatus:

Selecteer het foutenprofiel. Er wordt een lijst met alle instellingen in het profiel en hun status weergegeven.
Nu kunt u schuiven om de instelling te vinden die de fout veroorzaakt:

Gebruik deze rapportage om instellingen in een profiel te bekijken die een probleem veroorzaken. Krijg daarnaast
meer informatie over beleidsregels en profielen die zijn geïmplementeerd op apparaten.



        

NOTENOTE

Per categorieweergavePer categorieweergave

Bewaak het profiel

Wanneer een eigenschap in de basislijn is ingesteld op Niet geconfigureerd, wordt de instelling genegeerd en gelden er
geen beperkingen. De eigenschap wordt niet in rapporten weergegeven.

In het overzichtsvenster wordt een grafiek per categorie weergegeven voor de basislijn; Security baseline
posture by category (Postuur van de beveiligingsbasislijn per categorie). In deze weergave ziet u elke categorie
van de basislijn en wordt het percentage apparaten geïdentificeerd dat in een bepaalde statusclassificiatie voor elk
van die categorieën valt.

De status voor Komt overeen met basislijn wordt pas weergegeven wanneer 100% van de apparaten die status
voor de categorie hebben.

U kunt de weergave per categorie sorteren op elke kolom door bovenaan de kolom het pictogram met de pijl
omhoog/omlaag te selecteren.

Het bewaken van het profiel geeft u inzicht in de implementatiestatus van uw apparaten, maar niet in de
beveiligingsstatus op basis van de aanbevelingen uit de basislijn.

1. Selecteer in Intune Beveiligingsbasislijnen > selecteer een basislijn > Gemaakte profielen.

2. Selecteer een profiel. In Overzicht geeft de afbeelding weer aan hoeveel apparaten en gebruikers dit
profiel is toegewezen:



Los problemen op met de status per instelling

3. Onder Eigenschappen > beheren staat een overzicht van alle instellingen in de basislijn. U kunt deze
instellingen eveneens wijzigen:

4. In Bewaken ziet u de implementatiestatus van het profiel op afzonderlijke apparaten, de status voor elke
gebruiker en de status voor elke instelling in de basislijn:

U hebt een beveiligingsbasislijn geïmplementeerd, maar de implementatiestatus bevat een fout. De volgende



Diagnostische gegevens over MDMDiagnostische gegevens over MDM

TIPTIP

Volgende stappen

stappen leggen uit hoe u de fout oplost.

1. Selecteer in Intune Beveiligingsbasislijnen > selecteer een basislijn > Gemaakte profielen.
2. Selecteer een profiel > onder Bewaken > Status per instelling.
3. De tabel toont alle instellingen en hun status. Selecteer de kolom Fout of Conflict om te zien welke instelling

de fout veroorzaakt.

Nu weet u welke instelling de boosdoener is. De volgende stap is om erachter te komen waarom deze instelling
een fout of een conflict veroorzaakt.

Op Windows 10-apparaten is er een ingebouwd rapport met diagnostische gegevens over MDM. Dit rapport
bevat standaardwaarden en huidige waarden, benoemt de beleidsregels, geeft aan of het op het apparaat of de
gebruiker is geïmplementeerd en meer. Gebruik dit rapport om te bepalen waarom de instelling een conflict of
fout veroorzaakt.

1. Ga op het apparaat naar Instellingen > Accounts > Toegang tot werk of school.
2. Selecteer het account > Info > Geavanceerd diagnostisch rapport > Rapport maken.
3. Kies Exporteren en open het gegenereerde bestand.
4. Zoek in de verschillende onderdelen van het rapport naar de instelling met de fout of het conflict.

Zoek bijvoorbeeld in het gedeelte Ingeschreven configuratiebronnen en doelbronnen of Onbeheerd
beleid. Mogelijk komt u erachter waarom deze instelling een fout of conflict veroorzaakt.

Diagnose MDM failures in Windows 10 (MDM-Fouten diagnosticeren in Windows 10) bevat meer informatie
over dit ingebouwde rapport.

Sommige instellingen vermelden tevens de GUID. U kunt deze GUID in het lokale register (regedit) zoeken voor
eventuele ingestelde waarden.
De Event Viewer-logboeken kunnen ook bepaalde foutinformatie over de problematische instelling bevatten (Event
viewer > Logboeken van toepassingen en services > Microsoft > Windows > DeviceManagement-Enterprise-
Diagnostics-Provider > Beheerder).

Bewaak apparaatprofielen en bekijk veelvoorkomende problemen en oplossingen.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/diagnose-mdm-failures-in-windows-10


    

Instellingen voor Endpoint Protection toevoegen in
Intune
31-7-2019 • 5 minutes to read

Een apparaatprofiel met instellingen voor Endpoint Protection maken

Aangepaste firewallregels toevoegen voor Windows 10-apparaten

Met Intune kunt u configuratieprofielen voor apparaten gebruiken voor het beheren van algemene
beveiligingsfuncties voor eindpunten op apparaten, waaronder :

Firewall
BitLocker
Apps toestaan en blokkeren
Windows Defender en versleuteling

U kunt bijvoorbeeld een Endpoint Protection-profiel maken waarmee macOS-gebruikers alleen apps uit de Mac
App Store kunnen installeren. Of u kunt Windows SmartScreen inschakelen bij het uitvoeren van apps op
Windows 10-apparaten.

Lees voordat u een profiel maakt de volgende artikelen door, zodat u precies weet welke instellingen voor de
bescherming van eindpunten Intune kan beheren voor elk ondersteund platform:

macOS-instellingen
Windows 10-instellingen

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Geef een naam en beschrijving op voor het Endpoint Protection-profiel.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform waarop u de aangepaste instellingen wilt
toepassen. Op dit moment kunt u een van de volgende platformen kiezen voor
apparaatbeperkingsinstellingen:

macOS
Windows 10 en hoger

5. Kies Endpoint Protection in de vervolgkeuzelijst Profieltype.

6. Welke instellingen u kunt configureren, is afhankelijk van het platform dat u hebt gekozen. Zie:

macOS-instellingen
Windows 10-instellingen

7. Nadat u de gewenste instellingen hebt geconfigureerd, selecteert u Maken op de pagina Profiel maken.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven op de pagina met de profielenlijst. Zie Apparaatprofielen
toewijzen om dit profiel toe te wijzen aan groepen.

Aangepaste firewallregels zijn momenteel beschikbaar als openbare preview.

Als u de Windows Defender Firewall configureert als onderdeel van een profiel met Endpoint Protection-regels

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Aangepaste firewallregels toevoegen aan een Endpoint Protection-profielAangepaste firewallregels toevoegen aan een Endpoint Protection-profiel

Volgende stappen

voor Windows 10, kunt u aangepaste regels configureren voor firewalls. Met aangepaste regels kunt u de vooraf
gedefinieerde set firewallregels die worden ondersteund voor Windows 10 uitbreiden.

Als u van plan bent profielen met aangepaste firewallregels te gebruiken, moet u rekening houden met de
volgende informatie; deze kan van invloed kan zijn op de manier waarop u firewallregels in uw profielen
groepeert:

Elk profiel ondersteunt maximaal 150 firewallregels. Als u meer dan 150 regels gebruikt, maakt u extra
profielen met elk een maximum van 150 regels.
Als één regel niet kan worden toegepast in een profiel, mislukt het uitvoeren van álle regels. Er wordt dan dus
geen enkele regel toegepast op het apparaat.
Als een regel niet kan worden toegepast, wordt van alle regels in het profiel gerapporteerd dat ze zijn mislukt.
Intune kan niet identificeren welke specifieke regel dan is mislukt.

De firewallregels die door Intune kunnen worden beheerd, worden beschreven in de Windows Firewall-
configuratieprovider (CSP). Zie Aangepaste firewallregels voor een overzicht van de aangepaste-
firewallinstellingen voor Windows 10-apparaten die door Intune worden ondersteund.

1. Ga in Intune naar Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Bij Platform selecteert u Windows 10 en hoger en bij Profieltype selecteert u Endpoint Protection.

3. Selecteer Windows Defender Firewall om de configuratiepagina te openen en selecteer bij
Firewallregels de optie Toevoegen om de pagina Regel maken te openen.

4. Geef instellingen voor de firewallregel op en selecteer OK om deze op te slaan. Zie Aangepaste
firewallregelsom de beschikbare opties voor aangepaste firewallregels te bekijken in de documentatie.

5. Als u de regel hebt opgeslagen, wordt deze weergegeven op de pagina Windows Defender Firewall, in de
lijst met regels.

6. Als u een regel wilt wijzigen, selecteert u de regel in de lijst. De pagina Regel bewerken wordt dan
geopend.

7. Als u een regel uit een profiel wilt verwijderen, selecteert u het beletselteken (...) bij de regel. Selecteer
vervolgens Verwijderen.

8. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin de regels worden weergegeven, selecteert u het pictogram pijl-
omhoog en pijl-omlaag bovenaan de lijst met regels.

Zie Apparaatprofielen toewijzen om een profiel toe te wijzen aan groepen.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/firewall-csp


Netwerktoegangsbeheer integreren met Intune
21-8-2019 • 6 minutes to read

De resources van uw organisatie beveiligen met Intune en NAC-
oplossingen

VoorbeeldVoorbeeld

Gedrag van de functie

NAC en voorwaardelijke toegang

De werking van NAC-integratie

Intune kan worden geïntegreerd met producten van partners voor netwerktoegangsbeheer (ook wel Network
Access Control of kortweg NAC genoemd) om de zakelijke gegevens van organisaties te beveiligen wanneer
apparaten proberen toegang te krijgen tot on-premises resources.

NAC-oplossingen controleren de apparaatregistratie en nalevingsstatus bij Intune om op basis hiervan
beslissingen over toegangsbeheer te nemen. Als het apparaat niet is geregistreerd, of wel is geregistreerd maar
niet voldoet aan het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten, moet het apparaat worden omgeleid naar Intune voor
registratie of een compatibiliteitscontrole.

Als het apparaat is geregistreerd en compatibel is met Intune, moet de NAC-oplossing het apparaat toegang
geven tot bedrijfsresources. Als gebruikers bijvoorbeeld via Wi-Fi of een VPN toegang proberen te krijgen tot
bedrijfsresources, kan dit worden toegestaan of geweigerd.

Apparaten die actief worden gesynchroniseerd met Intune, kunnen niet worden omgezet van Compatibel / Niet-
compatibel naar Niet gesynchroniseerd (of Onbekend). De status Onbekend is gereserveerd voor pas
geregistreerde apparaten die nog niet zijn geëvalueerd voor naleving.

Voor apparaten die zijn geblokkeerd voor toegang tot resources, moet de blokkerende service alle gebruikers
doorsturen naar de beheerportal om te bepalen waarom het apparaat is geblokkeerd. Als de gebruikers deze
pagina bezoeken, worden hun apparaten op synchrone wijze opnieuw geëvalueerd voor naleving.

NAC werkt met voorwaardelijke toegang om beslissingen voor toegangsbeheer mogelijk te maken. Zie Common
ways to use conditional access with Intune (Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang met Intune te
gebruiken) voor meer informatie.

Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop NAC-integratie werkt in combinatie met Intune. In de eerste
drie stappen wordt het onboarding-proces uitgelegd. Zodra de NAC-oplossing in Intune is geïntegreerd, kunt u in
de stappen 4-9 de lopende bewerking zien.

https://portal.manage.microsoft.com


Netwerktoegangsbeheer (NAC) voor VPN gebruiken op uw iOS-
apparaten

1. Registreer de NAC-partneroplossing bij Azure Active Directory (AAD) en verleen gedelegeerde machtigingen
aan de NAC-API van Intune.

2. Configureer de NAC-partneroplossing met de juiste instellingen, inclusief de detectie-URL van Intune.
3. Configureer de NAC-partneroplossing voor certificaatverificatie.
4. Een gebruiker maakt verbinding met een Wi-Fi-toegangspunt of verstuurt een aanvraag voor een VPN-

verbinding.
5. De NAC-partneroplossing stuurt de gegevens van het apparaat door naar Intune en vraagt bij Intune gegevens

op over de apparaatregistratie en nalevingsstatus.
6. Als het apparaat niet compatibel is of niet is geregistreerd, krijgt de gebruiker instructies van de NAC-

partneroplossing om het apparaat te registreren of compatibel te maken.
7. De compatibiliteit en/of registratiestatus van het apparaat worden/wordt opnieuw geverifieerd, indien van

toepassing.
8. Zodra het apparaat is geregistreerd en compatibel is, vraagt de NAC-partneroplossing de status op bij Intune.
9. De verbinding wordt tot stand gebracht en het apparaat heeft nu toegang tot de bedrijfsresources.

NAC is beschikbaar op de volgende VPN's zonder NAC te hoeven inschakelen in het VPN-profiel:

NAC voor Cisco Legacy AnyConnect
Verouderde F5-toegang
Citrix VPN

NAC is ook beschikbaar voor Citrix SSO en F5-toegang. Doe het volgende om NAC voor Citrix SSO in te
schakelen:

Gebruik Citrix Gateway 12.0.59 of hoger.
Gebruikers moeten Citrix SSO 1.1.6 of later hebben geïnstalleerd.
Integreer NetScaler met Intune voor NAC zoals beschreven in de Citrix-productdocumentatie.
Ga naar het VPN-profiel, selecteer Basisinstellingen > Netwerktoegangscontrole (NAC) instellen
en selecteer Ik ga akkoord.

De VPN-verbinding wordt elke 24 uur uit veiligheidsoverwegingen verbroken. De VPN-verbinding wordt
onmiddellijk hersteld.

U schakelt NAC als volgt in voor F5-toegang:

Gebruik F5 BIG-IP 13.1.1.5. BIG-IP 14 wordt niet ondersteund.
Integreer BIG-IP met Intune voor NAC. In de F5-handleidingOverzicht: APM configureren voor
apparaatpostuurcontroles met eindpuntbeheersystemen worden de stappen uitgelegd.
Ga naar het VPN-profiel, selecteer Basisinstellingen > Netwerktoegangscontrole (NAC) instellen

https://docs.citrix.com/en-us/netscaler-gateway/12/microsoft-intune-integration/configuring-network-access-control-device-check-for-netscaler-gateway-virtual-server-for-single-factor-authentication-deployment.html
https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/apm-client-configuration-7-1-6/6.html#guid-0bd12e12-8107-40ec-979d-c44779a8cc89


Volgende stappen

en selecteer Ik ga akkoord.
De VPN-verbinding wordt elke 24 uur uit veiligheidsoverwegingen verbroken. De VPN-verbinding wordt
onmiddellijk hersteld.

Netwerktoegangsbeheer wordt niet ondersteund voor de volgende VPN-clients op iOS:

Cisco AnyConnect

We werken samen met onze partners om een NAC-oplossing voor deze nieuwere clients uit te brengen. Zodra de
oplossingen gereed zijn, wordt dit artikel bijgewerkt met aanvullende informatie.

Cisco ISE integreren met Intune
Citrix NetScaler integreren met Intune
F5 BIG-IP-toegangsbeleidbeheer integreren met Intune
HP Aruba ClearPass integreren met Intune
Squadra security Removable Media Manager (secRMM) integreren met Intune

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_01000.html
https://docs.citrix.com/en-us/netscaler-gateway/12/microsoft-intune-integration/configuring-network-access-control-device-check-for-netscaler-gateway-virtual-server-for-single-factor-authentication-deployment.html
https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/apm-client-configuration-13-0-0/6.html
https://support.arubanetworks.com/Documentation/tabid/77/DMXModule/512/Command/Core_Download/Default.aspx?EntryId=31271
http://www.squadratechnologies.com/StaticContent/ProductDownload/secRMM/9.9.0.0/secRMMIntuneAccessControlSetupGuide.pdf


Windows Hello voor Bedrijven integreren in
Microsoft Intune
15-4-2019 • 10 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Een beleid voor Windows Hello voor Bedrijven maken

U kunt Windows Hello voor Bedrijven (voorheen Microsoft Passport for Work) integreren in Microsoft Intune.

Hello voor Bedrijven biedt een alternatieve aanmeldingsmethode waarbij Active Directory of een Azure Active
Directory-account wordt gebruikt om een wachtwoord, smartcard of virtuele smartcard te vervangen. Hiermee
kan de gebruiker zich aanmelden met een gebaar in plaats van met een wachtwoord. Een gebaar van de
gebruiker kan een eenvoudige pincode zijn, biometrische verificatie zoals Windows Hello of een extern
apparaat zoals een vingerafdruklezer.

Intune integreert op twee manieren met Hello voor bedrijven:

Een Intune-beleid kan worden gemaakt onder apparaatinschrijving. Dit beleid is gericht op de hele
organisatie (tenant-breed). Het biedt ondersteuning voor het Windows AutoPilot out-of-box-experience
(OOBE) en wordt toegepast wanneer een apparaat wordt ingeschreven.
Een profiel voor identiteitsbescherming kan worden gemaakt onder apparaatconfiguratie. Dit profiel is
gericht op toegewezen gebruikers en apparaten, en wordt toegepast tijdens het inchecken.

Gebruik dit artikel om een standaard Windows Hello voor Bedrijven-beleid te maken dat is gericht op uw hele
organisatie. Zie Een identiteitsbeschermingprofiel configureren voor het maken van een
identiteitsbeschermingprofiel dat is toegepast om gebruikers- en apparaatgroepen te selecteren.

In Windows 10 Desktop en Windows 10 Mobile vóór de jubileumupdate kunt u twee verschillende pincodes instellen
voor het verifiëren van resources:

U kunt de pincode van het apparaat gebruiken om het apparaat te ontgrendelen en verbinding te maken met
cloudresources.
De pincode voor werk werd gebruikt om toegang tot krijgen tot de Azure AD-resources op de persoonlijke
apparaten van de gebruiker (BYOD).

In de jubileumupdate zijn deze twee pincodes samengevoegd tot één pincode voor het apparaat. De waarde voor deze
nieuwe pincode wordt ingesteld op basis van de Intune-configuratiebeleidsregels die u hebt ingesteld voor het beheer
van de pincode van het apparaat, en eventuele Windows Hello-bedrijfsbeleidsregels die u hebt geconfigureerd. Als u
beide beleidstypen voor het beheren van de pincode hebt ingesteld, wordt het Windows Hello-bedrijfsbeleid toegepast
op apparaten met zowel Windows 10 Desktop als apparaten met Windows 10 Mobile. Als u ervoor wilt zorgen dat
beleidsconflicten worden opgelost en het pincodebeleid correct wordt toegepast, werkt u het Windows Hello-
bedrijfsbeleid bij zodat dit overeenkomt met de instellingen in het configuratiebeleid. Vervolgens vraagt u de gebruikers
hun apparaten te synchroniseren in de bedrijfsportal-app.

1. In de Azure-portal kiest u Alle services > Bewaking en beheer > Intune.

2. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatinschrijving en kies vervolgens Windows-
inschrijving > Windows Hello voor Bedrijven.

3. Kies in het deelvenster dat wordt geopend de standaardinstellingen.

https://portal.azure.com


4. Klik in het deelvenster Alle gebruikers op Eigenschappen en voer een naam en desgewenst een
beschrijving in voor de Windows Hello voor Bedrijven-instellingen.

5. Klik in het deelvenster Alle gebruikers op Instellingen en kies vervolgens een van de volgende opties
voor Windows Hello voor Bedrijven configureren:

Uitgeschakeld. Als u Windows Hello voor Bedrijven niet wilt gebruiken, selecteert u deze instelling.
Alle andere instellingen op het scherm zijn niet beschikbaar.
Ingeschakeld. Selecteer deze instelling als u instellingen voor Windows Hello voor Business wilt
configureren.
Niet geconfigureerd. Selecteer deze instelling als u niet met Intune instellingen voor Windows
Hello voor Bedrijven wilt beheren. Alle eventueel bestaande Windows Hello voor Bedrijven-
instellingen voor Windows 10-apparaten worden niet gewijzigd. Alle andere instellingen in het
deelvenster zijn niet beschikbaar.

6. Als u in de vorige stap Ingeschakeld hebt geselecteerd, configureert u de vereiste instellingen die
worden toegepast op alle ingeschreven Windows 10- en Windows 10 Mobile-apparaten.

Een Trusted Platform Module (TPM) gebruiken. Een TPM-chip biedt een extra laag
gegevensbeveiliging.
Kies een van de volgende waarden:

Vereist (standaard). Alleen apparaten met een toegankelijke TPM kunnen Windows Hello
voor Bedrijven inrichten.
Voorkeur. Apparaten proberen eerst een TPM te gebruiken. Als deze niet beschikbaar is,
kunnen ze softwareversleuteling gebruiken.

Minimumlengte voor pincode/Maximumlengte voor pincode. Hiermee configureert u
apparaten om de opgegeven minimum- en maximumlengte van de pincode te gebruiken voor het
beveiligen van de aanmelding. De standaardwaarde voor de pincode is zes tekens, maar u kunt
een minimumlengte van vier tekens afdwingen. De maximumlengte voor de pincode is 127
tekens.

Kleine letters in pincode/Hoofdletters in pincode/Speciale tekens in pincode. U kunt
zorgen voor sterkere pincodes door het gebruik van kleine letters, hoofdletters en speciale tekens
voor de pincode af te dwingen. U kunt kiezen uit:

Toegestaan. Gebruikers kunnen het tekentype gebruiken in hun pincode, maar dit is niet
verplicht.

Vereist. Gebruikers moeten ten minste een van de tekentypen in hun pincode opnemen.
Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om ten minste één hoofdletter en één speciaal teken
verplicht te stellen.

Niet toegestaan (standaardinstelling). Gebruikers mogen deze tekentypen niet in hun
pincode gebruiken. (Dit is ook het gedrag als de instelling niet is geconfigureerd.)
Tot de speciale tekens behoren: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Verlooptijd pincode (dagen). Het is raadzaam om een verloopperiode voor een pincode op te
geven, waarna gebruikers deze moeten wijzigen. De standaardwaarde is 41 dagen.

Pincodegeschiedenis onthouden. Beperkt het hergebruik van eerder gebruikte pincodes.
Standaard kunnen de laatste 5 gebruikte pincodes niet opnieuw worden gebruikt.

Biometrische verificatie toestaan. Hiermee kunt u biometrische verificatie, zoals
gezichtsherkenning of een vingerafdruk, inschakelen als alternatief voor een pincode voor
Windows Hello voor Bedrijven. Gebruikers moeten toch een pincode voor Passport for Work
configureren voor het geval dat biometrische verificatie mislukt. U kunt kiezen uit:



Ondersteuning voor Windows Holographic for Business

Meer informatie

Ja. Windows Hello voor bedrijven staat biometrische verificatie toe.
Nee. Windows Hello voor Bedrijven staat biometrische verificatie niet toe (voor alle typen
accounts).

Verbeterde anti-adresvervalsing gebruiken, indien beschikbaar. Hiermee configureert u of
de functies voor anti-adresvervalsing van Windows Hello worden gebruikt op apparaten die deze
functie ondersteunen (bijvoorbeeld een foto van een gezicht in plaats van een echt gezicht
detecteren).
Als u deze optie instelt op Ja, moeten alle gebruikers anti-adresvervalsing gebruiken voor
gezichtskenmerken, indien dat wordt ondersteund.

Aanmelding via de telefoon toestaan. Als u deze optie instelt op Ja, kunnen gebruikers een
extern passport gebruiken als draagbaar begeleidingsapparaat voor verificatie op
desktopcomputers. De computer moet zijn toegevoegd aan Azure Active Directory en het
begeleidingsapparaat moet worden geconfigureerd met een pincode voor Windows Hello voor
Bedrijven.

De volgende instellingen voor Windows Hello for Business worden in Windows Holographic for Business
ondersteund:

Een Trusted Platform Module (TPM) gebruiken
Minimumlengte voor pincode
Maximumlengte voor pincode
Kleine letters in pincode
Hoofdletters in pincode
Speciale tekens in pincode
Verlooptijd pincode (dagen)
Pincodegeschiedenis onthouden

Zie de gids in de documentatie van Windows 10 voor meer informatie over Microsoft Passport.

https://technet.microsoft.com/library/mt589441.aspx


Apparaatversleuteling bewaken met Intune
2-8-2019 • 19 minutes to read

Versleutelingsgegevens weergeven

Vereisten:Vereisten:

RapportdetailsRapportdetails

Het Microsoft Intune-versleutelingsrapport is een centrale locatie voor het bekijken van informatie over de
versleutelingsstatus van uw beheerde apparaten. Bekijk details over de versleutelingsstatus van een apparaat
en ontdek opties voor het beheren van herstelsleutels voor apparaten. Welke opties er voor herstelsleutels
beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type apparaat dat u bekijkt.

Voor het rapport meldt u zich aan bij Intune. Ga naar Apparaatconfiguratie en selecteer vervolgens bij
Monitor de optie Versleutelingsrapport.

Het versleutelingsrapport bevat algemene informatie over de ondersteunde apparaten die u beheert.  In de
volgende secties leest u meer over de informatie die Intune in het rapport verwerkt.

Het versleutelingsrapport kan worden gemaakt op apparaten met een van de volgende
besturingssysteemversies:

macOS 10.13 of hoger
Windows-versie 1607 of hoger

In het deelvenster Versleutelingsrapport ziet u een lijst met de apparaten die u beheert, met (op hoog niveau)
details over die apparaten. U kunt een apparaat in de lijst selecteren om in te zoomen op aanvullende details
over dat apparaat. Deze staan in het deelvenster Status van apparaatversleuteling.

Apparaatnaam: de naam van het apparaat.

Besturingssysteem: het apparaatplatform, zoals Windows of macOS.

Besturingssysteemversie: de versie van Windows of macOS op het apparaat.

TPM-versie (alleen van toepassing bij Windows 10) : de versie van de TPM-chip (Trusted Platform
Module) op het Windows 10-apparaat.

Gereedheid voor versleuteling: een evaluatie van de gereedheid van apparaten om een gebruikte
versleutelingstechnologie te ondersteunen, zoals de BitLocker- of FileVault-versleuteling. Apparaten
kunnen worden geïdentificeerd als:

Gereed: het apparaat kan met behulp van MDM-beleid worden versleuteld. Hiervoor moet het
apparaat aan de volgende vereisten voldoen:

Voor macOS-apparaten:

macOS-versie 10.13 of hoger
Voor Windows 10-apparaten:

versie 1703 of hoger van Business, Enterprise of Education, of versie 1809 van Pro
Het apparaat moet beschikken over een TPM-chip

Zie de BitLocker CSP (configuratieserviceprovider) in de Windows-documentatie voor meer
informatie.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/bitlocker-csp


    Status apparaatversleutelingStatus apparaatversleuteling

Niet gereed: Het apparaat beschikt niet over alle versleutelingsmogelijkheden, maar kan nog wel
worden versleuteld. Het Windows-apparaat kan bijvoorbeeld handmatig door een gebruiker
worden versleuteld of door een groepsbeleid dat zodanig kan worden ingesteld dat versleuteling
mogelijk is zonder een TPM.

Niet van toepassing: er is onvoldoende informatie beschikbaar om dit apparaat te classificeren.

Versleutelingsstatus: deze optie geeft aan of de besturingssysteemschijf is versleuteld.

Principal-naam gebruiker: de primaire gebruiker van het apparaat.

Wanneer u een apparaat selecteert in het versleutelingsrapport, wordt in Intune het deelvenster Status
apparaatversleuteling weergegeven. In dit deelvenster worden de volgende details weergegeven:

IMPORTANTIMPORTANT

Apparaatnaam: de naam van het apparaat dat wordt weergegeven.

Gereedheid voor versleuteling: met deze functie controleert u of de apparaten gereed zijn om
versleuteling te ondersteunen op basis van het MDM-beleid.

Bijvoorbeeld: Als een Windows 10-apparaat de status Niet gereed heeft, kan het zijn dat het apparaat
toch ondersteuning biedt voor versleuteling. De status Gereed wordt weergegeven als het Windows 10-
apparaat beschikt over een TPM-chip. Er zijn geen TPM-chips vereist voor het ondersteunen van
versleuteling. (Zie Gereedheid voor versleuteling in het vorige gedeelte voor meer informatie.)

Versleutelingsstatus: deze optie geeft aan of de besturingssysteemschijf is versleuteld. Het kan tot 24
uur duren voordat Intune de versleutelingsstatus van apparaten of een wijziging in deze status
rapporteert.

Profielen: een lijst met de profielen voor apparaatconfiguratie die op dit apparaat van toepassing zijn
en die met de volgende waarden zijn geconfigureerd:

macOS:

Profieltype = Endpoint Protection
Instellingen > FileVault > FileVault = Inschakelen

Windows 10:

Profieltype = Endpoint Protection
Instellingen > Windows-versleuteling > Apparaten versleutelen = Vereist

U kunt de lijst profielen gebruiken om afzonderlijke beleidsregels te zoeken om te beoordelen, als in de
samenvatting van de profielstatus problemen worden aangeduid.

Samenvatting van de profielstatus: een samenvatting van de profielen die op dit apparaat van
toepassing zijn. De samenvatting staat voor de minst gunstige voorwaarde voor alle profielen die van
toepassing zijn. Als één van meerdere van toepassing zijnde profielen bijvoorbeeld leidt tot een fout,
wordt in de samenvatting van de profielstatus Fout weergegeven.

Statusdetails: geavanceerde details over de versleutelingsstatus van het apparaat.

Op Windows 10-apparaten toont Intune alleen de statusdetails voor apparaten waarop de Windows 10-update
van april 2019 of hoger wordt uitgevoerd.

In dit veld staat informatie voor elke toepasselijke fout die kan worden gedetecteerd. Aan de hand van
deze informatie kunt u achterhalen waarom een apparaat mogelijk niet gereed is voor versleuteling.



Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de statusdetails die in een Intune-rapport kunnen staan:

macOS:

Het profiel kan op dit moment niet worden geïnstalleerd omdat er wordt gewacht op een vereiste.

Overweeg het volgende: Dit resultaat betekent niet per se dat er sprake is van een fout, maar juist
dat er een tijdelijke status is. Deze status kan het gevolg zijn van timing op het apparaat: de
escrow voor herstelsleutels moet worden ingesteld voordat de versleutelingsaanvraag naar het
apparaat wordt verzonden. De status kan ook aangeven dat het apparaat vergrendeld blijft of
niet recent heeft ingecheckt bij Intune. Daarnaast is het, omdat de FileVault-versleuteling pas
begint wanneer een apparaat is ingestoken (wordt opgeladen), mogelijk dat een gebruiker een
herstelsleutel ontvangt voor een apparaat dat nog niet is versleuteld.

Het FileVault-profiel is geïnstalleerd, maar FileVault is nog niet ingeschakeld op het apparaat.

Overweeg het volgende: de gebruiker heeft zich nog niet afgemeld na het ontvangen van de
versleutelingsaanvraag; dit moet wel gebeuren, want anders kan FileVault het apparaat niet
versleutelen. Het kan ook zijn dat de gebruiker het apparaat handmatig heeft ontsleuteld. Intune
kan niet voorkomen dat een gebruiker zijn of haar apparaat ontsleutelt.

FileVault is al ingeschakeld door de gebruiker en daardoor kan Intune het herstel niet beheren.

Overweeg het volgende: Intune kan FileVault niet instellen op een apparaat dat al is versleuteld.
In een dergelijk geval moet de gebruiker het apparaat handmatig ontsleutelen; daarna kan het
pas worden beheerd met een apparaatconfiguratiebeleid en Intune.

FileVault vereist dat de gebruiker het beheer goedkeurt als er gebruik wordt gemaakt van macOS
Catalina of hoger.

Overweeg het volgende: vanaf macOS-versie 10.15 (Catalina) kan het gebruik van door de
gebruiker goedgekeurde inschrijvingsinstellingen ertoe leiden dat gebruikers de FileVault-
versleuteling handmatig moeten goedkeuren. Zie Door gebruiker goedgekeurde registratie in de
Intune-documentatie voor meer informatie.

Het iOS-apparaat heeft een NotNow geretourneerd (het apparaat is vergrendeld).

Overweeg het volgende: het apparaat is momenteel vergrendeld en Intune kan niet beginnen
met het escrow- of versleutelingsproces. Zodra het apparaat is ontgrendeld, kan het proces
worden voortgezet.

Windows 10:

Volgens het BitLocker-beleid moeten gebruikers toestemming geven om de wizard BitLocker-
stationsversleuteling te starten om het besturingssysteemvolume te versleutelen, maar de
gebruiker heeft geen toestemming gegeven.

De versleutelingsmethode van het besturingssysteemvolume komt niet overeen met het
BitLocker-beleid.

Volgens het BitLocker-beleid moet TPM-beveiliging worden gebruikt om het
besturingssysteemvolume te beveiligen, maar er is geen TPM gebruikt.

Volgens het BitLocker-beleid moet alleen TPM-beveiliging worden gebruikt om het
besturingssysteemvolume te beveiligen, maar er is geen TPM-beveiliging gebruikt.

Volgens het BitLocker-beleid moet TPM- en pincodebeveiliging worden gebruikt om het
besturingssysteemvolume te beveiligen, maar er is geen TPM- en pincodebeveiliging gebruikt.

Volgens het BitLocker-beleid moet TPM- en opstartsleutelbeveiliging worden gebruikt om het
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besturingssysteemvolume te beveiligen, maar er is geen TPM- en opstartsleutelbeveiliging
gebruikt.

Volgens het BitLocker-beleid moet TPM-, pincode- en opstartsleutelbeveiliging worden gebruikt
om het besturingssysteemvolume te beveiligen, maar er is geen TPM-, pincode- en
opstartsleutelbeveiliging gebruikt.

Het besturingssysteemvolume is niet beveiligd.

Back-up van herstelsleutel is mislukt.

Een vaste schijf is niet beveiligd.

De versleutelingsmethode van de vaste schijf komt niet overeen met het BitLocker-beleid.

Als u schijven wilt versleutelen, moeten gebruikers zich volgens het BitLocker-beleid aanmelden
als beheerder, of het AllowStandardUserEncryption-beleid moet zijn ingesteld op 1 als het
apparaat met Azure AD wordt samengevoegd.

Windows Recovery Environment (WinRE) is niet geconfigureerd.

Er is geen TPM beschikbaar voor BitLocker. Dit komt omdat er geen TPM aanwezig is, er geen
TPM in het register staat of het besturingssysteem zich op een verwisselbaar station bevindt.

De TPM is niet gereed voor BitLocker.

Het netwerk is niet beschikbaar, maar wel vereist voor back-ups van herstelsleutels.

Tijdens het weergeven van het deelvenster Versleutelingsrapport kunt u Exporteren selecteren om een CSV-
bestand met de rapportgegevens te maken en te downloaden. Het rapport bevat op hoog niveau gegevens uit
het deelvenster Versleutelingsrapport en de gegevens over de apparaatversleutelingsstatus van de apparaten
die u beheert.

Dit rapport kan worden gebruikt bij het identificeren van problemen voor groepen apparaten. U kunt het
rapport bijvoorbeeld gebruiken om een lijst macOS-apparaten te maken waarvoor staat geregistreerd dat
FileVault al is ingeschakeld door de gebruiker; dit geeft aan dat de apparaten handmatig moeten worden
ontsleuteld voordat Intune de FileVault-instellingen in beheer kan nemen.

Wanneer Intune een macOS-apparaat voor het eerst versleutelt met FileVault, wordt er een persoonlijke
herstelsleutel gemaakt. Na het versleutelen wordt de persoonlijke sleutel één keer weergegeven aan de
eindgebruiker.

Bij beheerde apparaten kan Intune een escrow-sleutel maken van de persoonlijke herstelsleutel. Met escrow-
sleutels kunnen Intune-beheerders sleutels vernieuwen om de bescherming van apparaten te verbeteren en



IMPORTANTIMPORTANT

Herstelsleutels wijzigenHerstelsleutels wijzigen

Herstelsleutels herstellenHerstelsleutels herstellen

kunnen gebruikers verloren geraakte of vernieuwde persoonlijke herstelsleutels herstellen.

Intune biedt ondersteuning voor meerdere opties voor het vernieuwen en herstellen van persoonlijke
herstelsleutels. Persoonlijke herstelsleutels kunnen bijvoorbeeld worden vernieuwd als de huidige persoonlijke
herstelsleutel verloren is geraakt en er sprake is van een risico.

Apparaten die door gebruikers zijn versleuteld (en niet door Intune), kunnen niet door Intune worden beheerd. Dit
betekent dat Intune geen escrow-sleutel kan maken voor het persoonlijke herstel van de apparaten en dat de
vernieuwing van de herstelsleutel niet kan worden beheerd. Voordat Intune kan worden gebruikt voor het beheer van
FileVault en herstelsleutels voor het apparaat, moet de gebruiker het apparaat ontsleutelen. Daarna kan het apparaat
met Intune worden versleuteld.

Automatisch wijzigen: Als beheerder kunt u de FileVault-instelling voor het wijzigen van persoonlijke
herstelsleutels zodanig configureren dat er automatisch periodiek nieuwe herstelsleutels worden
gegenereerd. Wanneer er een nieuwe sleutel wordt gegenereerd voor een apparaat, wordt de sleutel niet
weergegeven aan de gebruiker. In plaats daarvan moet de gebruiker de sleutel ophalen bij een
beheerder, of de app Bedrijfsportal gebruiken.

Handmatig wijzigen: u kunt als beheerder informatie bekijken over apparaten die u met Intune
beheert en die met FileVault zijn versleuteld. U kunt ervoor kiezen om de herstelsleutels voor zakelijke
apparaten handmatig te vernieuwen. Het is niet mogelijk om de herstelsleutels voor persoonlijke
apparaten te vernieuwen.

Een herstelsleutel vernieuwen:

1. Meld u aan bij Intune, ga naar Apparatenen klik dan onder Beheren op Alle apparaten.

2. Selecteer in de lijst met apparaten het apparaat dat is versleuteld en waarvoor u de sleutel wilt
vernieuwen. Selecteer vervolgens onder Bewaken de optie Herstelsleutels.

3. In het deelvenster Herstelsleutels selecteert u FileVault-herstelsleutel vernieuwen.

De volgende keer dat het apparaat incheckt bij Intune, wordt de persoonlijke sleutel vernieuwd.
Indien nodig kan de nieuwe sleutel door de eindgebruiker worden verkregen via de bedrijfsportal.

Beheerder: beheerders kunnen de persoonlijke herstelsleutels voor apparaten die zijn versleuteld met
FileVault niet bekijken.

Eindgebruiker: eindgebruikers gebruiken de bedrijfsportalwebsite vanaf een apparaat om hun huidige
persoonlijke herstelsleutel te gebruiken voor een van hun beheerde apparaten. Het is niet mogelijk om
herstelsleutels te bekijken vanuit de app Bedrijfsportal.

Een herstelsleutel weergeven:

1. Meld u op een apparaat aan bij de Intune-bedrijfsportalwebsite.

2. Ga in de portal naar Apparaten en selecteer het macOS-apparaat dat is versleuteld met
FileVault.

3. Selecteer Herstelsleutel ophalen. De huidige herstelsleutel wordt weergegeven.

Op een iPhone moet u de drie puntjes selecteren; daarna wordt de optie Herstelsleutel ophalen
pas weer weergegeven.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


  BitLocker-herstelsleutels

Volgende stappen

Intune biedt toegang tot de Azure AD-blade voor BitLocker, zodat u via de Intune-portal BitLocker-sleutel-id's
en herstelsleutels voor uw Windows 10-apparaten kunt weergeven. Een apparaat is alleen toegankelijk als de
sleutels van dat apparaat naar Azure AD worden geborgd.

1. Meld u aan bij Intune, ga naar Apparaten en selecteer onder Beheren de optie Alle apparaten.

2. Selecteer een apparaat in de lijst en selecteer vervolgens onder Monitor Herstelsleutels.

Als er sleutels in Azure AD beschikbaar zijn, is de volgende informatie beschikbaar:

BitLocker-sleutel-id
BitLocker-herstelsleutel
Type station

Als er geen sleutels aanwezig zijn in Azure AD, wordt Er is geen BitLocker-sleutel gevonden voor dit apparaat
weergegeven.

De informatie voor BitLocker wordt verkregen met behulp van de BitLocker-configuratieserviceprovider (CSP).
BitLocker CSP wordt ondersteund op Windows 10-versie 1703 en hoger en voor Windows 10 Pro-versie 1809
en hoger.

Een nalevingsbeleid voor apparaten maken.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/bitlocker-csp
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Overzicht

U verleent gebruikers toegang tot bedrijfsbronnen via VPN, Wi-Fi of e-mailprofielen. Met behulp van
certificaten kunt u deze verbindingen verifiëren. Wanneer u certificaten gebruikt, hoeven eindgebruikers
geen gebruikersnamen en wachtwoorden op te geven om de verbinding te verifiëren.

Met Intune kunt u deze certificaten toewijzen aan apparaten die u beheert.  Intune ondersteunt het
toewijzen en beheren van de volgende typen certificaten:

Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
PKCS #12 (of PFX)

Elk van deze typen certificaten heeft eigen voorwaarden en infrastructuurvereisten.

NOTENOTE

PLATFORM PKCS-CERTIFICAAT SCEP-CERTIFICAAT
PKCS-GEÏMPORTEERD
CERTIFICAAT

Android Ja Ja Ja

1. Zorg ervoor dat de juiste certificaatinfrastructuur is ingesteld.  U kunt SCEP-certificaten en PKCS-
certificaten gebruiken.

2. Installeer op elk apparaat een basiscertificaat (of het tussenliggende CA-certificaat), zodat het
apparaat de geldigheid van uw certificeringsinstantie (CA) erkent. Als u het certificaat wilt installeren,
moet u voor elk apparaat een vertrouwd-certificaatprofiel maken en toewijzen. Wanneer u dit
profiel toewijst, zullen de apparaten die door Intune worden beheerd, het basiscertificaat aanvragen
en ontvangen. U moet voor elk platform een afzonderlijk profiel maken. Vertrouwde
certificaatprofielen zijn beschikbaar voor de volgende platformen:

iOS 8.0 en hoger
macOS 10.11 of hoger
Android 4.0 en hoger
Android Enterprise
Windows 8.1 en hoger
Windows Phone 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

Certificaatprofielen worden niet ondersteund op apparaten met Android Enterprise voor toegewezen
apparaten.

3. Maak certificaatprofielen zodat apparaten een certificaat aanvragen ten behoeve van verificatie van
toegang per e-mail, VPN en Wi-F. De volgende typen profielen zijn beschikbaar voor verschillende
platforms:



  

Verdere overwegingenVerdere overwegingen

Stap 1: uw certificaatinfrastructuur configureren

Stap 2: uw vertrouwde basis-CA-certificaat exporteren

Stap 3: profielen voor vertrouwde certificaten maken

Android Enterprise Ja Ja Ja

iOS Ja Ja Ja

macOS Ja Ja

Windows Phone 8.1 Ja Ja

Windows 8.1 en hoger Ja

Windows 10 en hoger Ja Ja Ja

PLATFORM PKCS-CERTIFICAAT SCEP-CERTIFICAAT
PKCS-GEÏMPORTEERD
CERTIFICAAT

U moet voor elk apparaatplatform een afzonderlijk profiel maken. Wanneer u het profiel maakt,
koppelt u dit aan het vertrouwde basiscertificaatprofiel dat u al hebt gemaakt.

Als u geen bedrijfscertificeringsinstantie hebt, moet u er een maken
Als u SCEP-profielen gebruikt, moet u een NDES-server (Network Device Enrollment Service)
configureren
Bovendien moet u de Microsoft Intune-certificaatconnector downloaden en configureren, ongeacht of u
SCEP-profielen of PKCS-profielen wilt gebruiken

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie over het configureren van de infrastructuur voor
elk type certificaatprofiel:

SCEP-certificaten configureren en beheren met Intune
PKCS-certificaten configureren en beheren met Intune

Exporteer het certificaat van vertrouwde basiscertificeringsinstanties (CA) als een openbaar certificaat (.cer)
van de verlenende CA of van een apparaat dat uw verlenende CA vertrouwt. Exporteer de persoonlijke
sleutel (.pfx) niet.

U importeert dit certificaat wanneer u een vertrouwd certificaatprofiel instelt.

Maak een profiel voor een vertrouwd certificaat voordat u een SCEP- of PKCS-certificaatprofiel kunt
maken. Voor elk apparaatplatform is een vertrouwd certificaatprofiel en een SCEP- of PKCS-profiel vereist.
De stappen voor het maken van vertrouwde certificaten zijn voor elk apparaatplatform ongeveer gelijk.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Beheren > Profielen > Profiel maken.

3. Voer een naam en een beschrijving in voor het vertrouwde certificaatprofiel.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform voor dit vertrouwde certificaat. Uw
opties zijn:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

Stap 4: SCEP- of PKCS-certificaatprofielen maken

Volgende stappen

Zie tevens

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

5. Kies in de vervolgkeuzelijst Profieltype de optie Vertrouwd certificaat.

6. Blader naar het certificaat dat u hebt opgeslagen in Stap 2: uw vertrouwde basis-CA-certificaat
exporteren en klik vervolgens op OK.

7. Voor Windows 8.1- en Windows 10-apparaten selecteert u het doelarchief voor het vertrouwde
certificaat vanuit:

Certificaatarchief van de computer – basis
Certificaatarchief van de computer – tijdelijk
Certificaatarchief van de gebruiker – tijdelijk

8. Als u klaar bent, kiest u OK, gaat u terug naar het deelvenster Profiel maken en kiest u Maken.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de lijst. Zie Apparaatprofielen toewijzen om dit profiel
toe te wijzen aan groepen.

Android-apparaten geven mogelijk een bericht weer dat een derde partij een vertrouwd certificaat heeft
geïnstalleerd.

Zie een van de volgende artikelen voor meer informatie over het configureren en toewijzen van elk type
certificaatprofiel:

SCEP-certificaten configureren en beheren met Intune
PKCS-certificaten configureren en beheren met Intune

Nadat u een vertrouwd certificaatprofiel hebt gemaakt, maakt u SCEP- of PKCS-certificaatprofielen voor
elk platform dat u wilt gebruiken. Wanneer u een SCEP-certificaatprofiel maakt, geeft u een profiel voor
een vertrouwd certificaat op voor datzelfde platform. Door deze stap worden de twee certificaatprofielen
gekoppeld. U moet nog wel elk profiel afzonderlijk toewijzen.

Apparaatprofielen toewijzen
S/MIME gebruiken om e-mailberichten te ondertekenen en te versleutelen
Externe certificeringsinstantie gebruiken

Troubleshooting NDES configuration for use with Microsoft Intune certificate profiles (Problemen oplossen
met NDES-configuratie voor gebruik met Microsoft Intune-certificaatprofielen)

Troubleshooting SCEP certificate profile deployment in Microsoft Intune (Problemen oplossen met de
implementatie van SCEP-certificaatprofielen in Microsoft Intune)

https://support.microsoft.com/help/4459540
https://support.microsoft.com/help/4457481
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Lokale infrastructuur configureren

Aanvullende informatieAanvullende informatie

In dit artikel leest u hoe u uw infrastructuur kunt configureren en vervolgens SCEP-certificaatprofielen (Simple
Certificate Enrollment Protocol) kunt maken en toewijzen met Intune.

Active Directory-domein: Alle servers die in dit gedeelte worden genoemd (met uitzondering van de
webtoepassingsproxyserver), moeten lid zijn van uw Active Directory-domein.

Certificeringsinstantie (CA): Moet een Microsoft-certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen zijn
die wordt uitgevoerd in een Enterprise-editie van Windows Server 2008 R2 of hoger. Een zelfstandige
CA wordt niet ondersteund. Zie De certificeringsinstantie installeren voor meer informatie. Als de
certificeringsinstantie werkt met Windows Server 2008 R2, moet u de hotfix uit KB2483564 installeren.

NDES-server: Op een apparaat met Windows Server 2012 R2 of hoger moet u de serverrol
Registratieservice voor netwerkapparaten (NDES) instellen. Intune biedt geen ondersteuning voor het
gebruik van NDES op een server waarop ook de CA voor ondernemingen wordt uitgevoerd. Zie
Richtlijnen voor Registratieservice voor netwerkapparaten voor instructies over hoe u Windows Server
2012 R2 configureert om als host voor NDES te dienen. De NDES-server moet met een domein in
hetzelfde forest als de Enterprise-CA worden gekoppeld. Meer informatie over het implementeren van
de NDES-server in een afzonderlijke forest, een geïsoleerd netwerk of een intern domein vindt u in Een
beleidsmodule gebruiken met de registratieservice voor netwerkapparaten. Het is niet mogelijk om een
NDES-server te gebruiken die al met een andere MDM wordt gebruikt.

Microsoft Intune Certificate Connector: In de Intune-portal gaat u naar Apparaatconfiguratie >
Certificaatconnectors > Toevoegen en volgt u de stappen om de connector te installeren voor SCEP.
Gebruik de downloadkoppeling om het downloaden van het installatieprogramma voor de
certificaatconnector NDESConnectorSetup.exe te starten. Voer dit installatieprogramma uit op de
server met de NDES-rol.

Deze NDES-certificaatconnector ondersteunt ook de Federal Information Processing Standard-modus (FIPS).
FIPS is niet vereist, maar wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u certificaten uitgeven en intrekken.

Webtoepassingsproxyserver (optioneel): Gebruik een server die Windows Server 2012 R2 of hoger
uitvoert als een webtoepassingsproxyserver (WAP-server). Deze configuratie:

Maakt het mogelijk dat apparaten certificaten ontvangen met een internetverbinding.
Is een beveiligingsaanbeveling wanneer apparaten via internet verbinding maken om certificaten te
ontvangen en te verlengen.

Azure AD-toepassingsproxy (optioneel): U kunt de Azure AD-toepassingsproxy gebruiken in plaats
van een toegewezen webtoepassingsproxyserver (WAP-server) om de NDES-server op internet te
publiceren. Zie voor meer informatie Beveiligde externe toegang verschaffen voor on-premises
toepassingen.

De server die als host voor WAP fungeert, moet een update installeren waarmee ondersteuning wordt
geboden voor de lange URL's die worden gebruikt door de Network Device Enrollment Service. Deze

https://technet.microsoft.com/library/jj125375.aspx
http://support.microsoft.com/kb/2483564/
https://technet.microsoft.com/library/hh831498.aspx
https://technet.microsoft.com/library/dn473016.aspx
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy
http://blogs.technet.com/b/ems/archive/2014/12/11/hotfix-large-uri-request-in-web-application-proxy-on-windows-server-2012-r2.aspx
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Certificaten en sjablonenCertificaten en sjablonen

OBJECT DETAILS

Certificaatsjabloon Configureer deze sjabloon op uw verlenende CA.

Clientverificatiecertificaat Dit certificaat wordt aangevraagd bij uw verlenende CA of
openbare CA. U installeert dit op de NDES-server.

Serververificatiecertificaat Dit SSL-certificaat wordt aangevraagd bij uw verlenende CA
of openbare CA. U installeert en verbindt dit in IIS op de
NDES-server. Als voor het certificaat het gebruik van client-
en serververificatiesleutels is ingesteld (Uitgebreid
sleutelgebruik), kunt u hetzelfde certificaat gebruiken.

Vertrouwd basis-CA-certificaat U kunt het certificaat exporteren als een .cer-bestand van
de basis-CA of van een apparaat dat de basis-CA vertrouwt.
Vervolgens kunt u het toewijzen aan gebruikers, apparaten
of beide met het profiel voor vertrouwde CA-certificaten.
Opmerking:
wanneer een SCEP-certificaatprofiel wordt
toegewezen, moet u het profiel voor vertrouwde basis-
CA-certificaten waarnaar wordt verwezen in uw SCEP-
certificaatprofiel, aan dezelfde gebruiker of
apparaatgroep toewijzen. Zie voor het maken van dit
profiel Een vertrouwd certificaatprofiel maken, zoals
wordt beschreven in het artikel over PKCS-
certificaatprofielen. 

U gebruikt één vertrouwd basis-CA-certificaat per
besturingssysteemplatform en koppelt het aan elk
vertrouwd basiscertificaatprofiel dat u maakt. 

U kunt extra vertrouwde basis-CA-certificaten gebruiken als
dat nodig is. U kunt dit bijvoorbeeld doen om een
vertrouwensrelatie met een CA te leveren die de
serververificatiecertificaten voor uw Wi-Fi-toegangspunten
ondertekent.

AccountsAccounts

update is opgenomen in het updatepakket van december 2014en is afzonderlijk verkrijgbaar in KB3011135.
De WAP-server moet een SSL-certificaat hebben dat overeenkomt met de naam zoals die voor externe
clients wordt gepubliceerd en het SSL-certificaat vertrouwen dat op de NDES-server wordt gebruikt. De
WAP-server kan met deze certificaten de SSL-verbinding van clients beëindigen en een nieuwe SSL-
verbinding naar de NDES-server maken.

Zie Certificaten voor WAP plannen en algemene informatie over WAP-servers voor meer informatie.

Als u geen omgekeerde proxy zoals WAP of Azure AD App Proxy gebruikt, moet u TCP-verkeer op poort 443
van alle hosts/IP-adressen op internet naar de NDES-server toestaan.

Sta alle poorten en protocollen toe die nodig zijn tussen de NDES-server en ondersteunende infrastructuur. De
NDES-server moet bijvoorbeeld communiceren met de CA, DNS-servers, Configuration Manager-servers,
domeincontrollers en mogelijk andere services in uw omgeving.

Het is zeer raadzaam de NDES-server te publiceren via een omgekeerde proxy, zoals de Azure AD-
toepassingsproxy, Web Access Proxy of een proxy van een derde partij.

http://support.microsoft.com/kb/3013769
http://support.microsoft.com/kb/3011135
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/dn383650(v=ws.11)#plan-certificates
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/dn584113(v=ws.11)
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-application-proxy-publish/
https://technet.microsoft.com/library/dn584107.aspx


    

NAAM DETAILS

NDES-serviceaccount Voer een domeingebruikersaccount in dat u als NDES-
serviceaccount gaat gebruiken.

Uw infrastructuur configureren

Stap 1: een NDES-serviceaccount makenStap 1: een NDES-serviceaccount maken

Stap 2: certificaatsjablonen configureren op de certificeringsinstantieStap 2: certificaatsjablonen configureren op de certificeringsinstantie

Configureert u de certificeringsinstantieConfigureert u de certificeringsinstantie

Voordat u certificaatprofielen kunt configureren, moet u de volgende stappen uitvoeren. Voor deze stappen is
kennis nodig van Windows Server 2012 R2 of hoger en Active Directory Certificate Services (ADCS):

Maak een domeingebruikersaccount dat u als NDES-serviceaccount gaat gebruiken. U voert dit account in
wanneer u sjablonen op de verlenende CA configureert voordat u NDES installeert en configureert. Zorg
ervoor dat de gebruiker over de standaardrechten Lokaal aanmelden, Aanmelden als service en
Aanmelden als batchtaak beschikt. Sommige organisaties voeren een beveiligingsbeleid dat ervoor zorgt
dat deze rechten worden uitgeschakeld.

Bij deze stap doet u het volgende:

Configureert u een certificaatsjabloon voor NDES
Publiceert u de certificaatsjabloon voor NDES

NOTENOTE

1. Meld u aan als ondernemingsbeheerder.

2. Gebruik op de verlenende CA de module Certificeringssjabloon om een nieuwe, aangepaste sjabloon te
maken. U kunt ook een bestaande sjabloon (bijvoorbeeld de Gebruikerssjabloon) kopiëren en deze
bijwerken voor gebruik met NDES.

De NDES-certificaatsjabloon moet zijn gebaseerd op een versie 2 certificaatsjabloon (met Windows 2003-
compatibiliteit).

De sjabloon moet de volgende configuraties hebben:

IMPORTANTIMPORTANT

Onder Algemeen:

Controleer of het selectievakje Certificaat in Active Directory publiceren niet is
ingeschakeld.
Voer een gebruiksvriendelijke weergavenaam voor de sjabloon in.

Selecteer Leveren met het verzoek in Onderwerpnaam. (Beveiliging wordt afgedwongen
door de Intune-beleidsmodule voor NDES.)

Controleer in Extensies of de beschrijving van toepassingsbeleid de optie Clientverificatie
bevat.

Bewerk voor iOS- en macOS-certificaatsjablonen op het tabblad Extensies het sleutelgebruik en zorg
ervoor dat Handtekening is bewijs van authenticiteit niet is ingeschakeld.

Selecteer in Beveiliging het NDES-serviceaccount en wijs hieraan de machtiging Registreren



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

toe voor de sjabloon. Intune-beheerders die SCEP-profielen maken, vereisen leesrechten om
naar de sjabloon te kunnen bladeren tijdens het maken van SCEP-profielen.

Het NDES-serviceaccount moet over rechten voor het verlenen en beheren van certificaten beschikken
om certificaten in te trekken. Als u deze machtiging wilt delegeren, opent u de beheerconsole voor de
certificeringsinstantie en klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de certificeringsinstantie. Voeg
vervolgens op het tabblad Beveiliging het account toe of selecteer dit en schakel daarna het selectievakje
voor Certificaten verlenen en beheren in.

3. Controleer de geldigheidsperiode op het tabblad Algemeen van de sjabloon. Standaard gebruikt
Intune de waarde die is geconfigureerd in de sjabloon. U kunt de CA echter zodanig configureren dat de
aanvrager een andere waarde kan invoeren, die u vervolgens vanuit de Intune-beheerconsole kunt
instellen. Als u altijd de waarde in de sjabloon wilt gebruiken, slaat u de rest van deze stap over.

iOS en macOS gebruiken altijd de waarde die in de sjabloon is ingesteld, ongeacht andere configuraties die u
instelt.

Voorbeeld van de sjabloonconfiguratie:





IMPORTANTIMPORTANT
Voor Toepassingsbeleid voegt u alleen het benodigde toepassingsbeleid toe. Leg uw keuzes voor aan de
beveiligingsbeheerder.

Configureer de CA zodanig dat de aanvrager de geldigheidsperiode kan invoeren:

1. Voer de volgende opdracht voor de CA uit:

certutil -setreg Policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTEENDDATE
net stop certsvc
net start certsvc

2. Gebruik op de verlenende CA de module Certificeringsinstantie om de certificaatsjabloon te publiceren.
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Selecteer het knooppunt Certificaatsjablonen, klik op Actie > Nieuw > Te verlenen
certificaatsjablonen en selecteer vervolgens de sjabloon die u in stap 2 hebt gemaakt.

3. Controleer in de map Certificaatsjablonen of de sjabloon is gepubliceerd.

Bij deze stap doet u het volgende:

Voegt u NDES toe aan een Windows Server en configureert u IIS om NDES te ondersteunen
Voegt u het NDES-serviceaccount toe aan de groep IIS_IUSR
De Service Principal Name (SPN) instellen voor het NDES-serviceaccount

1. U meldt zich als ondernemingsbeheerder aan op de server die als host voor NDES fungeert en
gebruikt vervolgens de wizard Functies en onderdelen toevoegen om NDES te installeren:

TIPTIP

a. Selecteer in de wizard Active Directory Certificate Services om toegang te krijgen tot de AD
CS-functieservices. Selecteer de inschrijvingsservice voor netwerkapparaten, schakel
Certificeringsinstantieuit en voer vervolgens de wizard uit.

Schakel Sluiten niet in tijdens de installatievoortgang. Selecteer in plaats daarvan de koppeling Active
Directory Certificate Services op de doelserver configureren. Hiermee opent u de wizard AD CS-
configuratie die u voor de volgende stap gebruikt. Nadat AD CS-configuratie is geopend, kunt u de
wizard Functies en onderdelen toevoegen sluiten.

b. Wanneer NDES aan de server wordt toegevoegd, installeert de wizard ook IIS.  Controleer of IIS
de volgende configuraties heeft:

Webserver > Beveiliging > Aanvraagfiltering

Webserver > Toepassingsontwikkeling > ASP.NET 3.5

Als u ASP.NET 3.5 installeert, installeert u ook .NET Framework 3.5.  Als u .NET
Framework 3.5 installeert, installeert u zowel het kernonderdeel .NET Framework 3.5 als
HTTP-activering.

Webserver > Toepassingsontwikkeling > ASP.NET 4.5

Als u ASP.NET 4.5 installeert, installeert u ook .NET Framework 4.5.  Als u .NET
Framework 4.5 installeert, installeer dan het kernonderdeel .NET Framework 4.5,
ASP.NET 4.5 en de functie WCF-services > HTTP-activering.

Beheerhulpprogramma's > Compatibiliteit met IIS 6-beheer > Compatibiliteit met
IIS 6-metabase

Beheerhulpprogramma's > Compatibiliteit met IIS 6-beheer > Compatibiliteit met
IIS 6 WMI

Voeg op de server het NDES-serviceaccount toe als lid van de lokale groep IIS_IUSR.

2. Voer de volgende opdracht uit via een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid om de SPN van
het NDES-serviceaccount in te stellen:

setspn -s http/<DNS name of NDES Server> <Domain name>\<NDES Service account name>

Bij bijvoorbeeld een NDES-server genaamd Server01, een domein genaamd Contoso.comen een
serviceaccount genaamd NDESServicegebruikt u:

https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/hh831809(v=ws.11)
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setspn –s http/Server01.contoso.com contoso\NDESService

Bij deze stap doet u het volgende:

Configureert u NDES voor gebruik met de verlenende CA
Verbindt u het (SSL-)serververificatiecertificaat in IIS
Configureert u aanvraagfiltering in IIS

TIPTIP

CERTIFICAATSJABLOONDOEL (OP HET
TABBLAD AFHANDELING VAN
AANVRAGEN) TE BEWERKEN REGISTERWAARDE

WAARDE DIE IN DE INTUNE-
BEHEERCONSOLE WORDT
WEERGEGEVEN VOOR HET SCEP-
PROFIEL

Handtekening SignatureTemplate Digitale handtekening

Versleuteling EncryptionTemplate Sleutelcodering

Handtekening en versleuteling GeneralPurposeTemplate Sleutelcodering
Digitale handtekening

LOCATIE WAARDE TYPE GEGEVENS

HKLM\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\HTTP\
Parameters

MaxFieldLength DWORD 65534 (decimaal)

1. Open op de NDES-server de wizard AD CS-configuratie en voer de volgende wijzigingen door:

Als u op de koppeling in de vorige stap hebt geklikt, is deze wizard al geopend. Anders opent u Serverbeheer
voor toegang tot post-implementatieconfiguratie voor Active Directory Certificate Services.

Selecteer in Functieservices de optie Registratieservice voor netwerkapparaten
Voer in Serviceaccount voor NDES het NDES-serviceaccount in
Klik in Certificeringsinstantie voor Registratieservice voor netwerkapparaten op Selecteren
en selecteer vervolgens de verlenende CA waar u de certificaatsjabloon hebt geconfigureerd
Stel in Cryptografie voor NDES de sleutellengte in om aan de vereisten van uw bedrijf te voldoen.
Selecteer in Bevestiging Configureren om de wizard te voltooien.

2. Nadat de wizard is voltooid, werkt u de volgende registersleutel bij op de NDES-server:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MSCEP\

Voor het bijwerken van deze sleutel gaat u naar de certificaatsjabloon Doel (op het tabblad
Afhandeling van aanvragen). Werk vervolgens de bijbehorende registervermelding bij. Vervang
hiervoor de bestaande gegevens door de naam van de certificaatsjabloon (niet de weergavenaam van
de sjabloon) die u hebt opgegeven in stap 2. In de volgende tabel wordt het certificaatsjabloondoel
gekoppeld aan de waarden in het register :

Als het doel van uw certificaatsjabloon bijvoorbeeld Versleutelingis, bewerkt u de waarde
EncryptionTemplate zo dat deze de naam van uw certificaatsjabloon is.

3. De NDES-server ontvangt lange URL's (query's) waarvoor u twee registervermeldingen moet
toevoegen:
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HKLM\SYSTEM\CurrentC
ontrolSet\Services\HTTP\
Parameters

MaxRequestBytes DWORD 65534 (decimaal)

LOCATIE WAARDE TYPE GEGEVENS

4. Selecteer in IIS-beheer Standaardwebsite > Aanvraagfiltering > Functie-instelling bewerken.
Vervang de maximale URL-lengte en maximale queryreeks door 65534, zoals weergegeven:

5. Start de server opnieuw op. Gebruik hiervoor niet iisreset, omdat deze opdracht de wijzigingen niet
opslaat.

6. Blader naar http://*FQDN*/certsrv/mscep/mscep.dll . Hier wordt een NDES-pagina weergegeven die
vergelijkbaar is met de volgende:

Als het bericht 503 - Service niet beschikbaar wordt weergegeven, controleert u de logboeken. De
groep van toepassing is waarschijnlijk gestopt vanwege een ontbrekend recht voor de NDES-gebruiker.
Deze rechten worden beschreven in stap 1.

TIPTIP

1. Vraag op uw NDES-server een serververificatie certificaat van uw interne CA of een openbare CA aan
en installeer het certificaat. Vervolgens verbindt u dit SSL-certificaat in IIS.

Nadat u het SSL-certificaat in IIS hebt verbonden, installeert u een clientverificatiecertificaat.  Dit certificaat kan
worden verleend door elke CA die wordt vertrouwd door de NDES-server. U kunt hetzelfde certificaat gebruiken
als voor het certificaat het gebruik van de client- en serververificatiesleutels is ingesteld (Uitgebreid
sleutelgebruik). Bekijk de volgende stappen voor informatie over deze verificatiecertificaten.

a. Nadat u het serververificatiecertificaat hebt ontvangen, opent u IIS-beheer en selecteert u de
standaardwebsite. Selecteer Bindingen in het deelvenster Acties.

b. Selecteer Toevoegen, stel Type in op https en controleer vervolgens of de poort 443 is. Als
Intune zelfstandig wordt gebruikt, wordt alleen poort 443 ondersteund.

c. Voer voor het SSL-certificaat het serververificatiecertificaat in.
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Stap 5: de Intune-certificaatconnector inschakelen, installeren en configurerenStap 5: de Intune-certificaatconnector inschakelen, installeren en configureren

De certificaatconnector downloaden, installeren en configurerenDe certificaatconnector downloaden, installeren en configureren

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE
Als de NDES-server een externe en interne naam voor één netwerkadres gebruikt, moet het
serververificatiecertificaat het volgende bevatten:

Een onderwerpnaam met een externe openbare servernaam
Een alternatieve onderwerpnaam die de naam van de interne server bevat

2. Vraag op uw NDES-server een clientverificatie certificaat van uw interne CA of een openbare CA aan
en installeer het certificaat. Dit kan hetzelfde certificaat zijn als het serververificatiecertificaat indien dat
certificaat beide mogelijkheden heeft.

Het clientverificatiecertificaat moet de volgende eigenschappen hebben:

Uitgebreid sleutelgebruik: Deze waarde moet Clientverificatie bevatten

Onderwerpnaam: Deze waarde moet gelijk zijn aan de DNS-naam van de server waarop u het
certificaat installeert (de NDES-server)

1. Open op de NDES-server IIS-beheer, selecteer de standaardwebsite in het deelvenster
Verbindingen en open vervolgens Aanvraagfiltering.

2. Selecteer Functie-instellingen bewerken en stel de waarden in:

querytekenreeks (bytes) = 65534
Maximale URL-lengte (bytes) = 65534

3. Controleer de volgende registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters

Zorg ervoor dat de volgende waarden zijn ingesteld als DWORD-gegevens:

Naam: MaxFieldLength, met een decimale waarde van 65534
Naam: MaxRequestBytes, met een decimale waarde van 65534

4. Start de NDES-server opnieuw op. De server is nu klaar om de certificaatconnector te ondersteunen.

Bij deze stap doet u het volgende:

Schakelt u de ondersteuning voor NDES in Intune in.
Download, installeer en configureer de certificaatconnector op de server waarop de NDES-rol
(Registratieservice voor netwerkapparaten) wordt uitgevoerd/server in uw omgeving. Als u de schaal van
de NDES-implementatie in uw organisatie wilt vergroten, kunt u op elke NDES-server meerdere NDES-
servers met een certificaatconnector van Microsoft Intune installeren.

De Microsoft Intune-certificaatconnector moet worden geïnstalleerd op een afzonderlijke Windows-server. Deze kan niet
worden geïnstalleerd op de verlenende certificeringsinstantie (CA). De connector moet ook worden geïnstalleerd op
dezelfde server die de rol van Network Device Enrollment Service (NDES) vervult.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors > Toevoegen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

3. Download de connector voor het SCEP-bestand en sla deze op. U moet het bestand op een locatie
opslaan die toegankelijk is vanaf de NDES-server waarop u de connector gaat installeren.

4. Nadat het downloaden is voltooid, gaat u naar de NDES-server waarop uw NDES (Network Device
Enrollment Service) wordt gehost. Vervolgens:

a. Controleer of .NET 4.5 Framework is geïnstalleerd. Dit wordt vereist door de NDES-
certificaatconnector. .NET Framework 4.5 wordt automatisch geïnstalleerd met Windows Server
2012 R2 en nieuwere versies.

b. Gebruik een account met beheerdersrechten voor de server om het installatieprogramma
(NDESConnectorSetup.exe) uit te voeren. Het installatieprogramma installeert ook de
beleidsmodule voor NDES en de CRP-webservice. De CRP-webservice, CertificateRegistrationSvc,
wordt als een toepassing in IIS uitgevoerd.

Wanneer u NDES installeert en Intune zelfstandig wordt gebruikt, wordt de CRP-service automatisch met de
certificaatconnector geïnstalleerd. Wanneer u Intune met Configuration Manager gebruikt, installeert u het
certificaatregistratiepunt als een afzonderlijke sitesysteemfunctie.

5. Als naar het clientcertificaat voor de certificaatconnector wordt gevraagd, kiest u Selecterenen
selecteert u het certificaat voor clientverificatie dat u in stap 4 op uw NDES-server hebt geïnstalleerd.

Nadat u het certificaat voor clientverificatie hebt geselecteerd, keert u terug naar het oppervlak
Clientcertificaat voor Microsoft Intune-certificaatconnector . Hoewel het geselecteerde certificaat
niet wordt weergegeven, selecteert u Volgende om de eigenschappen van dat certificaat weer te geven.
Selecteer Volgende en vervolgens Installeren.

Internet Explorer Enhanced Security Configuration moet zijn ingeschakeld op de NDES-server waarop de Intune
Certificate Connector wordt gehost.

https://technet.microsoft.com/library/cc775800(v=WS.10).aspx


         

NOTENOTE

Een SCEP-certificaatprofiel maken

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

6. Nadat de wizard is voltooid, maar voordat de wizard wordt gesloten, klikt u op Gebruikersinterface
van certificaatconnector starten.

Als u de wizard sluit voordat u de gebruikersinterface van de certificaatconnector start, kunt u deze opnieuw
openen door de volgende opdracht uit te voeren:

<install_Path>\NDESConnectorUI\NDESConnectorUI.exe

7. In de gebruikersinterface van de certificaatconnector :

Selecteer Aanmelden en voer uw Intune-servicebeheerder- of tenantbeheerderreferenties met de
machtiging voor algemeen beheer in. Nadat u zich hebt aangemeld, wordt via de Intune Certificate
Connector een certificaat van Intune gedownload. Dit certificaat wordt gebruikt voor verificatie tussen
de connector en Intune.

Aan het gebruikersaccount moet een geldige Intune-licentie worden toegewezen. Als het gebruikersaccount geen
geldige Intune-licentie heeft, mislukt NDESConnectorUI.exe.

Als uw organisatie een proxyserver gebruikt en de NDES-server de proxy nodig heeft om toegang tot
internet te krijgen, selecteert u Proxyserver gebruiken. Voer vervolgens de naam van de proxyserver,
de poort en de accountreferenties in om verbinding te maken.

Selecteer het tabblad Geavanceerd en voer vervolgens referenties in voor een account met de
machtiging Certificaten verlenen en beheren op uw verlenende certificeringsinstantie. Pas de
wijzigingen toe. Als u deze machtiging voor uw NDES-serviceaccount hebt gedelegeerd bij het
configureren van uw certificeringsinstantie, geeft u hier dat account op.

U kunt nu de gebruikersinterface van de certificaatconnector sluiten.

8. Open een opdrachtprompt, voer services.msc in en druk vervolgens op Enter. Klik met de
rechtermuisknop op de Intune-connectorservice > Opnieuw opstarten.

Controleer of de service wordt uitgevoerd door een browser te openen en de volgende URL in te voeren.
Hierop moet een 403-fout worden geretourneerd:

http://<FQDN_of_your_NDES_server>/certsrv/mscep/mscep.dll

TLS 1.2-ondersteuning wordt geleverd met de NDES-certificaatconnector. Als de server met daarop de NDES-
certificaatconnector TLS 1.2 ondersteunt, wordt TLS 1.2 gebruikt. Als de server TLS 1.2 niet ondersteunt, wordt TLS 1.1
gebruikt. Momenteel wordt TLS 1.1 gebruikt voor verificatie tussen de apparaten en de server.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer een naam en een beschrijving in voor het SCEP-certificaatprofiel.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Platform het apparaatplatform voor dit SCEP-certificaat. Op dit

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


moment kunt u een van de volgende platforms selecteren voor apparaatbeperkingsinstellingen:

Android
Android Enterprise
iOS
macOS
Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Profieltype de optie SCEP-certificaat.

6. Voer de volgende instellingen in:

NOTENOTE

Certificaattype: Kies Gebruiker voor gebruikerscertificaten. Een certificaattype Gebruiker kan
zowel gebruikers- als apparaatkenmerken in het onderwerp en SAN van het certificaat bevatten.
Kies Apparaat voor scenario's zoals de apparaten zonder gebruiker, zoals kiosken, of voor
Windows-apparaten en plaats het certificaat in het certificaatarchief van de lokale computer.
Apparaat-certificaten kunnen alleen apparaatkenmerken in het onderwerp en SAN van het
certificaat bevatten. Er zijn Apparaat-certificaten beschikbaar voor de volgende platformen:

Android Enterprise - Werkprofiel
iOS
macOS
Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger

Indeling van de onderwerpnaam: Selecteer hoe de onderwerpnaam in de certificaataanvraag
automatisch wordt gemaakt met Intune. De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk
van het gekozen certificaattype: Gebruiker of Apparaat.

Er is een bekend probleem bij het gebruik van SCEP om certificaten op te halen wanneer in de
onderwerpnaam in de resulterende aanvraag voor certificaatondertekening (Certificate Signing Request,
CSR) een van de volgende tekens staat na een escape-teken (een backslash \):

+
;
,
=

Certificaattype Gebruiker

U kunt e-mailadres van de gebruiker in de onderwerpnaam opnemen. U kunt kiezen uit:

Niet geconfigureerd

Algemene naam

Algemene naam en e-mailadres

Algemene naam als e-mailadres

IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Serienummer



Aangepast: Wanneer u deze optie selecteert, wordt het tekstvak Aangepast ook
weergegeven. Met dit veld kunt u een onderwerpnaam invoeren in een aangepaste
indeling, inclusief variabelen. Aangepaste indeling ondersteunt twee variabelen:
Algemene naam (CN) en E-mail (E) . Algemene naam (CN) kan worden ingesteld op
een van de volgende variabelen:

CN={{UserName}} : De principal-naam van de gebruiker, bijvoorbeeld
janedoe@contoso.com

CN={{AAD_Device_ID}} : Een id die wordt toegewezen wanneer u een apparaat
in Azure Active Directory (AD) registreert. Deze id wordt doorgaans gebruikt voor
verificatie met Azure AD.

CN={{SERIALNUMBER}} : Het unieke serienummer dat doorgaans wordt
gebruikt door de fabrikant om een apparaat te identificeren

CN={{IMEINumber}} : Het unieke nummer van de International Mobile
Equipment Identity (IMEI) dat wordt gebruikt om een mobiele telefoon te
identificeren

CN={{OnPrem_Distinguished_Name}} : Een reeks relatieve namen die door
komma's worden gescheiden, bijvoorbeeld 
CN=Jane Doe,OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com

Als u de variabele {{OnPrem_Distinguished_Name}}  wilt gebruiken, moet u het
gebruikerskenmerk onpremisesdistingishedname  met behulp van Azure AD Connect
synchroniseren met uw exemplaar van Azure AD.

CN={{onPremisesSamAccountName}} : Beheerders kunnen het kenmerk
samAccountName van Active Directory synchroniseren naar Azure AD via Azure
AD Connect in een kenmerk met de naam onPremisesSamAccountName . Deze
variabele kan in Intune worden vervangen als onderdeel van een aanvraag voor
certificaatuitgifte in het onderwerp van een SCEP-certificaat. Het kenmerk
samAccountName is de aanmeldingsnaam van de gebruiker die wordt gebruikt ter
ondersteuning van clients en servers uit een vorige versie van Windows (pre-
Windows 2000). De indeling van de gebruikersaanmeldingsnaam is: 
DomainName\testUser  of alleen testUser .

Als u de variabele {{onPremisesSamAccountName}}  wilt gebruiken, moet u het
gebruikerskenmerk onPremisesSamAccountName  met behulp van Azure AD Connect
synchroniseren met uw exemplaar van Azure AD.

Door een combinatie van een of meer van deze variabelen en statische tekenreeksen te
gebruiken, kunt u een aangepaste indeling voor de naam van een certificaathouder maken,
bijvoorbeeld:

CN={{UserName}},E={{EmailAddress}},OU=Mobile,O=Finance
Group,L=Redmond,ST=Washington,C=US

In dit voorbeeld hebt u een indeling voor de naam van een certificaathouder gemaakt,
waarin naast de variabelen voor CN en E gebruik wordt gemaakt van tekenreeksen voor
de waarden Organisatie-eenheid, Organisatie, Locatie, Land/regio. De functie
CertStrToName beschrijft deze functie en de ondersteunde tekenreeksen.

Certificaattype Apparaat

Als u het certificaattype Apparaat gebruikt, kunt u ook de volgende variabelen van het

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/aa377160.aspx


"{{AAD_Device_ID}}",
"{{Device_Serial}}",
"{{Device_IMEI}}",
"{{SerialNumber}}",
"{{IMEINumber}}",
"{{AzureADDeviceId}}",
"{{WiFiMacAddress}}",
"{{IMEI}}",
"{{DeviceName}}",
"{{FullyQualifiedDomainName}}",
"{{MEID}}",

IMPORTANTIMPORTANT

apparaatcertificaat gebruiken voor de waarde:

Deze variabelen kunnen met statische tekst worden toegevoegd in een tekstvak voor aangepaste
waarden. De algemene naam kan bijvoorbeeld worden toegevoegd als CN = {{DeviceName}}text .

In de statische tekst van het onderwerp leiden accolades { } die geen variabele insluiten, tot een fout.
Wanneer u een variabele voor een apparaatcertificaat gebruikt, plaatst u de variabele tussen accolades
{ } .
{{FullyQualifiedDomainName}}  kan alleen worden gebruikt voor Windows-apparaten en apparaten

die aan een domein zijn toegevoegd.
Houd er rekening mee dat wanneer u in het onderwerp of de alternatieve naam voor het onderwerp
voor een apparaatcertificaat apparaateigenschappen gebruikt, zoals het IMEI-nummer, het
serienummer en de Fully Qualified Domain Name, deze eigenschappen kunnen worden vervalst door
een persoon met toegang tot het apparaat.
Het profiel wordt niet geïnstalleerd op het apparaat als de opgegeven apparaatvariabelen niet worden
ondersteund. Als bijvoorbeeld {{IMEI}} wordt gebruikt in de onderwerpnaam van een SCEP-profiel dat
wordt toegewezen aan een apparaat dat geen IMEI-nummer heeft, mislukt de profielinstallatie.

Alternatieve naam voor het onderwerp: Geef op hoe Intune de waarden voor de alternatieve
naam van het onderwerp (SAN) automatisch maakt in de certificaataanvraag. De beschikbare
opties kunnen verschillen, afhankelijk van het gekozen certificaattype: Gebruiker of Apparaat.

Certificaattype Gebruiker

De volgende kenmerken zijn beschikbaar:

E-mailadres

User Principal Name (UPN)

Als u bijvoorbeeld een gebruikerscertificaattype selecteert, kunt u de User Principal Name
(UPN) gebruiken in de alternatieve naam van het onderwerp. Als een clientcertificaat
wordt gebruikt om een Network Policy Server te verifiëren, stelt u de alternatieve naam
van het onderwerp op de UPN in.

Certificaattype Apparaat

Een aanpasbaar tekstvak in tabelopmaak. De volgende kenmerken zijn beschikbaar:

DNS
Bij het certificaattype Apparaat kunt u de volgende variabelen van het apparaatcertificaat
gebruiken voor de waarde:



"{{AAD_Device_ID}}",
"{{Device_Serial}}",
"{{Device_IMEI}}",
"{{SerialNumber}}",
"{{IMEINumber}}",
"{{AzureADDeviceId}}",
"{{WiFiMacAddress}}",
"{{IMEI}}",
"{{DeviceName}}",
"{{FullyQualifiedDomainName}}",
"{{MEID}}",

IMPORTANTIMPORTANT

Deze variabelen kunnen met statische tekst worden toegevoegd in het tekstvak voor aangepaste
waarden. Het DNS-kenmerk kan bijvoorbeeld worden toegevoegd als 
DNS name = {{AzureADDeviceId}}.domain.com .

Accolades { } , pijp-symbolen | en puntkomma's ; kunnen niet worden gebruikt in de statische tekst
van de alternatieve naam voor het onderwerp.
Wanneer u een variabele voor een apparaatcertificaat gebruikt, plaatst u de variabele tussen accolades
{ } .
{{FullyQualifiedDomainName}}  kan alleen worden gebruikt voor Windows-apparaten en apparaten

die aan een domein zijn toegevoegd.
Houd er rekening mee dat wanneer u in het onderwerp of de alternatieve naam voor het onderwerp
voor een apparaatcertificaat apparaateigenschappen gebruikt, zoals het IMEI-nummer, het
serienummer en de Fully Qualified Domain Name, deze eigenschappen kunnen worden vervalst door
een persoon met toegang tot het apparaat.
Het profiel wordt niet geïnstalleerd op het apparaat als de opgegeven apparaatvariabelen niet worden
ondersteund. Als bijvoorbeeld {{IMEI}} wordt gebruikt in de alternatieve onderwerpnaam van een
SCEP-profiel dat wordt toegewezen aan een apparaat dat geen IMEI-nummer heeft, mislukt de
profielinstallatie.

Geldigheidsduur van certificaat: Als u de opdracht 
certutil - setreg Policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTEENDDATE  hebt uitgevoerd op de verlenende

CA, waarop een aangepaste geldigheidsperiode mogelijk is, kunt u opgeven hoelang het
certificaat geldig blijft.
U kunt een waarde invoeren die lager is dan de geldigheidsperiode in de certificaatsjabloon, maar
niet hoger. Als de geldigheidsperiode van het certificaat in de certificaatsjabloon bijvoorbeeld
twee jaar is, kunt u wel één jaar, maar niet vijf jaar opgeven. De waarde moet ook lager zijn dan
de resterende geldigheidsperiode van het certificaat van de verlenende CA.

Sleutelarchiefprovider (KSP) (Windows Phone 8.1, Windows 8.1, Windows 10): Geef op waar
de sleutel voor het certificaat wordt bewaard. Kies een van de volgende waarden:

Registeren in de sleutelarchiefprovider voor TPM (Trusted Platform Module) indien
TPM aanwezig is, anders registreren in de sleutelarchiefprovider voor software
Registreren in de sleutelarchiefprovider voor TPM (Trusted Platform Module), anders
mislukt
Registreren bij Passport, anders niet uitvoeren (Windows 10 en hoger)
Registreren in sleutelarchiefprovider voor software

Sleutelgebruik: Voer opties voor sleutelgebruik voor het certificaat in. Uw opties zijn:

Sleutelcodering: Sta sleuteluitwisseling alleen toe als de sleutel is gecodeerd
Digitale handtekening: Sta sleuteluitwisseling alleen toe als een digitale handtekening de



    Aanvragen voor certificaatondertekening met speciale tekens met escape-teken vermijdenAanvragen voor certificaatondertekening met speciale tekens met escape-teken vermijden

sleutel helpt beveiligen
Sleutelgrootte (bits) : Selecteer het aantal bits in de sleutel

Hash-algoritme (Android, Windows Phone 8.1, Windows 8.1, Windows 10): Selecteer een van
de beschikbare typen hash-algoritme om met dit certificaat te gebruiken. Selecteer het sterkste
beveiligingsniveau dat door de verbindende apparaten wordt ondersteund.

Basiscertificaat: Kies een vertrouwd basiscertificaatprofiel dat u eerder hebt gemaakt en aan de
gebruiker en/of het apparaat hebt toegewezen. Dit CA-certificaat moet het basiscertificaat zijn
voor de CA die het certificaat verleent dat u in dit certificaatprofiel gaat configureren. Zorg
ervoor dat u dit profiel voor vertrouwde basiscertificaten toewijst aan dezelfde groep die is
toegewezen in het SCEP-certificaatprofiel.

Uitgebreide-sleutelgebruik: Voeg waarden toe voor het beoogde gebruik van het certificaat.
In de meeste gevallen vereist het certificaat Clientverificatie zodat de gebruiker of het apparaat
bij een server kan worden geverifieerd. U kunt echter zo nodig andere sleutelgebruiken
toevoegen.

Registratie-instellingen

Drempelwaarde voor verlenging (%) : Geef het percentage van de levensduur van het
certificaat op dat resteert voordat het apparaat verlenging van het certificaat aanvraagt.
URL's van SCEP-server: Voer een of meer URL's in voor de NDES-servers die certificaten
via SCEP verlenen. Voer bijvoorbeeld iets in als 
https://ndes.contoso.com/certsrv/mscep/mscep.dll .

Selecteer OK en maak uw profiel.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in het deelvenster met de profielenlijst.

Er is een bekend probleem met SCEP-certificaataanvragen die een onderwerpnaam (CN) bevatten met een of
meer van de volgende speciale tekens na een escape-teken. Onderwerpnamen die in een CSR een van deze
speciale tekens bevatten na een escape-teken, resulteren in een onjuiste onderwerpnaam. Dit leidt op zijn beurt
tot het mislukken van de SCEP-validatievraag van Intune en het niet uitgeven van een certificaat.

Dit gaat over de volgende speciale tekens:

+
,
;
=

Wanneer de onderwerpnaam een van deze speciale tekens bevat, moet u een van de volgende opties
gebruiken om deze beperking te omzeilen:

Plaats aanhalingstekens om de CN-waarde die het speciale teken bevat.
Verwijder het speciale teken uit de CN-waarde.

Bijvoorbeeld: u hebt een onderwerpnaam die wordt weergegeven als Test User (TestCompany, LLC) . Een CSR
waarin de CN een komma bevat tussen TestCompany en LLC, leidt tot problemen. Deze problemen kunnen
worden vermeden door aanhalingstekens te plaatsen rond de hele CN of door de komma te verwijderen
tussen TestCompany en LLC:

Aanhalingstekens toevoegen: CN= ”Test User (TestCompany,
LLC)”,OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com*
De komma verwijderen: CN=Test User (TestCompany



 

Subject Name in CSR CN="Test User (TESTCOMPANY\, LLC),OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com" and 
challenge CN=Test User (TESTCOMPANY\, LLC),OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com do not match  

  Exception: System.ArgumentException: Subject Name in CSR and challenge do not match

   at Microsoft.ConfigurationManager.CertRegPoint.ChallengeValidation.ValidationPhase3(PKCSDecodedObject 
pkcsObj, CertEnrollChallenge challenge, String templateName, Int32 skipSANCheck)

Exception:    at 
Microsoft.ConfigurationManager.CertRegPoint.ChallengeValidation.ValidationPhase3(PKCSDecodedObject pkcsObj, 
CertEnrollChallenge challenge, String templateName, Int32 skipSANCheck)

   at 
Microsoft.ConfigurationManager.CertRegPoint.Controllers.CertificateController.VerifyRequest(VerifyChallenge
Params value

Het certificaatprofiel toewijzen

LLC),OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com

Pogingen om de komma te escapen met behulp van een backslash-teken mislukken, met een fout in de CRP-
logboeken:

Komma met escape-teken: CN=Test User (TestCompany\,
LLC),OU=UserAccounts,DC=corp,DC=contoso,DC=com

De fout is vergelijkbaar met de volgende foutmelding:

Overweeg het volgende voordat u certificaatprofielen aan groepen toewijst:

NOTENOTE

Wanneer u certificaatprofielen aan groepen toewijst, wordt het certificaatbestand van het vertrouwde
CA-certificaatprofiel op het apparaat geïnstalleerd. Het apparaat gebruikt het SCEP-certificaatprofiel om
een certificaataanvraag te maken.

Certificaatprofielen worden alleen geïnstalleerd op apparaten met het platform dat u gebruikt wanneer
u het profiel maakt.

U kunt certificaatprofielen toewijzen aan gebruikersverzamelingen of apparaatverzamelingen.

Als u een certificaat snel naar een apparaat wilt publiceren nadat het apparaat is geregistreerd, wijst u
het certificaatprofiel toe aan een gebruikersgroep en niet aan een apparaatgroep. Als u het toewijst aan
een apparaatgroep, is een volledige apparaatregistratie vereist voordat het apparaat beleid kan
ontvangen.

Hoewel u elk profiel afzonderlijk toewijst, moet u ook het vertrouwde basis-CA- en het SCEP- of PKCS-
profiel toewijzen. Anders mislukt het SCEP- of PKCS-certificaatbeleid.

Als op iOS-apparaten een SCEP-certificaatprofiel aan een extra profiel, zoals een Wi-Fi- of VPN-profiel, is
gekoppeld, ontvangt het apparaat een certificaat voor al deze extra profielen. Hierdoor ontvangt het iOS-
apparaat meerdere certificaten na de SCEP-certificaataanvraag.

Als u co-beheer gebruikt voor Intune en Configuration Manager, stelt u in Configuration Manager de
schuifregelaar workload voor Resource-toegangsbeleid in op Intune of Testfase van Intune. Met deze
instelling is het toegestaan dat Windows 10-clients het proces starten om het certificaat aan te vragen.

Zie Apparaatprofielen toewijzen voor informatie over het toewijzen van apparaatprofielen.

https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/how-to-switch-workloads


Configuratie van Intune-connector controleren en problemen
oplossen

Gebeurtenissen en diagnostische codes van de Intune-connector

Gebeurtenis-id's en beschrijvingenGebeurtenis-id's en beschrijvingen

NOTENOTE

GEBEURTENIS-ID GEBEURTENISNAAM GEBEURTENISBESCHRIJVING
VERWANTE DIAGNOSTISCHE
CODES

10010 StartedConnectorService Connectorservice gestart 0x00000000, 0x0FFFFFFF

10020 StoppedConnectorService Connectorservice gestopt 0x00000000, 0x0FFFFFFF

10100 CertificateRenewal_Success Connector-
inschrijvingscertificaat
vernieuwd

0x00000000, 0x0FFFFFFF

10102 CertificateRenewal_Failure Connector-
inschrijvingscertificaat niet
vernieuwd. Installeer de
connector opnieuw.

0x00000000, 0x00000405,
0x0FFFFFFF

10302 RetrieveCertificate_Error Ophalen van het
connector-
inschrijvingscertificaat uit
het register is mislukt.
Bekijk de gebeurtenisdetails
voor de vingerafdruk van
het certificaat die
betrekking heeft op deze
gebeurtenis.

0x00000000, 0x00000404,
0x0FFFFFFF

10301 RetrieveCertificate_Warning Controleer de diagnostische
gegevens in de details van
gebeurtenis.

0x00000000, 0x00000403,
0x0FFFFFFF

Zie Scriptvoorbeelden certificeringsinstantie om problemen op te lossen en de configuratie van Intune-
connector te controleren

Vanaf versie 6.1806.x.x legt de Intune-connectorservice gebeurtenissen vast in de Logboeken (Logboeken
voor toepassingen en services > Microsoft Intune-connector). Gebruik deze gebeurtenissen om
potentiële problemen in de configuratie van de Intune-connector op te lossen. Deze gebeurtenissen leggen de
successen en mislukkingen van een bewerking vast, en bevatten ook diagnostische codes met berichten zodat
de IT-beheerder problemen kan oplossen.

Voor informatie over de verwante diagnostische codes voor elke gebeurtenis gebruikt u de tabel Diagnostische codes
(in dit artikel).

https://aka.ms/intuneconnectorverificationscript


20100 PkcsCertIssue_Success Een PKCS-certificaat is
uitgegeven. Bekijk de
gebeurtenisdetails voor de
apparaat-id, de gebruikers-
id, CA-naam,
certificaatsjabloonnaam en
certificaatvingerafdruk die
betrekking hebben op deze
gebeurtenis.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20102 PkcsCertIssue_Failure Uitgifte van een PKCS-
certificaat is mislukt. Bekijk
de gebeurtenisdetails voor
de apparaat-id, gebruikers-
id, CA-naam,
certificaatsjabloonnaam en
certificaatvingerafdruk die
betrekking hebben op deze
gebeurtenis.

0x00000000, 0x00000400,
0x00000401, 0x0FFFFFFF

20200 RevokeCert_Success Het certificaat is
ingetrokken. Bekijk de
gebeurtenisdetails voor de
apparaat-id, gebruikers-id,
CA-naam en
certificaatserienummer die
betrekking hebben op deze
gebeurtenis.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20202 RevokeCert_Failure Kan het certificaat niet
verwijderen. Bekijk de
gebeurtenisdetails voor de
apparaat-id, gebruikers-id,
CA-naam en
certificaatserienummer die
betrekking hebben op deze
gebeurtenis. Zie de NDES
SVC-logboeken voor meer
informatie.

0x00000000, 0x00000402,
0x0FFFFFFF

20300 Upload_Success De aanvraag- of
intrekkingsgegevens van
het certificaat zijn geüpload.
Bekijk de gebeurtenisdetails
voor de uploaddetails.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20302 Upload_Failure De aanvraag- of
intrekkingsgegevens van
het certificaat zijn niet
geüpload. Bekijk de
gebeurtenisdetails >
Uploadstatus om de fout te
bepalen.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

GEBEURTENIS-ID GEBEURTENISNAAM GEBEURTENISBESCHRIJVING
VERWANTE DIAGNOSTISCHE
CODES



20400 Download_Success Aanvraag om een certificaat
te ondertekenen, een
clientcertificaat te
downloaden of een
certificaat in te trekken, is
gedownload. Bekijk de
gebeurtenisdetails voor de
downloaddetails.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20402 Download_Failure Aanvraag om een certificaat
te ondertekenen, een
clientcertificaat te
downloaden of een
certificaat in te trekken, is
niet gedownload. Bekijk de
gebeurtenisdetails voor de
downloaddetails.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20500 CRPVerifyMetric_Success Certificaatregistratiepunt
heeft een
clientverificatievraag
geverifieerd

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20501 CRPVerifyMetric_Warning Certificaatregistratiepunt
heeft de aanvraag voltooid
maar geweigerd. Zie de
diagnostische code en het
bericht voor meer
informatie.

0x00000000, 0x00000411,
0x0FFFFFFF

20502 CRPVerifyMetric_Failure Certificaatregistratiepunt
heeft een
clientverificatievraag niet
geverifieerd. Zie de
diagnostische code en het
bericht voor meer
informatie. Zie de details
van het gebeurtenisbericht
voor de apparaat-id die
overeenkomt met de
verificatievraag.

0x00000000, 0x00000408,
0x00000409, 0x00000410,
0x0FFFFFFF

20600 CRPNotifyMetric_Success Certificaatregistratiepunt
heeft de procesmelding
voltooid en heeft het
certificaat verzonden naar
het clientapparaat.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

20602 CRPNotifyMetric_Failure Certificaatregistratiepunt
heeft de procesmelding niet
voltooid. Zie de details van
het gebeurtenisbericht voor
meer informatie over de
aanvraag. Controleer de
verbinding tussen de
NDES-server en de CA.

0x00000000, 0x0FFFFFFF

GEBEURTENIS-ID GEBEURTENISNAAM GEBEURTENISBESCHRIJVING
VERWANTE DIAGNOSTISCHE
CODES

Diagnostische codesDiagnostische codes



DIAGNOSTISCHE CODE NAAM DIAGNOSTISCHE TEST DIAGNOSTISCH BERICHT

0x00000000 Geslaagd Geslaagd

0x00000400 PKCS_Issue_CA_Unavailable Certificeringsinstantie is niet geldig of
is niet bereikbaar. Controleer of de
certificeringsinstantie beschikbaar is en
of uw server ermee kan
communiceren.

0x00000401 Symantec_ClientAuthCertNotFound Client-Auth Symantec-certificaat is
niet gevonden in het lokale
certificaatarchief. Raadpleeg het artikel
Intune Certificate Connector instellen
voor het DigiCert PKI-platform voor
meer informatie.

0x00000402 RevokeCert_AccessDenied Het opgegeven account heeft geen
machtigingen om een certificaat van
CA in te trekken. Zie het veld CA-
naam in de berichtdetails van de
gebeurtenis om de verlenende CA te
bepalen.

0x00000403 CertThumbprint_NotFound Kan geen certificaat vinden dat
overeenkomt met uw invoer.
Registreer de certificaatconnector en
probeer het opnieuw.

0x00000404 Certificate_NotFound Kan geen certificaat vinden dat
overeenkomt met de opgegeven
invoer. Registreer de
certificaatconnector nogmaals en
probeer het opnieuw.

0x00000405 Certificate_Expired Een certificaat is verlopen. Registreer
de certificaatconnector nogmaals om
het certificaat te vernieuwen en
probeer het opnieuw.

0x00000408 CRPSCEPCert_NotFound CRP-versleutelingscertificaat kan niet
worden gevonden. Controleer of NDES
en de Intune-connector correct zijn
ingesteld.

0x00000409 CRPSCEPSigningCert_NotFound Handtekeningcertificaat kan niet
worden opgehaald. Controleer of de
Intune-connectorservice correct is
geconfigureerd en of de Intune-
connectorservice wordt uitgevoerd.
Controleer ook of de
downloadgebeurtenissen voor het
certificaat zijn gelukt.

0x00000410 CRPSCEPDeserialize_Failed Het deserialiseren van de SCEP-
verificatie-aanvraag is mislukt.
Controleer of NDES en de Intune-
connector correct zijn ingesteld.

https://docs.microsoft.com/intune/certificates-digicert-configure#troubleshooting


0x00000411 CRPSCEPChallenge_Expired De aanvraag is geweigerd vanwege
een verlopen certificaatverificatievraag.
Het clientapparaat kan het opnieuw
proberen nadat een nieuwe
verificatievraag van de beheerserver is
verkregen.

0x0FFFFFFFF Unknown_Error Uw aanvraag kan niet worden voltooid
omdat aan serverzijde een fout is
opgetreden. Probeer het opnieuw.

DIAGNOSTISCHE CODE NAAM DIAGNOSTISCHE TEST DIAGNOSTISCH BERICHT

Volgende stappen
PKCS-certificaten gebruiken of PKCS-certificaten uitgeven van een webservice van Symantec PKI-manager
Een certificeringsinstantie van derden toevoegen om SCEP met Intune te gebruiken
Raadpleeg de volgende handleidingen voor meer ondersteuning:

Troubleshooting SCEP certificate profile deployment in Microsoft Intune (Problemen oplossen met
de implementatie van SCEP-certificaatprofielen in Microsoft Intune)
Troubleshooting NDES configuration for use with Microsoft Intune certificate profiles (Problemen
oplossen met NDES-configuratie voor gebruik met Microsoft Intune-certificaatprofielen)

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/certificates-symantec-configure
https://support.microsoft.com/help/4457481
https://support.microsoft.com/help/4459540
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Vereisten

Intune ondersteunt het gebruik van certificaten voor persoonlijke en openbare sleutelparen (PKCS). Met
behulp van dit artikel kunt u de vereiste infrastructuur, zoals on-premises certificaatconnectors, configureren,
een PKCS-certificaat exporteren en vervolgens het certificaat toevoegen aan een Intune-
apparaatconfiguratieprofiel.

Microsoft Intune bevat ingebouwde instellingen voor het gebruik van PKCS-certificaten voor toegang en
verificatie van uw bedrijfsbronnen. Met certificaten wordt de toegang tot uw bedrijfsbronnen, zoals een VPN
of Wi-Fi-netwerk, geverifieerd en beveiligd. U implementeert deze instellingen naar apparaten met behulp van
apparaatconfiguratieprofielen in Intune.

Als u PKCS-certificaten wilt gebruiken met Intune, hebt u de volgende infrastructuur nodig:

WARNINGWARNING

Active Directory-domein:
Alle servers die in dit gedeelte worden genoemd, moeten lid zijn van uw Active Directory-domein.

Zie AD DS-ontwerp- en -planning voor meer informatie over het installeren en configureren van AD
DS (Active Directory Domain Services).

Certificeringsinstantie:
Een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen.

Raadpleeg Stapsgewijze handleiding bij Active Directory Certificate Services als u informatie wilt over
het installeren en configureren van Active Directory Certificate Services (AD CS).

Voor Intune moet u AD CS uitvoeren met een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen, niet met een
zelfstandige certificeringsinstantie.

Een client:
deze wordt gekoppeld aan de CA voor ondernemingen.

Basiscertificaat:
Een geëxporteerde kopie van uw basiscertificaat van uw CA voor ondernemingen.

Intune-certificaatconnector (ook wel de NDES-certificaatconnector genoemd):
Ga in de Intune-portal naar Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors > Toevoegen en volgt u
de stappen om de connector te installeren voor PKCS #12. Gebruik de downloadkoppeling om het
downloaden van het installatieprogramma voor de certificaatconnector NDESConnectorSetup.exe te
starten.

Met deze connector worden PKCS-certificaataanvragen verwerkt die worden gebruikt voor verificatie of
S/MIME-e-mailondertekening.

De NDES-certificaatconnector ondersteunt ook de Federal Information Processing Standard-modus
(FIPS). FIPS is niet vereist, maar wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u certificaten uitgeven en

https://docs.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/ad-ds-design-and-planning
https://technet.microsoft.com/library/cc772393


Het basiscertificaat exporteren vanuit de CA voor ondernemingen

Certificaatsjablonen configureren op de CA

intrekken.

PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune:
Als u van plan bent om S/MIME-versleuteling te gebruiken voor e-mailberichten, moet u via de Intune-
portal de connector voor geïmporteerde PFX-certificaten downloaden. Ga naar Apparaatconfiguratie
> Certificaatconnectors > Toevoegen en volg de stappen om de connector installeren voor
geïmporteerde PFX-certificaten. Gebruik de downloadkoppeling om het downloaden van het
installatieprogramma PfxCertificateConnectorBootstrapper.exe te starten.

Deze connector verwerkt aanvragen voor PFX-bestanden die zijn geïmporteerd in Intune voor
S/MIME-e-mailversleuteling voor een specifieke gebruiker.

Deze connector kan automatisch worden bijgewerkt wanneer nieuwe versies beschikbaar komen. Als u
de updatemogelijkheid wilt gebruiken, moet u:

De connector voor geïmporteerde PFX-certificaten voor Microsoft Intune installeren op uw server.
Voor het automatisch ontvangen van belangrijke updates moet u ervoor zorgen dat firewalls
geopend zijn, waarmee de connector contact kan opnemen met autoupdate.msappproxy.net op
poort 443.

Windows Server:
U gebruikt een Windows Server als host voor:

Microsoft Intune Certificate Connector: voor verificatie en voor scenario's met S/MIME-e-
mailondertekening
PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune: voor scenario's met S/MIME-e-mailversleuteling.

U kunt beide connectors (Microsoft Intune Certificate Connector en PFX-certificaatconnector) op
dezelfde server installeren.

Voor verificatie van een apparaat met VPN, Wi-Fi of andere resources hebt u op elk apparaat een basis- of
tussen-CA-certificaat nodig. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u het vereiste certificaat kunt
verkrijgen op basis van uw CA voor ondernemingen.

Opdrachtregel invoeren:

1. Meld u aan bij de basiscertificeringsinstantieserver met een beheerdersaccount.

2. Ga naar Start > Uitvoeren en voer vervolgens Cmd uit om de opdrachtprompt openen.

3. Geef certutil-ca.cert ca_name.cer op om het basiscertificaat te exporteren als een bestand met de
naam ca_name.cer.

1. Meld u aan bij uw CA voor ondernemingen met een account met beheerdersbevoegdheden.

2. Open de console Certificeringsinstantie, klik met de rechtermuisknop op Certificaatsjablonen en
selecteer Beheren.

3. Zoek naar de certificaatsjabloon Gebruiker, klik er met de rechtermuisknop op en kies Sjabloon
dupliceren. Eigenschappen van nieuwe sjabloon wordt geopend.



NOTENOTE

WARNINGWARNING

IMPORTANTIMPORTANT

Voor scenario's voor S/MIME-e-mailversleuteling en -ondertekening gebruiken veel beheerders afzonderlijke
certificaten voor ondertekening en versleuteling. Als u Microsoft Active Directory Certificate Services gebruikt,
kunt u de sjabloon Alleen Exchange-handtekening gebruiken voor S/MIME-e-mailondertekeningscertificaten
en de sjabloon Exchange-gebruiker voor S/MIME-versleutelingscertificaten. Als u een certificeringsinstantie van
derden gebruikt, is het verstandig de richtlijnen te raadplegen voor het instellen van sjablonen voor
ondertekening en versleuteling.

4. Op het tabblad Compatibiliteit:

Stel Certificeringsinstantie (CA) in op Windows Server 2008 R2
Stel Ontvanger van certificaat in op Windows 7 / Server 2008 R2

5. Stel op het tabblad Algemeen Weergavenaam van sjabloon in op iets dat voor u herkenbaar is.

Sjabloonnaam is standaard hetzelfde als Weergavenaam van sjabloon, maar dan zonder spaties. Noteer de
naam van de sjabloon; deze hebt u later nodig.

6. Selecteer in Afhandeling van aanvragen de optie De persoonlijke sleutel exporteerbaar maken.

7. Bevestig in Cryptografie dat de Minimale sleutelgrootte is ingesteld op 2048.

8. Kies Leveren met het verzoek in Onderwerpnaam.

9. Bevestig in Extensies dat Encrypting File System, Beveiligde e-mail en Clientauthenticatie worden
weergegeven onder Toepassingsbeleid.

Ga voor iOS-certificaatsjablonen naar het tabblad Extensies, werk Sleutelgebruik bij en zorg ervoor dat
Handtekening is bewijs van authenticiteit niet is ingeschakeld.

10. Voeg in Beveiliging het computeraccount toe voor de server waarop u de Microsoft Intune Certificate
Connector installeert. Geef dit account machtigingen voor Lezen en Registreren.

11. Selecteer Toepassen > OK om de certificaatsjabloon op te slaan. Sluit de console
Certificaatsjablonen.

12. Klik in de certificeringsinstantieconsole met de rechtermuisknop op Certificaatsjablonen > , klik op
Nieuw > en klik vervolgens op Te verlenen certificaatsjablonen. Kies de sjabloon die u in de eerdere
stappen hebt gemaakt. Selecteer OK.

13. Voer de volgende stappen uit om ervoor te zorgen dat de server certificaten beheert voor
geregistreerde apparaten en gebruikers:

a. Klik met de rechtermuisknop op de CA en kies Eigenschappen.
b. Voeg op het tabblad Beveiliging het computeraccount toe voor de server waarop u de connectors

(Microsoft Intune-certificaatconnector of PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune)
uitvoert.

c. Verleen de machtigingen Certificaten verlenen en beheren en Certificaten aanvragen aan het
computeraccount.

14. Meld u af bij de CA voor ondernemingen.



De certificaatconnectors downloaden, installeren en configureren
Microsoft Intune-certificaatconnectorMicrosoft Intune-certificaatconnector

IMPORTANTIMPORTANT
De Microsoft Intune-certificaatconnector kan niet worden geïnstalleerd op de verlenende certificeringsinstantie (CA) en
moet in plaats daarvan op een afzonderlijke Windows-server worden geïnstalleerd.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors > Toevoegen.

3. Download het connectorbestand en sla dit op een locatie op waar u het kunt openen vanaf de server
waarop u de connector gaat installeren.

4. Nadat het downloaden is voltooid, meldt u zich aan bij de server. Vervolgens:

a. Controleer of .NET 4.5 Framework of hoger is geïnstalleerd. Dit is vereist voor de NDES-
certificaatconnector. .NET Framework 4.5 wordt automatisch geïnstalleerd met Windows Server
2012 R2 en nieuwere versies.

b. Start het installatieprogramma (NDESConnectorSetup.exe) en accepteer de standaardlocatie. De
connector wordt geïnstalleerd in \Program Files\Microsoft Intune\NDESConnectorUI . Selecteer in de
opties voor het installatieprogramma PFX-distributie. Ga verder en voltooi de installatie.

c. De connectorservice wordt standaard uitgevoerd onder het lokale systeemaccount. Als een proxy is
vereist voor toegang tot internet, moet u bevestigen dat het lokale serviceaccount toegang heeft tot
de proxy-instellingen op de server.

5. De NDES Connector opent het tabblad Inschrijving. Als u de verbinding met Intune wilt inschakelen,
kiest u Aanmelden en geeft u een account met globale beheerdersmachtigingen op.

6. U wordt aangeraden om op het tabblad Geavanceerd het keuzerondje Systeemaccount van deze
computer gebruiken (standaard) ingeschakeld te laten.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


        

NOTENOTE

PFX-certificaatconnector voor Microsoft IntunePFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune

Een vertrouwd certificaatprofiel maken

7. Toepassen > Sluiten

8. Ga terug naar de Intune-portal ( Intune > Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors). Even
later wordt een groen vinkje weergegeven en is de Verbindingsstatus Actief. Uw connector-server
kan nu communiceren met Intune.

9. Als u een webproxy in uw netwerkomgeving hebt, hebt u mogelijk extra configuraties nodig voordat de
connector werkt. Raadpleeg Werken met bestaande on-premises proxyservers in de Azure Active
Directory-documentatie voor meer informatie.

Microsoft Intune Certificate Connector ondersteunt TLS 1.2. Als TLS 1.2 is geïnstalleerd op de server die als host
fungeert voor de connector, maakt de connector gebruik van TLS 1.2. Anders wordt TLS 1.1 gebruikt. Momenteel wordt
TLS 1.1 gebruikt voor verificatie tussen de apparaten en de server.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors > Toevoegen

3. Download de PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune en sla deze op. Sla het bestand op op een
locatie die toegankelijk is vanaf de server waar u de connector gaat installeren.

4. Nadat het downloaden is voltooid, meldt u zich aan bij de server. Vervolgens:

a. Controleer of .NET 4.6 Framework of hoger is geïnstalleerd. Dit is vereist voor de PFX-
certificaatconnector voor Microsoft Intune. Als .NET 4.6 Framework niet is geïnstalleerd, wordt dit
automatisch door het installatieprogramma geïnstalleerd.

b. Voer het installatieprogramma (PfxCertificateConnectorBootstrapper.exe) uit en accepteer de
standaardlocatie, waardoor de connector op Program Files\Microsoft Intune\PFXCertificateConnector

wordt geïnstalleerd.
c. De connectorservice wordt uitgevoerd onder het lokale systeemaccount. Als een proxy is vereist voor

toegang tot internet, moet u bevestigen dat het lokale serviceaccount toegang heeft tot de proxy-
instellingen op de server.

5. Het tabblad Inschrijving wordt na de installatie geopend. Als u de verbinding met Intune wilt
inschakelen, kiest u Aanmelden en geeft u een account met globale beheerdersmachtigingen voor
Azure of beheerdersbevoegdheden voor Intune op.

6. Sluit het venster.

7. Ga terug naar Azure Portal (Intune > Apparaatconfiguratie > Certificaatconnectors). Even later
wordt een groen vinkje weergegeven en is de Verbindingsstatus Actief. Uw connector-server kan nu
communiceren met Intune.

1. Ga in de Azure-portal naar Intune > Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken. 

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy-configure-connectors-with-proxy-servers
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://portal.azure.com


  Een PKCS-certificaatprofiel maken

NOTENOTE

2. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam voor het profiel
Een beschrijving instellen (optioneel)
Platform waarvoor het profiel moet worden geïmplementeerd
Stel Profieltype in op Vertrouwd certificaat

3. Ga naar Instellingen en voer het eerder geëxporteerde CER-bestand van het basis-CA-certificaat in.

Afhankelijk van het platform dat u in stap 2 kiest, hebt u al dan niet de mogelijkheid het Doelarchief voor het
certificaat te kiezen.

4. Selecteer OK > Maken om het profiel op te slaan.

5. Raadpleeg Microsoft Intune-apparaatprofielen toewijzen om het nieuwe profiel aan een of meer
apparaten toe te wijzen.

1. Ga in de Azure-portal naar Intune > Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Voer de volgende eigenschappen in:

https://portal.azure.com


Een geïmporteerd PKCS-certificaatprofiel maken

Naam voor het profiel
Een beschrijving instellen (optioneel)
Platform waarvoor het profiel moet worden geïmplementeerd
Stel Profieltype in op PKCS-certificaat

3. Ga naar Instellingen en voer de volgende eigenschappen in:

Drempelwaarde voor verlenging (%) : 20% wordt aanbevolen.
Geldigheidsduur van certificaat: Als u de certificaatsjabloon niet hebt gewijzigd, kan deze optie
worden ingesteld op één jaar.
Sleutelarchiefprovider (KSP) : Voor Windows selecteert u waar u de sleutels op het apparaat wilt
opslaan.
Certificeringsinstantie: Geeft de interne FQDN (Fully Qualified Domain Name) van uw CA voor
ondernemingen weer.
Naam van certificeringsinstantie: Geeft de naam van uw CA voor ondernemingen weer,
bijvoorbeeld "Contoso Certification Authority".
Certificaatsjabloonnaam: De naam van de sjabloon die eerder is gemaakt. Nogmaals,
Sjabloonnaam is standaard hetzelfde als Weergavenaam van sjabloon, maar dan zonder spaties.
Indeling van de onderwerpnaam: Stel deze optie in op Algemene naam tenzij anders
aangegeven.
Alternatieve naam voor het onderwerp: Stel deze optie in op User principal name (UPN) tenzij
anders aangegeven.

4. Selecteer OK > Maken om het profiel op te slaan.

5. Raadpleeg Microsoft Intune-apparaatprofielen toewijzen om het nieuwe profiel aan een of meer
apparaten toe te wijzen.

U kunt certificaten importeren die eerder zijn uitgegeven aan een specifieke gebruiker van elke
certificeringsinstantie naar Intune. Geïmporteerde certificaten worden geïnstalleerd op elk apparaat dat door
een gebruiker wordt geregistreerd. S/MIME-e-mailversleuteling is het meest voorkomende scenario voor het
importeren van bestaande PFX-certificaten in Intune. Een gebruiker kan verschillende certificaten hebben voor
de versleuteling van e-mailberichten. De persoonlijke sleutels van die certificaten moeten bestaan op alle
apparaten van een gebruiker, zodat eerder versleutelde e-mailberichten kunnen worden ontsleuteld.

Voor het importeren van certificaten in Intune kunt u de PowerShell-cmdlets in GitHub gebruiken.

Na het importeren van de certificaten naar Intune maakt u een geïmporteerd PKCS-certificaatprofiel en
wijst u dit toe aan Azure Active Directory-groepen.

1. Ga in de Azure-portal naar Intune > Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

2. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam voor het profiel
Een beschrijving instellen (optioneel)
Platform waarvoor het profiel moet worden geïmplementeerd
Stel Profieltype in op Geïmporteerd PKCS-certificaat

3. Ga naar Instellingen en voer de volgende eigenschappen in:

Beoogd doeleinde: Het beoogde doel van de certificaten die voor dit profiel worden geïmporteerd.
Een beheerder kan certificaten met verschillende beoogde doelen (zoals verificatie, S/MIME-
ondertekening of S/MIME-versleuteling) importeren. Het beoogde doel dat is geselecteerd in het
certificaatprofiel komt overeen met het certificaatprofiel met de juiste geïmporteerde certificaten.

https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access
https://portal.azure.com
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Volgende stappen

Geldigheidsduur van certificaat: Als u de certificaatsjabloon niet hebt gewijzigd, kan deze optie
worden ingesteld op één jaar.
Sleutelarchiefprovider (KSP) : Voor Windows selecteert u waar u de sleutels op het apparaat wilt
opslaan.

4. Selecteer OK > Maken om het profiel op te slaan.

5. Raadpleeg Microsoft Intune-apparaatprofielen toewijzen om het nieuwe profiel aan een of meer
apparaten toe te wijzen.

Updates voor de twee certificaatconnectors worden regelmatig uitgebracht. Als we een connector bijwerken,
kunt u hier over de wijzigingen lezen.

De PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune biedt ondersteuning voor automatische updates, terwijl de
Intune-certificaatconnector handmatig wordt bijgewerkt.

Connector voor PFX-certificaten voor Microsoft Intune - versie 6.1905.0.404
Wijzigingen in deze release:

Er is een probleem opgelost waarbij bestaande PFX-certificaten steeds opnieuw worden verwerkt,
zodat de connector stopt met het verwerken van nieuwe aanvragen.

PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune - versie 6.1905.0.402
Wijzigingen in deze release:

De polling-interval voor de connector wordt verlaagd van 5 minuten naar 30 seconden.

NOTENOTE

Intune-certificaatconnector - versie 6.1904.1.0
Wijzigingen in deze release:

Er is een probleem opgelost waarbij de connector zich mogelijk niet kan inschrijven bij Intune na
aanmelding bij de connector met een globale beheerdersaccount.
Deze bevat betrouwbaarheidsoplossingen voor het intrekken van certificaten.
Deze bevat prestatieoplossingen om de snelheid te verhogen waarmee PKCS-certificaataanvragen
worden verwerkt.

PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune - versie 6.1904.0.401

Er is tot en met 11 april 2019 geen automatische update voor deze versie van het PFX-connector beschikbaar.

Wijzigingen in deze release:

Er is een probleem opgelost waarbij de connector zich mogelijk niet kan inschrijven bij Intune na
aanmelding bij de connector met een globale beheerdersaccount.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens kunt u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

Gebruik SCEP-certificaten of geef PKCS-certificaten uit van een webservice van Digicert PKI-manager .

https://docs.microsoft.com/intune/certificates-digicert-configure
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Handtekeningcertificaten

E-mailcertificaten, ook wel S/MIME-certificaten genoemd, bieden extra beveiliging aan uw e-mailberichten door
gebruik te maken van versleuteling en ontsleuteling. Microsoft Intune kan S/MIME-certificaten gebruiken om e-
mails op mobiele apparaten met de volgende platforms te ondertekenen en versleutelen:

Android
iOS
macOS
Windows 10 en hoger
Windows Phone

Op iOS-apparaten kunt u een door Intune beheerd e-mailprofiel maken dat gebruikmaakt van S/MIME en
certificaten voor ondertekening en versleuteling van binnenkomende en uitgaande e-mailberichten. Op andere
platforms wordt S/MIME mogelijk niet ondersteund. Als S/MIME wordt ondersteund, kunt u certificaten
installeren die gebruikmaken van S/MIME-ondertekening en -versleuteling. Vervolgens kunnen eindgebruikers
S/MIME inschakelen in hun e-mailtoepassing.

Zie S/MIME for message signing and encryption (S/MIME voor e-mailondertekening en -versleuteling) voor
meer informatie over S/MIME-ondertekening en -versleuteling van e-mailberichten met Exchange.

Dit artikel bevat een overzicht van het gebruik van S/MIME-certificaten voor het ondertekenen en versleutelen
van e-mailberichten op uw apparaten.

Met certificaten die worden gebruikt voor ondertekening kunnen client-e-mail-apps veilig communiceren met de
e-mailserver.

Als u handtekeningcertificaten wilt gebruiken, maakt u een sjabloon op de certificeringsinstantie (CA) die is
gericht op ondertekening. Het sjabloon Webservercertificaat configureren op Microsoft Active Directory
Certificeringsinstantie bevat de stappen voor het maken van certificaatsjablonen.

Voor het ondertekenen van certificaten in Intune wordt gebruik gemaakt van PKCS-certificaten.  In PKCS-
certificaten configureren en gebruiken wordt beschreven hoe u PKCS-certificaten in uw Intune-omgeving
implementeert en gebruikt. Deze stappen omvatten:

De Microsoft Intune-certificaatconnector downloaden en installeren ter ondersteuning van PKCS-
certificaataanvragen.
Een profiel voor een vertrouwd basiscertificaat maken voor uw apparaten.  Deze stap omvat het gebruik van
vertrouwde basis- en tussencertificaten voor uw certificeringsinstantie en de implementatie van het profiel op
apparaten.
Een PKCS-certificaatprofiel maken met behulp van de certificaatsjabloon die u hebt gemaakt.  Met dit profiel
zorgt u voor ondertekening van certificaten op apparaten en implementeert u het PKCS-certificaatprofiel op
apparaten.

U kunt ook een handtekeningcertificaat voor een specifieke gebruiker importeren.  Het handtekeningcertificaat
wordt geïmplementeerd op elk apparaat dat door een gebruiker wordt ingeschreven. Voor het importeren van

https://docs.microsoft.com/Exchange/policy-and-compliance/smime
https://docs.microsoft.com/windows-server/networking/core-network-guide/cncg/server-certs/configure-the-server-certificate-template


Versleutelingscertificaten

NOTENOTE

S/MIME-e-mailprofielen

Volgende stappen

certificaten in Intune gebruikt u de PowerShell-cmdlets in GitHub. Voor de implementatie van een PKCS-
certificaat dat in Intune is geïmporteerd en wordt gebruikt voor e-mailondertekening volgt u de stappen in PKCS-
certificaten configureren en gebruiken in Intune. Deze stappen omvatten:

De PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune downloaden en installeren. Deze connector levert
geïmporteerde PKCS-certificaten aan apparaten.
S/MIME-e-mailondertekeningscertificaten importeren naar Intune.
Maak een geïmporteerd PKCS-certificaatprofiel.  Dit profiel levert geïmporteerde PKCS-certificaten aan de
desbetreffende apparaten van de gebruiker.

Certificaten die worden gebruikt voor versleuteling zorgen ervoor dat een versleuteld e-mailbericht alleen kan
worden ontsleuteld door de beoogde ontvanger. S/MIME-versleuteling is een extra beveiligingslaag die kan
worden gebruikt voor e-mailberichten.

Wanneer u een versleuteld e-mailbericht naar een andere gebruiker verstuurt, wordt de openbare sleutel van het
versleutelingscertificaat van die gebruiker verkregen en wordt het e-mailbericht dat u verstuurt, versleuteld. De
ontvanger ontsleutelt het e-mailbericht met behulp van de persoonlijke sleutel op het apparaat. Gebruikers
kunnen een geschiedenis hebben van certificaten die worden gebruikt voor versleuteling van e-mailberichten. Elk
van deze certificaten moet worden geïmplementeerd op alle apparaten van een specifieke gebruiker, zodat hun e-
mailberichten worden ontsleuteld.

Het maken van e-mailversleutelingscertificaten in Intune wordt afgeraden. Hoewel Intune het uitgeven van PKCS-
certificaten voor versleuteling ondersteunt, wordt in Intune een uniek certificaat per apparaat gemaakt. Een uniek
certificaat per apparaat is niet ideaal voor een S/MIME-versleutelingsscenario waarin het versleutelingscertificaat
moet worden gedeeld met alle apparaten van de gebruiker.

Als u S/MIME-certificaten met Intune wilt implementeren, moet u alle versleutelingscertificaten van de gebruiker
naar Intune importeren. Intune implementeert vervolgens alle certificaten op elk apparaat dat door een gebruiker
wordt ingeschreven. Voor het importeren van certificaten in Intune gebruikt u de PowerShell-cmdlets in GitHub.

Voor de implementatie van een PKCS-certificaat dat in Intune is geïmporteerd en wordt gebruikt voor e-
mailondertekening volgt u de stappen in PKCS-certificaten configureren en gebruiken in Intune. Deze stappen
omvatten:

De PFX-certificaatconnector voor Microsoft Intune downloaden en installeren. Deze connector levert
geïmporteerde PKCS-certificaten aan apparaten.
S/MIME-e-mailversleutelingscertificaten importeren in Intune.
Maak een geïmporteerd PKCS-certificaatprofiel.  Dit profiel levert geïmporteerde PKCS-certificaten aan de
desbetreffende apparaten van de gebruiker.

Geïmporteerde S/MIME-versleutelingscertificaten worden door Intune verwijderd wanneer de bedrijfsgegevens worden
verwijderd of wanneer gebruikers worden uitgeschreven voor beheer. De certificaten worden echter niet ingetrokken door
de certificeringsinstantie.

Nadat u S/MIME-certificaatprofielen voor ondertekening en versleuteling hebt gemaakt, kunt u S/MIME
inschakelen voor e-mailberichten die in iOS zijn opgesteld.

https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access
https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access


SCEP-certificaten gebruiken
PKCS-certificaten gebruiken
Een partner-CA gebruiken
PKCS-certificaten uitgeven via een webservice van Symantec PKI Manager

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/certificates-symantec-configure
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Overzicht

Gebruik externe certificeringsinstanties (CA) met Intune. Externe CA's kunnen mobiele apparaten inrichten met
nieuwe of vernieuwde certificaten met het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) en ondersteunen
Windows-, iOS-, Android- en macOS-apparaten.

Het gebruik van deze functie bestaat uit twee delen: open-source API en de Intune-beheerderstaken.

Deel 1: een open-source API gebruiken
Microsoft heeft een API gemaakt voor integratie met Intune. Via de API kunt u certificaten valideren, succes- of
foutberichten verzenden en SSL gebruiken, in het bijzonder SSL socket factory, om met Intune te communiceren.

De API is beschikbaar in de Intune SCEP API openbare GitHub-opslagplaats en kan door u worden gedownload
en gebruikt in uw oplossing. Gebruik deze API met externe SCEP-servers om aangepaste aangevraagde validatie
tegen Intune uit te voeren voordat SCEP een certificaat inricht op een apparaat.

In Integreren met Intune SCEP-beheeroplossing vindt u meer informatie over het gebruik van de API, de
bijbehorende methoden en het testen van oplossing die u bouwt.

Deel 2: de toepassing en het profiel maken
Met behulp van een Azure Active Directory-toepassing (Azure AD) kunt u rechten delegeren naar Intune voor het
verwerken van SCEP-aanvragen die afkomstig zijn van apparaten. De Azure AD-toepassing bevat waarden voor
de toepassings-id en verificatiesleutel die worden gebruikt in de API-oplossing die de ontwikkelaar maakt.
Beheerders kunnen vervolgens SCEP-certificaatprofielen maken en implementeren met Intune, en rapporten
over de implementatiestatus op de apparaten bekijken.

Dit artikel bevat een overzicht van deze functie vanuit het oogpunt van een beheerder, inclusief het maken van de
Azure AD-toepassing.

In de volgende stappen vindt u een overzicht van het uitgeven van SCEP-certificaten in Intune:

1. In Intune maakt een beheerder een SCEP-certificaatprofiel en richt het profiel vervolgens op gebruikers of
apparaten.

2. Het apparaat wordt aangemeld bij Intune.
3. Intune maakt een unieke SCEP-vraag. Ook wordt aanvullende informatie over integriteitscontroles

toegevoegd, zoals wat het verwachte onderwerp en SAN moet zijn.
4. Intune versleutelt en ondertekent zowel de vraag als de informatie over de integriteitscontrole en stuurt deze

informatie vervolgens met de SCEP-aanvraag naar het apparaat.
5. Het apparaat genereert een certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) en een paar met een openbare en een

persoonlijke sleutel op het apparaat op basis van het SCEP-certificaatprofiel dat vanuit Intune wordt gepusht.
6. De CSR en de versleutelde/ondertekende vraag worden verzonden naar het externe SCEP-servereindpunt.
7. De SCEP-server verzendt de CSR en de vraag naar Intune. Intune valideert vervolgens de handtekening,

ontsleutelt de payload en vergelijkt de CSR met de informatie over de integriteitscontrole.
8. Intune stuurt een antwoord terug naar de SCEP-server en vermeldt of de validatie van de vraag al dan niet is

geslaagd.
9. Als de vraag is geverifieerd, geeft de SCEP-server het certificaat uit naar het apparaat.

http://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation


Externe CA-integratie instellen
Externe certificeringsinstantie validerenExterne certificeringsinstantie valideren

Communicatie tussen de CA en Intune autoriserenCommunicatie tussen de CA en Intune autoriseren

Een toepassing maken in Azure Active DirectoryEen toepassing maken in Azure Active Directory

In het volgende diagram ziet u een gedetailleerde stroom van externe SCEP-integratie met Intune:

Voordat u externe certificeringsinstanties gaat integreren met Intune, moet u bevestigen dat de CA die u gebruikt
Intune ondersteunt. Externe CA-partners (in dit artikel) bevat een lijst. U kunt ook de instructies van uw
certificeringsinstantie controleren voor meer informatie. De CA biedt mogelijk specifieke installatie-instructies
voor hun implementatie.

Als u wilt toestaan dat een externe SCEP-server aangepaste vragen kan valideren met Intune, moet u een app
maken in Azure AD. Deze app verleent gedelegeerde rechten aan Intune om SCEP-aanvragen te valideren.

Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen beschikt om een Azure AD-app te registreren. Zie Vereiste
machtigingen in de documentatie van Azure AD.

1. Ga in de Azure-portal naar Azure Active Directory > App-registraties en selecteer Nieuwe registratie.

2. Geef op de pagina Een toepassing registreren de volgende gegevens op:

Voer bij Naam een betekenisvolle toepassingsnaam in.
Selecteer Accounts in een organisatieadreslijst bij Ondersteunde accounttypen.
Laat bij Omleidings-URI de standaardwaarde Web staan en geef vervolgens de aanmeldings-URL
voor de externe SCEP-server op.

3. Selecteer Registreren om de toepassing te maken en om de pagina Overzicht voor de nieuwe app te
openen.

4. Kopieer op de pagina Overzicht de waarde van Toepassings-id (client-id) en noteer de waarde voor
later gebruik. U hebt deze waarde later nog nodig.

https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/resource-group-create-service-principal-portal#required-permissions
https://portal.azure.com


  

Een SCEP-certificaatprofiel configureren en implementerenEen SCEP-certificaatprofiel configureren en implementeren

Certificaten verwijderen

Partners van externe certificeringsinstanties

IMPORTANTIMPORTANT

5. Ga in het navigatievenster van de app naar Certificaten en geheimen onder Beheren. Selecteer de knop
Nieuw clientgeheim. Typ tekst in het vak Beschrijving, selecteer een optie voor Verloopt op en kies
vervolgens Toevoegen om een waarde te genereren voor het clientgeheim.

Voordat u deze pagina verlaat, moet u de waarde voor het clientgeheim kopiëren en bewaren voor later gebruik met
de implementatie van uw externe certificeringsinstantie. Deze waarde wordt namelijk niet meer weergegeven. Lees
de richtlijnen van de externe certificeringsinstantie, zodat u weet hoe de toepassings-id, verificatiesleutel en tenant-
id moeten worden geconfigureerd.

6. Noteer uw tenant-id. De tenant-id is de domeintekst na het teken @ in uw account. Als uw account
bijvoorbeeld *admin@name.onmicrosoft.com* is, dan is uw tenant-id naam.onmicrosoft.com.

7. Ga in het navigatievenster van de app naar API-machtigingen onder Beheren en selecteer vervolgens
Een machtiging toevoegen.

8. Selecteer op de pagina API-machtigingen aanvragen de optie Intune en selecteer vervolgens
Toepassingsmachtigingen. Schakel het selectievakje voor scep_challenge_provider in (validatie van
SCEP-challenge).

Selecteer Machtigingen toevoegen om deze configuratie op te slaan.

9. Blijf op de pagina API-machtigingen, selecteer Beheerder toestemming geven voor Microsoft en
selecteer vervolgens Ja.

Het registratieproces voor de app in Azure AD is voltooid.

Als beheerder maakt u een SCEP-certificaatprofiel voor gebruikers of apparaten. Wijs vervolgens het profiel toe.

Een SCEP-certificaatprofiel maken

Het certificaatprofiel toewijzen

Wanneer u de registratie ongedaan maakt of het apparaat wist, worden de certificaten verwijderd.  De certificaten
worden niet ingetrokken.

De volgende externe certificeringsinstanties bieden ondersteuning voor Intune:

Entrust Datacard
EJBCA GitHub open-sourceversie
EverTrust
GlobalSign
IDnomic
Sectigo
DigiCert
SCEPman

Als u een externe certificeringsinstantie bent en interesse hebt om uw product te integreren met Intune,
controleert u de API-richtlijnen:

https://info.entrustdatacard.com/pki-eval-tool
https://github.com/agerbergt/intune-ejbca-connector
https://evertrust.fr/en/products/
https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-6903f60b-9111-432d-b283-77823cc65500/1/-/-/-/-/globalsign-aeg-microsoft-intune-integration-guide.pdf
https://www.idnomic.com/
https://sectigo.com/products
https://knowledge.digicert.com/tutorials/microsoft-intune.html
https://azuremarketplace.microsoft.com/marketplace/apps/gluckkanja.scepman


Zie tevens

Intune SCEP API GitHub-opslagplaats
Richtlijnen voor Intune SCEP-API voor externe CA's

Certificaatprofielen configureren
Intune SCEP API GitHub-opslagplaats
Richtlijnen voor Intune SCEP-API voor externe CA's

http://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation
http://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation
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Handmatig certificaten verwijderen

Windows-apparaten
SCEP-certificatenSCEP-certificaten

In Microsoft Intune kunt u SCEP-certificaatprofielen (Simple Certificate Enrollment Protocol) en PKCS-
certificaatprofielen (Public Key Cryptography Standards) gebruiken om certificaten aan apparaten toe te voegen.

Deze certificaten kunnen worden verwijderd wanneer u het apparaat wist of buiten gebruik stelt. Er zijn ook
scenario's waarin certificaten automatisch worden verwijderd en scenario's waarin certificaten op het apparaat
blijven gehandhaafd. In dit artikel worden enkele veelvoorkomende situaties en de gevolgen voor PKCS- en SCEP-
certificaten beschreven.

Als u certificaten wilt verwijderen en intrekken voor een gebruiker die uit on-premises Active Directory (AD) of Azure Active
Directory (Azure AD) wordt verwijderd, moet u de stappen in de goede volgorde uitvoeren:

1. Wis het apparaat van de gebruiker of stel dit buiten gebruik.
2. Verwijder de gebruiker uit de on-premises Active Directory of Azure AD.

Handmatige verwijdering van een certificaat is een scenario dat van toepassing is op platformen en certificaten die
zijn ingericht door SCEP- of PKCS-certificaatprofielen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een certificaat van een
apparaat verwijderen wanneer het apparaat doel blijft van een certificaatbeleid.

Als het certificaat in dit scenario wordt verwijderd, is het apparaat de volgende keer dat het bij Intune incheckt niet
compatibel, omdat het verwachte certificaat ontbreekt. Intune geeft vervolgens een nieuw certificaat uit om het
apparaat weer compatibel te maken. Er is geen verdere actie nodig om het apparaat te herstellen.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.
Het apparaat wordt verwijderd uit een Azure AD-groep.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken wanneer:

Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het SCEP-profiel of dit bijwerkt.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.



PKCS-certificatenPKCS-certificaten

iOS-apparaten
SCEP-certificatenSCEP-certificaten

SCEP-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.

Een PKCS-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

PKCS-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.
Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het PKCS-profiel of dit bijwerkt.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.
Het apparaat wordt verwijderd uit de Azure AD-groep.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken wanneer:

Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het SCEP-profiel of dit bijwerkt.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

SCEP-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.



PKCS-certificatenPKCS-certificaten

Android KNOX-apparaten
SCEP-certificatenSCEP-certificaten

Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.

Een PKCS-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

Een PKCS-certificaat wordt verwijderd wanneer:

Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

PKCS-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.
Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het PKCS-profiel of dit bijwerkt.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken wanneer:

Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.
Het apparaat wordt verwijderd uit een Azure AD-groep.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.
Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het SCEP-profiel of dit bijwerkt.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

SCEP-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.



PKCS-certificatenPKCS-certificaten

NOTENOTE

macOS-certificaten
SCEP-certificatenSCEP-certificaten

NOTENOTE

PKCS-certificatenPKCS-certificaten

Een PKCS-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

Een basiscertificaat wordt verwijderd wanneer:

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Wissen uitvoert.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.

PKCS-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.
Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het PKCS-profiel of dit bijwerkt.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Android for Work-apparaten worden niet gevalideerd voor de bovenstaande scenario's. Op verouderde Android-apparaten
(alle niet-Samsung-apparaten zonder werkprofiel) kunnen certificaten niet worden verwijderd.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken en verwijderd wanneer :

Een eindgebruiker zich uitschrijft.
Een beheerder de actie Buiten gebruik stellen uitvoert.
Het apparaat wordt verwijderd uit een Azure AD-groep.
Een certificaatprofiel wordt verwijderd uit de groepstoewijzing.

Een SCEP-certificaat wordt ingetrokken wanneer:

Een beheerder wijzigingen aanbrengt in het SCEP-profiel of dit bijwerkt.

SCEP-certificaten blijven gehandhaafd op het apparaat (certificaten worden niet ingetrokken of verwijderd)
wanneer :

Een gebruiker de Intune-licentie verliest.
Een beheerder de Intune-licentie intrekt.
Een beheerder de gebruiker of groep uit Azure AD verwijdert.

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen op macOS-apparaten door middel van wissen wordt niet ondersteund.



PKCS-certificaten worden niet ondersteund in macOS.
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Inleiding

eSIM implementeren op apparaten - Overzicht

Microsoft hoort graag van u. Stuur vragen op of ga een gesprek aan door een e-mail te sturen naar 
eSIMonIntune@microsoft.com .

Een eSIM is een ingesloten SIM-chip. U kunt hiermee verbinding maken met internet via een mobiele
dataverbinding op een met eSIM compatibel apparaat, zoals de Surface LTE Pro. Met een eSIM hebt u geen SIM-
kaart van uw mobiele provider meer nodig. Als wereldreiziger hoeft u dan alleen nog maar te schakelen tussen
mobiele providers en gegevensabonnementen om altijd online te blijven.

Dit is handig als u bijvoorbeeld een data-abonnement hebt voor het werk en u bij een andere provider bent
aangesloten voor persoonlijk gebruik. Als u onderweg bent, kunt u gebruikmaken van internet door in die regio te
zoeken naar providers met beschikbare data-abonnementen.

U kunt in Intune eenmalig te gebruiken activeringscodes importeren die door uw provider zijn aangeleverd. Als u
in de eSIM-module data-abonnementen wilt configureren, implementeert u de activeringscodes op uw met eSIM
compatibele apparaten. Wanneer via Intune een activeringscode is geïnstalleerd, maakt de eSIM-hardwaremodule
gebruik van de gegevens die zijn gekoppeld aan de activeringscode om contact op te nemen met de provider.
Wanneer dit is gebeurd, wordt het eSIM-profiel naar het apparaat gedownload en geconfigureerd voor mobiele
activering.

Als u met Intune een eSIM wilt implementeren op uw apparaten, hebt u het volgende nodig:

Apparaten met eSIM-mogelijkheden, zoals de Surface LTE: Zie of uw apparaat ondersteuning biedt voor
eSIM. U kunt ook een lijst bekijken van enkele apparaten waarvan bekend is dat ze met eSIM compatibel zijn
(in dit artikel).
Pc’s met Windows 10 Fall Creators Update (1709 of hoger) die zijn geregistreerd en waarvoor MDM van
Intune wordt gebruikt
Activeringscodes aangeleverd door uw provider. De eenmalig te gebruiken activeringscodes worden aan
Intune toegevoegd en geïmplementeerd op uw met eSIM compatibele apparaten. Neem contact op met uw
provider om eSIM-activeringscodes te verkrijgen.

Als u eSIM wilt implementeren op apparaten, moet een beheerder de volgende taken uitvoeren:

1. Activeringscodes importeren die zijn aangeleverd door uw provider
2. Een Azure Active Directory-apparaatgroep (Azure AD) maken die uw eSIM-apparaten omvat
3. De Azure AD-groep toewijzen aan uw groep geïmporteerde abonnementen
4. De implementatie controleren

Dit artikel bevat informatie over deze stappen.

https://www.microsoft.com/surface/business/surface-pro
https://support.microsoft.com/help/4020763/windows-10-use-esim-for-cellular-data


  Voor eSIM geschikte apparaten

Stap 1: Activeringscodes voor mobiele apparaten toevoegen

Vereisten voor het CSV-bestandVereisten voor het CSV-bestand

Voorbeeld van een CSV-bestandVoorbeeld van een CSV-bestand

De volgende apparaten zijn geschikt voor eSIM en zijn momenteel verkrijgbaar. Controleer ook of uw apparaat
ondersteuning biedt voor eSIM.

Acer Swift 7
Asus NovoGo TP370QL
Asus TP401
Asus Transformer Mini T103
HP Elitebook G5
HP Envy x2
HP Probook G5
Lenovo Miix 630
Lenovo T480
Samsung Galaxy Book
Surface Pro LTE
HP Spectre Folio 13
Lenovo Yoga C630

De activeringscodes voor mobiele apparaten worden door uw provider aangeleverd in een CSV-bestand.
Wanneer u over het bestand beschikt, voegt u het als volgt toe aan Intune:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaatconfiguratie > Mobiele eSIM-profielen > Toevoegen.
4. Selecteer het CSV-bestand dat uw activeringscodes bevat.
5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Als u met een CSV-bestand met activeringscodes werkt, controleert u of uw provider zich aan de volgende
vereisten heeft gehouden:

Het bestand moet de CSV-indeling hebben (bestandsnaam.csv).
Het bestand moet op een specifieke manier zijn ingedeeld. Als dit niet het geval is, mislukt het importeren.
Intune controleert het bestand tijdens het importeren. Het importeren mislukt als er fouten worden gevonden.
Activeringscodes worden één keer gebruikt. Het is niet raadzaam om activeringscodes te importeren die u al
eerder hebt geïmporteerd; dit kan tot problemen leiden wanneer u importeert op hetzelfde of op een ander
apparaat.
Elk bestand moet specifiek voor één provider zijn. Alle activeringscodes moeten daarnaast voor hetzelfde
abonnement gelden. Intune verdeelt de activeringscodes willekeurig onder de doelapparaten. Het is niet
mogelijk aan te geven welk apparaat een bepaalde activeringscode zal ontvangen.
Er kunnen met één CSV-bestand maximaal 1000 activeringscodes worden geïmporteerd.

1. De eerste rij en eerste cel van het CSV-bestand bevat de URL van de eSIM-activeringsservice van de
provider. Deze heet SM-DP+ (Subscription Manager Data Preparation-server). De URL moet een Fully
Qualified Domain Name (FQDN) zijn zonder komma's.

2. De tweede en daarop volgende rijen bevatten unieke, eenmalig te gebruiken activeringscodes met twee
waarden:

https://support.microsoft.com/help/4020763/windows-10-use-esim-for-cellular-data
https://portal.azure.com/


Stap 2: Een Azure AD-apparaatgroep maken

NOTENOTE

Stap 3: eSIM-activeringscodes toewijzen aan apparaten

a. De eerste kolom bevat de unieke ICCID (de id van de SIM-chip)

b. Tweede kolom bevat de overeenkomst-id's, door komma's gescheiden (geen komma aan het einde).
Zie het volgende voorbeeld:

3. De naam van het CSV-bestand wordt de naam van de mobiele-abonnementsgroep in Azure Portal. In de
voorgaande afbeelding is de bestandsnaam UnlimitedDataSkynet.csv . In Intune heet de abonnementsgroep
dus UnlimitedDataSkynet.csv :

Maak een apparaatgroep die de voor eSIM geschikte apparaten bevat. In Groepen toevoegen staat hoe u dit doet.

eSIM wordt gebruikt voor bepaalde apparaten en niet voor bepaalde personen.
Het wordt aanbevolen om een statische Azure AD-apparaatgroep te maken met daarin uw eSIM-apparaten. Als u een
groep gebruikt, weet u zeker dat u zich alleen op eSIM-apparaten richt.

Wijs het profiel toe aan de Azure AD-groep die uw eSIM-apparaten bevat.

1. Selecteer in Azure Portal Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Mobiele eSIM-profielen > Profielen.

3. In de lijst met profielen selecteert u de mobiele eSIM-abonnementsgroep die u wilt toewijzen en selecteert
u vervolgens Toewijzingen.

4. Geef aan of u groepen wilt opnemen of uitsluiten en selecteer vervolgens de gewenste groepen.

5. Wanneer u uw groepen hebt geselecteerd, kiest u een Azure AD-groep. Als u meerdere groepen wilt
selecteren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt en klikt u op de groepen.

6. Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

https://portal.azure.com/


Stap 4: Implementatie controleren
De implementatiestatus controlerenDe implementatiestatus controleren

De profielstatus controlerenDe profielstatus controleren

De gedetailleerde apparaatstatus weergevenDe gedetailleerde apparaatstatus weergeven

De eSIM-profielgegevens op het apparaat zelf controlerenDe eSIM-profielgegevens op het apparaat zelf controleren

eSIM-activeringscodes worden één keer gebruikt. Wanneer Intune een activeringscode heeft geïnstalleerd op een
apparaat neemt de eSIM-module contact op met de provider om het mobiele profiel te downloaden. Hiermee
wordt de registratie van het apparaat bij het netwerk van de provider voltooid.

Wanneer u het profiel hebt toegewezen, kunt u de implementatiestatus van een abonnementsgroep controleren.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Apparaatconfiguratie > Mobiele eSIM-profielen. Al uw bestaande mobiele eSIM-

abonnementsgroepen worden weergegeven.
4. Selecteer een abonnement en bekijk de implementatiestatus.

Nadat u een apparaatprofiel hebt gemaakt, biedt Intune grafieken. In deze grafieken wordt de status van een
profiel weergegeven, zoals of het is toegewezen aan apparaten en of op het apparaat een conflict bestaat.

1. Selecteer Apparaatconfiguratie > Mobiele eSIM-profielen > selecteer een bestaand abonnement.

2. Op het tabblad Overzicht ziet u in de bovenste grafiek hoeveel apparaten er zijn toegewezen aan een
specifieke geïmplementeerde mobiele eSIM-abonnementsgroep.

De grafiek geeft ook voor andere platforms het aantal apparaten weer dat is toegewezen aan hetzelfde
apparaatprofiel.

Intune toont de leverings- en installatiestatus van de activeringscode die u voor apparaten wilt gebruiken.

Apparaat niet gesynchroniseerd: Het doelapparaat heeft nog geen contact opgenomen met Intune
sinds het maken van het eSIM-implementatiebeleid
Activering in behandeling: Een tijdelijke status wanneer Intune bezig is met het installeren van de
activeringscode op het apparaat
Actief: Het installeren van de activeringscode is voltooid
Activering mislukt: Het installeren van de activeringscode is mislukt. Zie de handleiding voor
probleemoplossing.

U kunt een gedetailleerde lijst met de apparaten uit Apparaatstatus controleren en bekijken.**

1. Selecteer Apparaatconfiguratie > Mobiele eSIM-profielen > selecteer een bestaand abonnement.

2. Selecteer Apparaatstatus. Intune bevat aanvullende informatie over het apparaat:

Apparaatnaam: De naam van het doelapparaat
Gebruiker: De gebruiker van het geregistreerde apparaat
ICCID : De unieke code die door de provider wordt geleverd. Deze maakt deel uit van de activeringscode
die op het apparaat wordt geïnstalleerd
Activeringsstatus: De Intune-leverings- en installatiestatus van de activeringscode op het apparaat
Mobiele status: De status die is opgegeven door de mobiele provider. Neem contact op met de
provider om mogelijke problemen op te lossen.
Laatste check-in: De datum waarop het apparaat het laatst met Intune heeft gecommuniceerd

1. Ga op uw apparaat naar Instellingen > Netwerk en internet.

https://portal.azure.com/


Het eSIM-profiel van het apparaat verwijderen

NOTENOTE

Best practices en probleemoplossing

2. Selecteer Mobiel > eSIM-profielen beheren

3. De eSIM-profielen worden weergegeven:

Als u het apparaat uit de Azure AD-groep verwijdert, wordt het eSIM-profiel ook verwijderd.  Doe het volgende:

1. Controleer of u de Azure AD-groep van de eSIM-apparaten gebruikt.
2. Ga naar de Azure AD-groep en verwijder het apparaat uit de groep.
3. Wanneer het verwijderde apparaat contact opneemt met Intune, wordt het bijgewerkte beleid gecontroleerd en

het eSIM-profiel verwijderd.

Het eSIM-profiel wordt ook verwijderd wanneer het apparaat buiten gebruik wordt gesteld door de gebruiker of
de registratie van het apparaat ongedaan wordt gemaakt, of wanneer de externe actie apparaat opnieuw instellen
wordt uitgevoerd op het apparaat.

Als het profiel is verwijderd, worden er mogelijk nog steeds kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw provider
om de factureringsstatus van uw apparaat op te vragen.

Zorg ervoor dat uw CSV-bestand correct is ingedeeld. Controleer of het bestand dubbele codes bevat,
meerdere providers bevat en verschillende data-abonnementen bevat. Deze mogen niet aanwezig zijn. Elk
bestand moet dienen voor één provider en één mobiel data-abonnement.
Maak een statische Azure AD-groep die alleen de eSIM-doelapparaten bevat.
Als er een probleem is met de implementatiestatus, controleert u de volgende zaken:

Onjuiste bestandsindeling: Zie Stap 1: Activeringscodes voor mobiele apparaten toevoegen (in
dit artikel) over het indelen van het bestand.
Fout bij mobiele activering, neem contact op met de mobiele provider: De activeringscode wordt
mogelijk niet geactiveerd binnen hun netwerk. Het kan ook zijn dat het downloaden van het profiel én
de mobiele activering zijn mislukt.



Volgende stappen
Apparaatprofielen configureren



  

Gebruik Windows Hello voor Bedrijven op Windows
10-apparaten met Microsoft Intune
15-4-2019 • 4 minutes to read

Maak het apparaatprofiel

Windows Hello voor Bedrijven is een aanmeldmethode voor Windows-apparaten die wachtwoorden, smartcards
en virtuele smartcards vervangt. Intune bevat ingebouwde instellingen, zodat beheerders Windows Hello voor
Bedrijven kunnen configureren en gebruiken. Zo kunt u deze instellingen gebruiken om:

Windows Hello voor Bedrijven in te schakelen voor apparaten en gebruikers
Pinvereisten voor het apparaat in te stellen, waaronder een minimum- of maximumlengte van de pincode
Gebaren, zoals een vingerafdruk, toe te staan die gebruikers (al dan niet) kunnen gebruiken om zich aan te
melden bij apparaten

Deze functie is van toepassing op apparaten met:

Windows 10 en hoger
Windows 10 Mobile
Windows Holographic for Business

Intune maakt gebruik van configuratieprofielen om deze instellingen te maken voor en af te stemmen op de
behoeften van uw organisatie. Voeg deze functies aan een profiel toe en push of implementeer deze instellingen
vervolgens naar gebruikers- en apparaatgroepen binnen uw organisatie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een apparaatconfiguratieprofiel maakt. Zie Windows 10 device settings to
enable Windows Hello for Business (Instellingen voor Windows 10-apparaten om Windows Hello voor
Bedrijven in te schakelen) voor een volledig overzicht van alle instellingen en wat ze doen.

1. Selecteer in de Azure-portal Alle services > filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een beschrijvende naam in voor het nieuwe profiel.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het profiel. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

Platform: Kies Windows 10 en hoger. Windows Hello voor Bedrijven wordt alleen ondersteund
op apparaten met Windows 10 en hoger.

Profieltype: Selecteer Identiteitsbescherming.

Windows Hello voor Bedrijven configureren: Kies hoe u Windows Hello voor Bedrijven wilt
configureren. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd: Richt Windows Hello voor Bedrijven in op het apparaat. Bij het
toewijzen van profielen voor identiteitsbescherming voor alleen gebruikers wordt de
apparaatcontext standaard ingesteld op Niet geconfigureerd.

Uitgeschakeld: Als u Windows Hello voor Bedrijven niet wilt gebruiken, selecteert u deze

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-how-it-works-provisioning


Volgende stappen

optie. Deze optie schakelt Windows Hello voor Bedrijven voor alle gebruikers uit.

Ingeschakeld: Selecteer deze optie voor het inrichten en configureren van Windows Hello
voor Bedrijven-instellingen in Intune. Voer de instellingen in die u wilt configureren. Voor
een lijst van alle instellingen en wat ze doen raadpleegt u:

Windows 10 device settings to enable Windows Hello for Business (Instellingen voor
Windows 10-apparaten om Windows Hello voor Bedrijven in te schakelen)

4. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en verschijnt in de profielenlijst. Wijs dit profiel vervolgens naar behoefte toe aan
gebruikers- en apparaatgroepen.

Bekijk een overzicht van alle instellingen en wat ze doen.
Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

file:///T:/mfpq/(https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-how-it-works-provisioning)


Software-updates beheren in Intune
16-5-2019 • 17 minutes to read

Vereisten

Gebruik Intune om updateringen te definiëren die aangeven hoe en wanneer uw Windows 10-apparaten
worden bijgewerkt via Windows als een service. Updateringen zijn beleidsregels die u toewijst aan een groep
apparaten. Als u updateringen gebruikt, kunt u een updatestrategie maken die overeenkomt met de behoeften
van uw bedrijf. Zie Manage updates using Windows Update for Business (Updates beheren met Windows
Update voor Bedrijven) voor meer informatie.

In Windows 10 bevatten nieuwe functie-updates en kwaliteitsupdates de inhoud van alle voorgaande updates.
Dit houdt in dat, als u de nieuwste update hebt geïnstalleerd, u zeker weet dat uw Windows 10-apparaten zijn
bijgewerkt. In tegenstelling tot eerdere versies van Windows, moet u nu de volledige update installeren in plaats
van een onderdeel van een update.

Met behulp van Windows Update voor Bedrijven kunt u de updatebeheerervaring vereenvoudigen. U hoeft
geen afzonderlijke updates voor apparaatgroepen goed te keuren. U kunt het risico in uw omgevingen beheren
door een strategie voor het implementeren van updates te configureren. Intune biedt de mogelijkheid update-
instellingen te configureren op apparaten, en biedt u de mogelijkheid de installatie van updates uit te stellen.
Intune slaat de updates niet op, maar alleen de beleidstoewijzing voor de update. Apparaten maken direct
verbinding met Windows Update voor de updates. Deze verzameling instellingen die wordt geconfigureerd
wanneer Windows 10-updates worden geïnstalleerd, heet een Windows 10-updatering.

Windows 10-updateringen bieden ondersteuning voor bereiktags. U kunt bereiktags gebruiken om u te helpen
de configuratiesets die u gebruikt, te filteren en te beheren.

Aan de volgende vereisten moet worden voldaan om Windows-updates voor Windows 10-apparaten te kunnen
gebruiken in Intune.

Op Windows 10-pc’s moet minstens Windows 10 Pro worden uitgevoerd, met de Windows
Jubileumupdate of hoger (versie 1607 of hoger)

Windows Update biedt ondersteuning voor de volgende edities van Windows 10:

Windows 10

Windows 10 Team (voor Surface Hub-apparaten)

Windows Holographic for Business

Windows Holographic for Business biedt ondersteuning voor een subset instellingen voor
Windows-updates, waaronder:

Gedrag van automatische updates
Productupdates van Microsoft
Servicekanaal: Ondersteunt de opties Semi-Annual-kanaal en Semi-Annual-kanaal
(Targeted)

Zie Windows Holographic beheren voor meer informatie

Apparaten met Windows 10 Mobile worden niet ondersteund.

Op Windows-apparaten moet Feedback en diagnostische gegevens > Diagnostische gegevens en

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/waas-manage-updates-wufb


Update-ringen maken en toewijzen

Uw Windows 10-updateringen beheren

Het deelvenster Overzicht van een updatering weergeven:Het deelvenster Overzicht van een updatering weergeven:

gebruiksgegevens zijn ingesteld op Basis, Uitgebreid of Volledig.

U kunt deze instelling handmatig configureren of een Intune-apparaatbeperkingsprofiel voor Windows
10 en hoger gebruiken. Als u het apparaatbeperkingsprofiel wilt gebruiken, configureert u de instelling
Algemeen > Verzending van diagnostische gegevens minstens als Basis. Zie Instellingen voor
apparaatbeperking configureren voor meer informatie over apparaatprofielen.

Als u gebruikmaakt van de klassieke Azure-portal, migreert u de instellingen naar de Azure-portal .

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.
3. Selecteer Software-updates > Windows 10-update-ringen > Maken.
4. Voer een naam en een beschrijving (optioneel) in en kies vervolgens Configureren.
5. Configureer in Instellingen de instellingen die passen bij de behoeften van uw bedrijf. Zie Windows-

update-instellingen voor meer informatie over de beschikbare instellingen.
6. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK. Selecteer in Update-ring maken de optie Maken. De nieuwe

updatering wordt weergegeven in de lijst met updateringen.
7. Als u de ring wilt toewijzen, selecteert u een ring in de lijst met updateringen en klikt u op het

<tabblad>Ringnaam en kiest u Toewijzingen.
8. Gebruik de tabbladen Opnemen en Uitsluiten om te definiëren aan welke groepen deze ring wordt

toegewezen, en selecteer vervolgens Opslaan om de toewijzing te voltooien.

In de portal kunt u een Windows 10-updatering selecteren om het bijbehorende deelvenster Overzicht te
openen. Vanuit dit deelvenster kunt u de toewijzingsstatus van ringen bekijken en aanvullende acties
ondernemen om de ring te beheren.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Navigeer naar Intune > Software-updates > Windows 10-updateringen.
3. Selecteer de updatering die u wilt bekijken of beheren.

Naast het weergeven van de toewijzingsstatus kunt u ook boven aan het deelvenster Overzicht de volgende
acties selecteren om de updatering te beheren:

Verwijderen
Onderbreken
Hervatten
Uitbreiden
Verwijderen

https://portal.azure.com


  

  

VerwijderenVerwijderen

Een ring verwijderenEen ring verwijderen

OnderbrekenOnderbreken

Een ring onderbrekenEen ring onderbreken

Selecteer Verwijderen om te stoppen met het afdwingen van de instellingen van de geselecteerde Windows
10-updatering. Als u een ring verwijdert, wordt ook de bijbehorende configuratie uit Intune verwijderd,
waardoor deze instellingen niet meer worden toegepast en afgedwongen in Intune.

Als u een ring verwijdert uit Intune, worden de instellingen op apparaten waaraan de updatering is toegewezen,
niet gewijzigd. In plaats hiervan behoudt het apparaat de huidige instellingen. Dit komt omdat op apparaten
geen historisch overzicht wordt bijgehouden van de instellingen die eerder zijn ingesteld, en omdat het apparaat
mogelijk instellingen ontvangt van andere updateringen die actief blijven.

1. Selecteer Verwijderen tijdens het weergeven van de overzichtspagina voor een updatering.
2. Selecteer OK.

Selecteer Onderbreken om te voorkomen dat toegewezen apparaten gedurende maximaal 35 dagen vanaf het
moment waarop u de ring onderbreekt, onderdelenupdates of kwaliteitsupdates ontvangen. Als het maximum
aantal dagen is verstreken, verloopt de functionaliteit voor onderbreken automatisch en zoekt het apparaat in
Windows Update naar toepasselijke updates. Na deze scan kunt u de updates opnieuw onderbreken. Als u een
onderbroken updatering hervat, en deze ring vervolgens opnieuw onderbreekt, wordt de onderbrekingsperiode
opnieuw ingesteld op 35 dagen.

1. Selecteer Onderbreken tijdens het weergeven van de overzichtspagina voor een updatering.
2. Selecteer Onderdeel of Kwaliteit om het gewenste type update te onderbreken, en selecteer vervolgens

OK.
3. Als u één type update hebt onderbroken, kunt u opnieuw Onderbreken selecteren om ook het andere

updatetype te onderbreken.

Wanneer een updatetype is onderbroken, wordt op het deelvenster Overzicht van deze ring weergegeven
hoeveel dagen nog resteren voordat het updatetype wordt hervat.



  

  

  

IMPORTANTIMPORTANT

HervattenHervatten

Een ring hervattenEen ring hervatten

UitbreidenUitbreiden

De onderbrekingsperiode voor een ring uitbreidenDe onderbrekingsperiode voor een ring uitbreiden

VerwijderenVerwijderen

Nadat u een opdracht voor onderbreken opgeeft, ontvangen apparaten deze opdracht de volgende keer dat bij de service
wordt gecontroleerd op updates. Mogelijk wordt een geplande update geïnstalleerd voordat het apparaat controleert of
er nieuwe updates zijn. Als het betreffende apparaat is uitgeschakeld wanneer u de opdracht voor onderbreken opgeeft,
kan dit apparaat, wanneer het wordt ingeschakeld, geplande updates downloaden en installeren voordat er bij Intune
wordt gecontroleerd op nieuwe updates.

Als een updatering is onderbroken, kunt u Hervatten selecteren om de onderdelenupdates en
kwaliteitsupdates voor deze ring opnieuw te activeren. Als u een updatering hervat, kunt u deze ring opnieuw
onderbreken.

1. Selecteer Hervatten tijdens het weergeven van de overzichtspagina voor een onderbroken updatering.
2. Selecteer de beschikbare opties om onderdelenupdates of kwaliteitsupdates te hervatten, en selecteer

vervolgens OK.
3. Als u één type update hebt hervat, kunt u opnieuw Hervatten selecteren om ook het andere updatetype te

hervatten.

Als een updatering is onderbroken, kunt u Uitbreiden selecteren om de onderbrekingsperiode voor zowel
onderdelenupdates als kwaliteitsupdates opnieuw in te stellen op 35 dagen.

1. Selecteer Uitbreiden tijdens het weergeven van de overzichtspagina voor een onderbroken updatering.
2. Selecteer de beschikbare opties om onderdelenupdates of kwaliteitsupdates te hervatten, en selecteer

vervolgens OK.
3. Als u één type update hebt uitgebreid, kunt u opnieuw Uitbreiden selecteren om ook het andere updatetype

uit te breiden.

Een Intune-beheerder kan Verwijderen gebruiken om de meest recente onderdelenupdate of de meest recente
kwaliteitsupdate te verwijderen (terug te draaien) voor een actieve of onderbroken updatering. Nadat u één type
hebt verwijderd, kunt u vervolgens ook het andere type verwijderen. Intune biedt geen ondersteuning voor het
verwijderen van updates door gebruikers.

Om te kunnen verwijderen:

Moet op een apparaat de Windows-update van 10 april 2018 (versie 1803) of hoger actief zijn.

Moet op een apparaat de meest recente update zijn geïnstalleerd. Omdat updates cumulatief zijn, beschikken
apparaten waarop de meest recente updates zijn geïnstalleerd, ook de meest recente onderdelenupdates en
kwaliteitsupdates. Een voorbeeld van het gebruik van deze optie is om de nieuwste update terug te draaien,
mocht u een ernstig probleem ondervinden op uw Windows 10-computers.

Houd rekening met het volgende als u Verwijderen gebruikt:

U kunt alleen een functie- of kwaliteitsupdate verwijderen voor het servicekanaal waarop het apparaat
zich bevindt.

Als u Verwijderen gebruikt voor onderdelenupdates of kwaliteitsupdates, wordt een beleid geactiveerd
waarmee de vorige update op uw Windows 10-computers wordt hersteld.

Op een Windows 10-apparaat blijven gebruikers, nadat de kwaliteitsupdate is teruggedraaid, de update
wel zien in Windows-instellingen > Updates > Geschiedenis van updates.



  

De meest recente Windows 10-update verwijderenDe meest recente Windows 10-update verwijderen

Update-instellingen migreren naar de Azure-portal

Volgende stappen

Voor onderdelenupdates is de periode gedurende welke u een update kunt verwijderen, beperkt tot 2-60
dagen. Dit is geconfigureerd met de instelling Bijwerken voor updateringen: Periode instellen voor
onderdelenupdate verwijderen (2-60 dagen). U kunt een onderdelenupdate die is geïnstalleerd op
een apparaat, niet terugdraaien als het installeren van deze update langer geleden is dan de
geconfigureerde periode voor verwijderen.

Neem bijvoorbeeld een update-ring met een verwijderingsperiode voor onderdelenupdates van 20
dagen. Na 25 dagen besluit u de laatste onderdelenupdate terug te draaien, en gebruikt u de optie
Verwijderen. Op apparaten waarop de onderdelenupdate meer dan 20 dagen geleden is geïnstalleerd, is
verwijderen niet mogelijk, omdat de vereiste bits als onderdeel van het onderhoud zijn verwijderd. Op
apparaten waar de onderdelenupdate nog maar 19 dagen geleden is geïnstalleerd, kan de update wel
worden verwijderd, als ze zich aanmelden om de verwijderopdracht te ontvangen voordat de
verwijderingsperiode van 20 dagen is verstreken.

Zie CSP bijwerken in de beheerdocumentatie voor Windows-clients voor meer informatie over Windows
Update.

1. Selecteer Verwijderen tijdens het weergeven van de overzichtspagina voor een onderbroken updatering.
2. Selecteer de beschikbare opties om onderdelenupdates of kwaliteitsupdates te verwijderen, en selecteer

vervolgens OK.
3. Als u het verwijderen van één type update hebt geactiveerd, kunt u opnieuw Verwijderen selecteren om ook

het resterende updatetype te verwijderen.

De klassieke Azure-portal heeft ook een beperkt aantal andere instellingen voor Windows 10-updates in het
apparaatconfiguratieprofiel. Als een van deze instellingen is geconfigureerd wanneer u naar Azure Portal
migreert, wordt het volgende aangeraden:

NOTENOTE

1. Maak Windows 10 updateringen in de Azure-portal met de instellingen die u nodig hebt. De instelling
Functies van evaluatieversies toestaan wordt niet ondersteund in Azure Portal omdat deze niet langer
van toepassing is op de meest recente builds van Windows 10. U kunt de andere drie instellingen,
evenals andere instellingen voor Windows 10-updates, configureren wanneer u updateringen maakt.

Instellingen voor Windows 10-updates die zijn gemaakt in de klassieke portal worden na de migratie niet
weergegeven in de Azure-portal. Deze instellingen worden echter toegepast. Als u deze instellingen migreert en
het gemigreerde beleid bewerkt in Azure Portal, worden deze instellingen verwijderd uit het beleid.

2. Verwijder de update-instellingen in de klassieke portal. Nadat u naar Azure Portal bent gemigreerd en
dezelfde instellingen toevoegt aan een update-ring, moet u de instellingen in de klassieke portal
verwijderen om mogelijke beleidsconflicten te voorkomen. Wanneer dezelfde instelling bijvoorbeeld met
verschillende waarden wordt geconfigureerd, is er sprake van een conflict. Er is geen eenvoudige manier
om hierachter te komen, omdat de instelling die in de klassieke portal is geconfigureerd niet in Azure-
portal wordt weergegeven.

Update-instellingen van Windows worden ondersteund in Intune

Intune-nalevingsrapporten voor updates

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/update-csp


Intune-nalevingsrapporten voor updates
2-8-2019 • 3 minutes to read

Intune gebruiken

Updatenaleving gebruiken

Wanneer u Intune gebruikt om Windows-updates te implementeren naar Windows 10-apparaten, bekijkt u details
over updatenaleving met behulp van Intune of de gratis oplossing Updatenaleving, wat deel uitmaakt van de
Microsoft Operations Management Suite (OMS).

U kunt als volgt een beleidsrapport weergeven met de implementatiestatus voor de Windows 10-update-ringen
die u hebt geconfigureerd:

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services, filter op Intune en selecteer Microsoft Intune.

3. Selecteer Software-updates > Overzicht. Hier wordt algemene informatie weergegeven over de status
van de update-ringen die u hebt toegewezen.

4. Open een van de volgende rapporten:

Voor alle implementatieringen:

a. In het deelvenster Software-updates > Windows 10-update-ringen
b. In de sectie Bewaken kiest u Implementatiestatus per updatering.
Voor specifieke implementatieringen:

a. Kies in Software-updates > Windows 10-update-ringen de implementatiering die u wilt weergeven.
b. Kies in de sectie Bewaken een van de volgende rapporten om meer gedetailleerde informatie over de

implementatiering weer te geven:
Apparaatstatus
Gebruikersstatus

Met de Windows Analytics-oplossing Updatenaleving kunt u de Windows 10 update-implementaties bewaken.
Updatenaleving wordt u aangeboden via Azure Portal en is gratis beschikbaar voor apparaten die aan de
voorwaarden voldoen.

Wanneer u deze oplossing gebruikt, kunt u een commerciële id implementeren op elk van uw door Intune
beheerde Windows 10-apparaten waarvoor u over de naleving van updates wilt rapporteren.

In de Intune-console kunt u de OMA-URI-instellingen van een aangepast beleid gebruiken om de commerciële id
te configureren. Zie Beleidsinstellingen voor Windows 10-apparaten in Microsoft Intune voor meer informatie.

Het pad voor de OMA-URI (hoofdlettergevoelig) voor het configureren van de commerciële id is:
./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialID

U kunt bijvoorbeeld de volgende waarden gebruiken in OMA-URI-instelling toevoegen of bewerken:

Naam van instelling: Commerciële id voor Windows Analytics
Beschrijving van instelling: Commerciële id voor Windows Analytics-oplossingen configureren
OMA-URI (hoofdlettergevoelig): ./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialID

https://portal.azure.com/
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/update-compliance-monitor
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/update-compliance-get-started#update-compliance-prerequisites
https://docs.microsoft.com/intune-classic/deploy-use/windows-10-policy-settings-in-microsoft-intune


NOTENOTE

Volgende stappen

Gegevenstype: Tekenreeks
Waarde: <gebruik de GUID die wordt weergegeven op het tabblad Windows-telemetrie in uw OMS-
werkruimte>

Zie DMClient configuratieserviceprovider (CSP) voor meer informatie over MS DM Server.

Software-updates beheren in Intune

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/dmclient-csp


    

iOS-software-updatebeleid in Intune configureren
5-6-2019 • 8 minutes to read

Het beleid configureren

Dankzij beleid voor software-updates kan de nieuwste iOS-update automatisch worden geïnstalleerd door iOS-
apparaten die onder supervisie staan. Wanneer u een beleid configureert, kunt u de dagen en tijden toevoegen
wanneer u niet wilt dat apparaten updates installeren.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 10.3 of hoger (onder supervisie)

Het apparaat wordt ongeveer om de 8 uur bij Intune ingecheckt. Als een update beschikbaar is en het betreft geen
beperkte periode, wordt de meest recente update van het besturingssysteem naar het apparaat gedownload en
erop geïnstalleerd. Er is geen tussenkomst van de gebruiker nodig om het apparaat bij te werken. Het beleid belet
gebruikers niet om het besturingssysteem handmatig bij te werken.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Software-updates > Beleidsregels voor iOS bijwerken > Maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: Voer een naam in voor uw software-updatebeleid. Voer bijvoorbeeld 
iOS restricted update times  in.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor uw beleid. Deze instelling is optioneel, maar wordt
aanbevolen.

4. Selecteer Instellingen > Configureren. Voer de volgende instellingen in:

Tijden selecteren om de installatie van updates te voorkomen: Geef een beperkt tijdsbestek
op waarin updates niet geforceerd worden geïnstalleerd.

Blokkering voor 's nachts wordt niet ondersteund en werkt mogelijk niet. Configureer
bijvoorbeeld geen beleid met 20:00 uur als begintijd en 6:00 uur als eindtijd.
Een beleid dat om 12:00 uur begint en eindigt om 12:00 uur, wordt als 0 uur beschouwd en niet
als 24 uur, waardoor er dus geen beperking wordt ingesteld.

Wanneer u het beperkte tijdsbestek instelt, voert u de volgende gegevens in:

Dagen: Kies de dag(en) van de week waarop updates niet worden geïnstalleerd. Schakel
bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag in om te voorkomen dat updates op deze dagen
worden geïnstalleerd.
Tijdzone: Kies een tijdzone.
Begintijd: Kies de begintijd van het beperkte tijdsbestek. Voer bijvoorbeeld 5:00 uur in, zodat
updates vanaf 5:00 uur niet worden geïnstalleerd.
Eindtijd: Kies de eindtijd van het beperkte tijdsbestek. Voer bijvoorbeeld 1:00 uur in, zodat
updates vanaf 1:00 kunnen worden geïnstalleerd.

Zichtbaarheid van software-updates voor eindgebruikers vertragen zonder de geplande
updates te wijzigen (dagen) :

Deze instelling is verplaatst naar Apparaatbeperkingen. Deze instelling wordt op deze
locatie in de portal verwijderd. Bestaande beleidsregels kunnen hier voor een korte periode

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

De tijdstippen met beperkingen voor het beleid wijzigen

Het beleid toewijzen aan gebruikers

worden gewijzigd. Na ongeveer een maand wordt deze instelling van de bestaande beleidsregels
verwijderd.

Het volgende wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat dit zo weinig mogelijk gevolgen heeft:

Verwijder het bestaande beleid op deze locatie in de portal.
Maak een nieuw apparaatbeperkingsbeleid.
Gebruikt dezelfde gebruikers van het oorspronkelijke beleid als doelgroep.

Als er een conflict optreedt, doet deze instelling niets tenzij de twee waarden identiek zin. U kunt een
conflict vermijden door het bestaande beleid op deze locatie in de portal te wijzigen of te
verplaatsen.

[! Belangrijk]
Een beleid waarvan de begintijd en eindtijd allebei op 12:00 uur zijn ingesteld, wordt als 0 uur
beschouwd en niet als 24 uur. Dit leidt tot geen beperkingen.

5. Selecteer OK > Maken om wijzigingen op te slaan en het beleid te maken.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de lijst met beleidsregels.

Zie Zichtbaarheid van software-updates in Intune vertragen voor apparaten die onder toezicht staan voor hulp
van het Intune-ondersteuningsteam.

Apple MDM staat u niet toe om een apparaat te dwingen om vóór een bepaald tijdstip of een bepaalde datum updates te
installeren.

NOTENOTE

1. Selecteer in Software-updates Beleidsregels voor iOS bijwerken.

2. Kies een bestaand beleid > Eigenschappen.

3. De tijd met beperkingen bijwerken:

a. De dagen van de week kiezen
b. De tijdzone kiezen waarin dit beleid wordt toegepast
c. De begin- en eindtijd opgeven voor niet-toegestane uren

Als de begintijd en de eindtijd allebei op 12:00 uur zijn ingesteld, controleert Intune niet of er beperkingen gelden
voor de installatie van updates. Dit betekent dat al uw configuraties voor Tijden selecteren om de installatie van
updates te voorkomen worden genegeerd en dat updates op elk moment kunnen worden geïnstalleerd.

Bestaande beleidsregels worden toegewezen aan groepen, gebruikers of apparaten. Wanneer toegewezen, wordt
het beleid toegepast.

1. Selecteer in Software-updates Beleidsregels voor iOS bijwerken.
2. Kies een bestaand beleid > Toewijzingen.
3. Selecteer de Azure Active Directory-groepen, -gebruikers of -apparaten die u wilt opnemen of uitsluiten van

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Delaying-visibility-of-software-updates-in-Intune-for-supervised/ba-p/345753


Installatiefouten op apparaten controleren

Volgende stappen

dit beleid.
4. Kies Opslaan om het beleid voor uw groepen te implementeren.

De apparaten die worden gebruikt door de gebruikers op wie het beleid wordt toegepast, worden gecontroleerd
om te zien of ze voldoen aan de updatenaleving. Dit beleid ondersteunt ook apparaten zonder gebruikers.

In Software-updates > Installatiefouten op iOS-apparaten wordt een lijst opgegeven met gecontroleerde
iOS-apparaten waarop een updatebeleid was gericht, waarvoor is geprobeerd een update uit te voeren, maar dit
niet mogelijk was. Voor elk apparaat kunt u bekijken waarom het apparaat niet automatisch is bijgewerkt.
Bijgewerkte apparaten die in orde zijn, worden niet weergegeven in de lijst. Een apparaat is bijgewerkt als de
meest recente update is geïnstalleerd die door het apparaat zelf wordt ondersteund.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.



Wat is Microsoft Intune-appbeheer?
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App-beheermogelijkheden per platform

ANDROID IOS MACOS WINDOWS 10
WINDOWS
PHONE 8.1

Apps toevoegen
en aan
apparaten en
gebruikers
toewijzen

Ja Ja Ja Ja Ja

Apps toewijzen
aan apparaten
die niet zijn
geregistreerd
met Intune

Ja Ja Nee Nee Nee

Beleidsregels
voor app-
configuratie
gebruiken om
het
opstartgedrag
van apps te
beheren

Ja Ja Nee Nee Nee

Beleid gebruiken
voor de
inrichting van
mobiele apps
om verlopen
apps te
vernieuwen

Nee Ja Nee Nee Nee

U kunt, als IT-beheerder, Microsoft Intune gebruiken om de client-apps te beheren die de werknemers van uw
bedrijf gebruiken. Deze functionaliteit is een aanvulling op het beheren van apparaten en beschermen van
gegevens. Een van de prioriteiten van een beheerder is om ervoor te zorgen dat eindgebruikers toegang
hebben tot de apps die ze nodig hebben voor hun werk. Dit doel kan om de volgende redenen een uitdaging
zijn:

Er is een breed scala aan apparaatplatformen en app-typen.
U moet apps wellicht op zowel bedrijfsapparaten als de persoonlijke apparaten van gebruikers beheren.
U moet ervoor zorgen dat uw netwerk en uw gegevens beveiligd blijven.

Verder wilt u misschien apps toewijzen en beheren op apparaten die niet bij Intune zijn geregistreerd.

Intune biedt een scala aan mogelijkheden om u te helpen de benodigde apps op de apparaten te krijgen
waarop u deze wilt uitvoeren. De volgende tabel bevat een samenvatting van de mogelijkheden voor
appbeheer :



Bedrijfsgegevens
in apps
beveiligen met
app-
beveiligingsbelei
d

Ja Ja Nee Nee1 Nee

Alleen zakelijke
gegevens
verwijderen uit
een
geïnstalleerde
app (app
selectief wissen)

Ja Ja Nee Ja Ja

App-
toewijzingen
controleren

Ja Ja Ja Ja Ja

Apps die in een
app-winkel zijn
gekocht via een
volumeaankoop
programma,
toewijzen en
bijhouden

Nee Nee Nee Ja Nee

Verplichte
installatie van
apps op
apparaten
(vereist)2

Ja Ja Ja Ja Ja

Optionele
installatie op
apparaten via de
bedrijfsportal
(beschikbare
installatie)

Ja Ja Ja Ja Ja

Installatiesnelko
ppeling naar een
app op internet
(webkoppeling)

Ja Ja Ja Ja Ja

Interne apps
(Line-Of-
Business-apps)

Ja Ja Ja Ja Nee

Apps uit een
store

Ja Ja Nee Ja Ja

Apps bijwerken Ja Ja Nee Ja Ja

ANDROID IOS MACOS WINDOWS 10
WINDOWS
PHONE 8.1

 U kunt gebruikmaken van Windows Information Protection om apps op apparaten met Windows 10 te
beveiligen.

1

2



Aan de slag

ManageManage

 Alleen van toepassing op apparaten die worden beheerd door Intune.2

U vindt de meeste app-gerelateerde informatie in de workload Client-apps die als volgt toegankelijk is:

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services > Intune.
Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Selecteer in het deelvenster Microsoft Intune de optie Client-apps.

In se volgende vier secties worden de beschikbare opties in het deelvenster Client-apps beschreven.

Apps: selecteer deze optie als u de apps die uw werknemers gebruiken, wilt toevoegen, weergeven,
toewijzen en bewaken. Zie voor meer informatie:

App-configuratiebeleid: selecteer deze optie om instellingen op te geven die mogelijk vereist zijn
wanneer een gebruiker een app uitvoert. Zie voor meer informatie:

Beleid voor app-beveiliging: selecteer deze optie om instellingen aan een app te koppelen om de
bedrijfsgegevens te beveiligen die in de app worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de mogelijkheden van
een app om met andere apps te communiceren beperken of u kunt vereisen dat de gebruiker een pincode
voor toegang tot een bedrijfsapp invoert. Zie voor meer informatie:

Apps toevoegen.
Apps toewijzen.
Apps controleren.

App-configuratiebeleidsregels voor Intune.
Beleid voor de configuratie van iOS-apps.
Beleid voor de configuratie van Android-apps.

https://portal.azure.com


MonitorMonitor

instelleninstellen

App selectief wissen: selecteer deze optie om alleen bedrijfsgegevens van een geselecteerd
gebruikersapparaat te verwijderen. Zie voor meer informatie:

Inrichtingsprofielen voor iOS-app: iOS-apps hebben een inrichtingsprofiel en code die zijn
ondertekend met een certificaat. Wanneer het certificaat is verlopen, kan de app niet meer worden
uitgevoerd. Intune biedt u de hulpmiddelen om proactief een nieuw beleid voor inrichtingsprofielen toe te
wijzen aan apparaten met apps die bijna zijn verlopen. Zie voor meer informatie:

Beleid voor app-beveiliging.

App selectief wissen.

Inrichtingsprofielen voor iOS-apps.

Zie Apps beheren voor meer informatie over deze sectie.

App-licenties: apps die in de app-stores zijn gekocht via een volume-aankoopprogramma weergeven,
toewijzen en bewaken. Zie voor meer informatie:

Gedetecteerde apps: hier worden apps weergegeven die zijn toegewezen door Intune of op een apparaat
zijn geïnstalleerd. Zie Apparaatdetails weergeven met Microsoft Intune voor meer informatie.
Installatiestatus van de app: hier wordt de status weergegeven van een app-toewijzing die u hebt
gemaakt. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren met Microsoft Intune voor meer informatie.
Status van de app-beveiliging: hier wordt de status weergegeven van een app-beveiligingsbeleid voor
een gebruiker die u selecteert.
Auditlogboeken: hier worden activiteiten door alle IT-beheerders voor de Intune-app weergegeven.

iOS-apps die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma (VPP).
Microsoft Store voor Bedrijven-apps die via het volume-aankoopprogramma zijn gekocht.

Zie Apps bewaken voor meer informatie over deze sectie.

VPP-tokens voor iOS: voor het toepassen en weergeven van uw VPP-licenties (Volume Purchase
Program) voor iOS. Zie voor meer informatie:

Windows Enterprise-certificaat: voor het toepassen of weergeven van de status van een certificaat voor
ondertekening van programmacode die wordt gebruikt voor het distribueren van LOB-apps naar uw
beheerde Windows-apparaten.
Windows Symantec-certificaat: voor het toepassen of weergeven van een Symantec-certificaat voor
ondertekening van programmacode die nodig is voor het distribueren van XAP- en WP8.x-appx-
bestanden naar Windows 10 Mobile-apparaten.
Microsoft Store voor Bedrijven: een verbinding met de Microsoft Store voor Bedrijven configureren.
Nadat u dit hebt gedaan, kunt u gekochte toepassingen synchroniseren met Intune, deze toewijzen en uw
licentiegebruik bijhouden. Zie voor meer informatie:

Windows-sleutels voor extern laden: u kunt een Windows-sleutel voor extern laden toevoegen die kan
worden gebruikt om een app rechtstreeks te installeren op apparaten in plaats van de app te publiceren en
downloaden vanuit de Windows Store. Zie voor meer informatie:

Aangepaste stijl van de bedrijfsportal: u kunt de bedrijfsportal aanpassen aan de huisstijl van uw
bedrijf. Zie voor meer informatie:

App-categorieën: voor het toevoegen, vastmaken en verwijderen van namen van app-categorieën.
Android-werkprofiel: voor het goedkeuren en synchroniseren van de apps die u hebt goedgekeurd voor
uw onderneming. Zie voor meer informatie:

iOS-apps die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma

Microsoft Store voor Bedrijven-apps die via het volume-aankoopprogramma zijn gekocht.

Side-loading van een Windows-app uitvoeren.

Bedrijfsportal configureren.



Help en ondersteuningHelp en ondersteuning

Volgende stappen

Apps voor Android-werkprofiel.

Help en ondersteuning: problemen oplossen, ondersteuning aanvragen of de status van Intune
weergeven. Zie voor meer informatie:

Problemen oplossen.

Een app toevoegen aan Microsoft Intune



         

Apps toevoegen aan Microsoft Intune
16-5-2019 • 27 minutes to read

App-typen in Microsoft Intune

APP-TYPEN INSTALLATIE UPDATES

Apps uit de Store (Store-apps) De app wordt door Intune op het
apparaat geïnstalleerd.

App-updates worden automatisch
uitgevoerd.

Apps die intern zijn ontwikkeld (line-
of-business)

De app wordt door Intune op het
apparaat geïnstalleerd (u levert het
installatiebestand).

U moet de app bijwerken.

Apps die zijn ingebouwd
(ingebouwde apps)

De app wordt door Intune op het
apparaat geïnstalleerd.

App-updates worden automatisch
uitgevoerd.

Apps op internet (webkoppeling) Er wordt door Intune een
snelkoppeling gemaakt naar de
web-app op het beginscherm van
het apparaat.

App-updates worden automatisch
uitgevoerd.

Details specifieke app-typenDetails specifieke app-typen

APP-SPECIFIEK TYPE ALGEMEEN TYPE APP-SPECIFIEKE PROCEDURES

Android Store-apps Store-app Selecteer Android als het app-type
en voer de Google Play Store-URL in
voor de app.

iOS Store-apps Store-app Selecteer iOS als het app-type,
zoek de app en selecteer de app in
Intune.

Voordat u apps kunt toewijzen, bewaken, configureren en beveiligen, moet u ze aan Microsoft Intune
toevoegen.

De gebruikers van apps en apparaten in uw bedrijf (het personeel) hebben mogelijk verschillende
vereisten voor apps. Voordat u apps toevoegt aan Intune en u ze beschikbaar maakt voor uw personeel,
moet u enkele app-grondbeginselen controleren en begrijpen. U moet weten welke verschillende typen
apps er beschikbaar zijn voor Intune. U moet de app-vereisten controleren, zoals welke platforms en
mogelijkheden uw personeel nodig heeft. U moet bepalen of u Intune gebruikt voor het beheren van de
apparaten (en de apps), of dat u Intune de apps laat beheren zonder dat de apparaten worden beheerd.
Tot slot moet u bepalen welke apps en mogelijkheden uw personeel nodig heeft en wie in uw personeel
die nodig heeft. De informatie in dit artikel helpt u op weg.

Intune biedt ondersteuning voor een breed scala aan app-typen. De beschikbare opties verschillen per
app-type. Met Intune kunt u de volgende app-typen toevoegen en toewijzen:

De volgende tabel bevat de specifieke app-typen en informatie over hoe u deze kunt toevoegen via het
deelvenster App toevoegen in Intune:



Windows Phone 8.1 Store-apps Store-app Selecteer Windows Phone 8.1 als
het app-type en voer de URL van
de Microsoft Store in voor de app.

Microsoft Store-apps Store-app Selecteer Windows als het app-
type en voer de URL van de
Microsoft Store in voor de app.

Beheerde Google Play-apps Store-app Selecteer Beheerde Google Play
als het apptype, zoek de app en
selecteer de app in Intune.

Office 365-apps voor Windows 10 Store-app (Office 365) Selecteer Windows 10 bij Office
365-suite als het app-type en
selecteer vervolgens de Office 365-
app die u wilt installeren.

Office 365-apps voor macOS Store-app (Office 365) Selecteer macOS bij Office 365-
suite als het app-type en selecteer
vervolgens de Office 365-app-suite.

Android LOB-apps (Line-Of-
Business)

LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als
het app-type, selecteer het app-
pakketbestand en voeg vervolgens
een Android-installatiebestand toe
met de extensie .apk.

iOS LOB-apps LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als
het app-type, selecteer het app-
pakketbestand en voeg vervolgens
een iOS-installatiebestand toe met
de extensie .ipa.

Windows Phone LOB-apps LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als
het app-type, selecteer het app-
pakketbestand en voeg vervolgens
een Windows Phone-
installatiebestand toe met de
extensie .xap.

Windows LOB-app LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als
het app-type, selecteer het app-
pakketbestand en voeg vervolgens
een Windows-installatiebestand toe
met de extensie .msi, .appx,
.appxbundle, .msix of
.msixbundle.

Ingebouwde iOS-app Ingebouwde app Selecteer Ingebouwde app als het
app-type en selecteer vervolgens
de ingebouwde app in de lijst
beschikbare apps.

Ingebouwde Android-app Ingebouwde app Selecteer Ingebouwde app als het
app-type en selecteer vervolgens
de ingebouwde app in de lijst
beschikbare apps.

APP-SPECIFIEK TYPE ALGEMEEN TYPE APP-SPECIFIEKE PROCEDURES



Web-apps Web-app Selecteer Webkoppeling als het
app-type en voer vervolgens een
geldige URL in die verwijst naar de
web-app.

Windows-app (Win32) LOB-app Selecteer Windows-app (Win32)
als het app-type, selecteer het
app-pakketbestand en voeg
vervolgens een installatiebestand
toe met de extensie .intunewin.

APP-SPECIFIEK TYPE ALGEMEEN TYPE APP-SPECIFIEKE PROCEDURES

TIPTIP

De app-vereisten beoordelen

Bepalen wie de app gaat gebruikenBepalen wie de app gaat gebruiken

U kunt in Microsoft Intune apps toevoegen via Client-apps > Apps > Toevoegen. Het deelvenster App
toevoegen wordt weergegeven. Hier kunt u het app-type selecteren.

Een LOB-app is een app die u vanaf een app-installatiebestand toevoegt. Als u bijvoorbeeld een LOB-app voor iOS
wilt installeren, voegt u de toepassing toe door in het deelvenster App toevoegen de optie LOB-app als het
app-type te kiezen. U selecteert vervolgens het app-pakketbestand (met de extensie .ipa).  Deze app-typen
worden doorgaans intern ontwikkeld.

Als IT-beheerder moet u niet alleen vaststellen welke apps door de groep moeten worden gebruikt, maar
moet u ook bepalen over welke functies elke groep en subgroep moet beschikken. U bepaalt voor elke
app welke platformen er moeten worden gebruikt, welke gebruikersgroepen de app nodig hebben, welk
configuratiebeleid van toepassing is voor die groepen en welk beveiligingsbeleid moet worden toegepast.

Daarnaast moet u bepalen of u zich richt op Mobile Device Management (MDM) of alleen op Mobile
Application Management (MAM).

Intune gebruiken om het apparaat met MDM te beheren, is handig wanneer:

Gebruikers over een wifi- of VPN-bedrijfsconnectiviteitsprofiel moeten beschikken om te kunnen
werken.
Er voor de gebruikers een aantal apps naar hun apparaat moet worden gepusht.
Uw organisatie moet voldoen aan de regelgeving of andere beleidsregels ten aanzien van specifieke
MDM-beheerelementen, zoals de beveiliging of versleuteling.

Intune gebruiken om apps te beheren met MAM zonder het apparaat te beheren, is handig wanneer:

U wilt toestaan dat gebruikers hun eigen apparaat gebruiken (BYOD).
U de gebruikers eenmalig via een pop-upbericht wilt laten weten dat MAM-beveiliging van kracht is,
in plaats van continu meldingen op apparaatniveau te verzenden.
U wilt voldoen aan beleidsregels waarvoor minder beheerfuncties op persoonlijke apparaten nodig
zijn. U wilt bijvoorbeeld de bedrijfsgegevens voor de apps beheren en niet de bedrijfsgegevens voor
het hele apparaat.

Raadpleeg MDM en MAM vergelijken voor meer informatie.

Houd rekening met de verschillende groepen gebruikers en apps die zij gebruiken wanneer u bepaalt
welke apps uw personeel nodig heeft. Als u weet welke verschillende groepen er zijn, komt dat ook van
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pas na het toevoegen van een app. Nadat u een app toevoegt, wijst u een groep gebruikers toe die de app
mag gebruiken.

U moet eerst op basis van de vertrouwelijkheid van de gegevens in de app bepalen welke groep toegang
mag krijgen tot de app. U moet mogelijk bepaalde soorten rollen binnen uw organisatie opnemen of
uitsluiten. Het verkoopteam heeft misschien alleen bepaalde LOB-apps nodig, terwijl medewerkers die
zich bezighouden met engineering, financiën, HR of juridische aangelegenheden mogelijk geen LOB-
apps gebruiken. Daarnaast is er voor het verkoopteam mogelijk aanvullende gegevensbeveiliging nodig
en moet het team op hun mobiele apparaten toegang hebben tot interne bedrijfsservices. U moet
bepalen hoe deze groep met de app verbinding maakt met de resources. Worden de gegevens die
worden opgehaald met de app in de cloud of op een on-premises server opgeslagen? En hoe maken de
gebruikers met de app verbinding met de resources?

Intune biedt ook ondersteuning voor het inschakelen van beveiligde toegang tot client-apps die worden
gebruikt om on-premises gegevens te openen, zoals een line-of-business-app-server. Doorgaans geeft u
dit soort toegang met behulp van door Intune beheerde certificaten voor toegangsbeheer in combinatie
met een standaard VPN-gateway of proxy in het perimeternetwerk, zoals de Azure Active Directory-
toepassingsproxy. U kunt met de App Wrapping Tool en App SDK van Intune de opgehaalde gegevens
binnen de LOB-app houden, zodat de bedrijfsgegevens niet worden doorgegeven aan consumenten-apps
of -services.

In de Intune-handleiding voor implementatieplanning, ontwerp en implementatie kunt u lezen hoe u
bepaalt welke organisatiegroepen gekoppeld zijn aan elk gebruiksscenario en ondergeschikt
gebruiksscenario voor apps. Raadpleeg Apps aan groepen toewijzen met Microsoft Intune voor meer
informatie over het toewijzen van apps aan groepen.

U kunt kiezen uit de volgende app-typen:

Apps uit de store: een app die naar de Microsoft Store, iOS Store of Android Store is geüpload, is
een store-app. De aanbieder van een store-app onderhoudt de app en levert hiervoor updates.  U
selecteert de app in de lijst van de store en voegt deze met behulp van Intune toe als een beschikbare
app voor uw gebruikers.
Apps die intern zijn ontwikkeld (line-of-business): apps die intern zijn gemaakt, worden LOB-
apps (line-of-business) genoemd. De functionaliteit van dit type app is gemaakt voor een van de
platformen die door Intune worden ondersteund, zoals Windows, iOS of Android. Uw organisatie
maakt en levert u updates als een afzonderlijk bestand. U levert updates van de app aan gebruikers
door de updates via Intune toe te voegen en te implementeren.
Apps op internet: web-apps zijn client-/servertoepassingen.  De server levert de web-app, waaronder
de gebruikersinterface, inhoud en functionaliteit. Bovendien bieden moderne webhostingplatformen
meestal beveiliging, taakverdeling en andere voordelen. Dit type app wordt afzonderlijk onderhouden
op internet. U gebruikt Intune om naar dit type app te verwijzen. U wijst ook de groepen gebruikers
toe die toegang krijgen tot de app. Houd er rekening mee dat Android geen ondersteuning biedt voor
web-apps.

Wanneer u bepaalt welke apps uw organisatie nodig heeft, houd er dan rekening mee hoe de apps
worden geïntegreerd met cloudservices, welke gegevens worden opgehaald met de apps, of de apps
beschikbaar zijn voor BYOD-gebruikers en of internettoegang nodig is voor de apps.

Raadpleeg de sectie 'Apps' binnen de sectie 'Functievereisten' in Een ontwerp maken voor meer
informatie over de app-typen die uw organisatie nodig heeft.

U kunt in Intune de functionaliteit wijzigen van apps die u implementeert, zodat deze in
overeenstemming zijn met het nalevings- en beveiligingsbeleid van uw bedrijf. Met dit beheer kunt u
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Voordat u apps toevoegt

bepalen hoe de bedrijfsgegevens worden beveiligd. Door Intune beheerde apps worden ingeschakeld
met een uitgebreide reeks van beveiligingsbeleidsregels voor mobiele toepassingen, zoals:

De beperking van functies voor kopiëren en plakken en opslaan als.
De configuratie van webkoppelingen zodat deze in de Intune-app Managed Browser worden
geopend.
De inschakeling van het gebruik van meerdere identiteiten en voorwaardelijke toegang op app-
niveau.

Voor apps die door Intune worden beheerd, kan ook app-beveiliging worden ingeschakeld zonder dat
een apparaat hoeft te worden ingeschreven. U kunt op die manier beleid voor de preventie van
gegevensverlies toepassen zonder dat u het apparaat van de gebruiker hoeft te beheren. Daarnaast kunt
u het beheer van mobiele apps in uw mobiele apps en LOB-apps opnemen via de Intune App SDK en de
App Wrapping Tool. Raadpleeg Overzicht van de Intune App SDK voor meer informatie over deze
hulpprogramma's.

Naast het feit dat er verschillende typen apps zijn, zoals web-apps, store-apps en LOB-apps, moet u ook
het verschil begrijpen tussen apps die zijn aangeschaft via een volumeaankoopprogramma en apps met
licentie, bijvoorbeeld:

NOTENOTE

Apple-volumeaankoopprogramma voor bedrijven (iOS): u kunt in de iOS App Store
meerdere licenties aanschaffen voor een app die u in uw bedrijf wilt uitvoeren. Door meerdere
exemplaren aan te schaffen, kunt u apps in uw bedrijf efficiënt beheren. Raadpleeg iOS-apps
beheren die zijn aangeschaft via een volumeaankoopprogramma met Microsoft Intune voor meer
informatie.

Android-werkprofiel: Hoe u apps toewijst aan apparaten met een Android-werkprofiel verschilt
van hoe u deze apps toewijst aan standaard Android-apparaten. Alle apps die u installeert voor
Android-werkprofielen, zijn afkomstig uit de beheerde Google Play Store. U gebruikt Intune om te
zoeken naar de gewenste apps en u keurt ze goed. De app verschijnt vervolgens op het knooppunt
Gelicentieerde apps in Azure Portal, waarna u de toewijzing van apps kunt beheren zoals u bij
elke app zou doen.

Microsoft Store voor Bedrijven (Windows 10): in de Microsoft Store voor Bedrijven kunt u
apps zoeken en aanschaffen, zowel afzonderlijke exemplaren als in grotere volumes. Als u
Windows Store voor Bedrijven aan Microsoft Intune koppelt, kunt u apps die zijn aangeschaft via
een volumeaankoopprogramma, beheren in Azure Portal. Raadpleeg Apps die u hebt aangeschaft
in Microsoft Store voor Bedrijven, beheren met Microsoft Intune voor meer informatie.

De bestandsextensies voor Windows-apps zijn .msi, .appx, .appxbundle, .msix en .msixbundle.

Overweeg de volgende punten voordat u begint met het toevoegen en toewijzen van apps:

Wanneer u een app vanuit een App Store toevoegt en toewijst, moeten uw gebruikers beschikken over
een account bij die store om de app te kunnen installeren.
Sommige apps of items die u toewijst, zijn mogelijk afhankelijk van ingebouwde iOS-apps. Als u
bijvoorbeeld een boek uit de iOS Store toewijst, moet de app iBooks op het apparaat staan. Als u de
ingebouwde app iBooks hebt verwijderd, kunt u Intune niet gebruiken om dit te herstellen.



IMPORTANTIMPORTANT

Cloudopslag

Categorieën voor apps maken en bewerken

Apps die automatisch door Intune zijn toegevoegd

Als u de naam van de app wijzigt via Intune Azure Portal nadat u de app hebt geïnstalleerd en geïmplementeerd,
kunt u geen beleid meer richten op de app met behulp van opdrachten.

Alle apps die u maakt met het installatietype van het software-installatieprogramma (bijvoorbeeld een
Line-Of-Business-app), worden verpakt en geüpload naar Intune-cloudopslag. Een proefabonnement op
Intune omvat 2 GB (gigabyte) cloudopslag, die wordt gebruikt voor het opslaan van beheerde apps en
updates. De totale hoeveelheid opslagruimte wordt niet beperkt met een volledig abonnement.

De vereisten voor cloudopslag zijn als volgt:

NOTENOTE

Alle app-installatiebestanden moeten zich in dezelfde map bevinden.

De maximale bestandsgrootte voor elk bestand dat u uploadt, is 8 GB.

Windows Line-Of-Business-apps (LOB) hebben een maximale grootte van 8 GB per app. iOS LOB-apps
hebben een maximale grootte van 4 GB per app.

App-categorieën kunnen worden gebruikt om apps te sorteren, zodat gebruikers deze sneller kunnen
vinden in de bedrijfsportal. U kunt een of meer categorieën toewijzen aan een app, bijvoorbeeld
Ontwikkelaars-apps of Communicatie-apps.

Als u een app aan Intune toevoegt, kunt u de gewenste categorie selecteren. Aan de hand van de
platformspecifieke onderwerpen kunt u een app toevoegen en categorieën toewijzen. Als u uw eigen
categorieën wilt maken en bewerken, gebruikt u de volgende procedure:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps, onder Installatie App-categorieën.

In het deelvenster App-categorieën wordt een lijst met categorieën weergegeven.
5. Gebruik een van de volgende methoden:

6. Selecteer Maken.

Selecteer Toevoegen in het deelvenster Categorie maken en voer een naam in voor de
categorie om een categorie te toe te voegen.
Namen kunnen slechts in één taal worden ingevoerd en worden niet door Intune vertaald.
Als u een categorie wilt bewerken, selecteert u het weglatingsteken ( ...) naast de categorie en
vervolgens Vastmaken aan dashboard of Verwijderen.

Voorheen bevatte Intune een aantal ingebouwde apps die u snel kon toewijzen. Op basis van
klantenfeedback over Intune hebben we deze lijst verwijderd en worden de ingebouwde apps niet langer
weergegeven. Als u echter al ingebouwde apps hebt toegewezen, blijven deze apps zichtbaar in de lijst
met apps. U kunt de apps desgewenst blijven toewijzen.

https://portal.azure.com


NOTENOTE

Vereiste apps installeren, bijwerken of verwijderen

App-installatiefouten

Volgende stappen

Voor de installatie van een vereiste niet-Line-of-Business-app probeert Intune de app te installeren door een
installatie-opdracht te sturen wanneer het apparaat incheckt, ervan uitgaande dat de app niet is gedetecteerd en
de installatiestatus van de app niet Installatie in behandeling is.

Intune kan een vereiste app automatisch binnen 24 uur opnieuw installeren, bijwerken of verwijderen in
plaats van te wachten op de herbeoordelingscyclus van 7 dagen.

Intune zal een vereiste app op basis van de volgende voorwaarden automatisch opnieuw installeren,
bijwerken of verwijderen:

Als een eindgebruiker een app verwijdert waarvan u hebt aangegeven dat deze moet zijn
geïnstalleerd op het apparaat van de eindgebruiker, zal Intune de app automatisch opnieuw installeren
zodra deze planning is verstreken.
Als de installatie van een vereiste app is mislukt of als de app niet op het apparaat aanwezig is,
evalueert Intune de naleving en wordt de app opnieuw geïnstalleerd zodra deze planning is
verstreken.
Een beheerder geeft voor een gebruikersgroep aan dat een app beschikbaar is en de eindgebruiker
installeert de app vanuit de bedrijfsportal op het apparaat. Later zal de beheerder de app bijwerken
van v1 naar v2. Intune werkt de app bij zodra deze planning is verstreken, mits eerdere versies van de
app nog steeds op het apparaat aanwezig zijn.
Als de beheerder een verwijderintentie implementeert en de app op het apparaat aanwezig is maar
niet kan worden verwijderd, evalueert Intune de naleving en wordt de app verwijderd zodra deze
planning is verstreken.

Zie App-installatiefouten voor meer informatie over installatiefouten bij Intune-apps.

Als u wilt leren hoe u voor elk platform apps aan Intune toevoegt, raadpleegt u:

Android Store-apps
Android LOB-apps
iOS Store-apps
iOS LOB-apps
Web-apps (voor alle platformen)
Windows Phone 8.1 Store-apps
Windows Phone LOB-apps
Microsoft Store-apps
Windows LOB-app
Office 365-apps voor Windows 10
Office 365-apps voor macOS
Ingebouwde apps
Win32-apps

file:///T:/mfpq/apps-add-office365-macOS.html
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NOTENOTE

Microsoft-apps

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Microsoft Azure Information
Protection-viewer

Werk veilig samen met anderen met
AIP-viewer. Bekijk beschermde
bestanden (met rechten beschermde e-
mailberichten, PDF-bestanden,
afbeeldingen, tekstbestanden) die
iemand met u heeft gedeeld.

Android Store-koppeling, iOS Store-
koppeling

Door Intune beheerde apps worden ingeschakeld met een uitgebreide reeks van beveiligingsbeleidsregels voor
mobiele toepassingen. Met beheerde apps kunt u:

De functies Kopiëren en plakken en Opslaan als beperken
Webkoppelingen zo configureren dat deze binnen de beveiligde Microsoft-browser worden geopend
Het gebruik van meerdere identiteiten en voorwaardelijke toegang op app-niveau inschakelen
Beleid voor gegevensverlies toepassen zonder dat u het apparaat van de gebruiker beheert
App-beveiliging inschakelen zonder dat inschrijving nodig is
App-beveiliging inschakelen op apparaten die worden beheerd met EMM-hulpprogramma's van derde partijen

Voor de line-of-business-apps van uw client kunt u Mobile App Management implementeren met de Intune App Software
Development Kit (SDK), of de App Wrapping Tool voor iOS en de App Wrapping Tool voor Android.

In de volgende tabellen staan details van ondersteunde apps van Microsoft en partners die vaak met Microsoft
Intune worden gebruikt.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egress.switchdroid.intune
https://itunes.apple.com/us/app/rms-sharing/id689516635?mt=8


Microsoft Bookings Microsoft Bookings is een app waarmee
u afspraken inplant en die u helpt uw
afspraken, personeel en klanten bij te
houden. U mist nooit meer een
afspraak.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Cortana Houd werk- en privézaken snel,
eenvoudig en op een leuke manier in de
hand met uw persoonlijke assistent
Cortana. Installeer deze slimme digitale
assistent op uw telefoon om alle
belangrijke dingen bij te houden, overal,
altijd en op al uw apparaten.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Dynamics CRM Betrek uw klanten terwijl u op werk en
onderweg productief blijft met
Microsoft Dynamics CRM. U komt
voorbereid aan bij elke afspraak en
werkt notities, taken, contactpersonen,
accounts, zaken en potentiële klanten
bij wanneer alles nog vers in uw hoofd
zit. Met Dynamics CRM kunnen
verkopers onderweg hun
verkoopgegevens beheren op basis van
een contextueel bedrijfsproces.
Vertegenwoordigers en
leidinggevenden hebben
bewegingsvrijheid met volledige case
management. Een naadloze
gebruikerservaring volgens het model
'één keer configureren, overal
implementeren'. Beschikbaar voor iOS
en Android.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Met de Bookings-app kunt u:

Uw agenda bekijken en beheren
Afspraken maken of onderweg
bestaande afspraken bewerken
In realtime de beschikbaarheid
van uw personeelsleden bekijken
Snel en eenvoudig reageren op
klanten
Snel een routebeschrijving
krijgen naar uw volgende
afspraak
Uw klantenlijst beheren

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.exchange.bookings
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-bookings/id1065657468?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.cortana
https://apps.apple.com/us/app/cortana/id1054501703
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.crm.crmphone
https://itunes.apple.com/app/microsoft-dynamics-crm/id678800460?mt=8


Microsoft Edge Microsoft Edge biedt een continue
browse-ervaring voor Windows 10-
gebruikers op al hun apparaten. Inhoud
en gegevens worden op de achtergrond
naadloos gesynchroniseerd, zodat
gebruikers in meerdere apparaten
probleemloos kunnen browsen. Met
vertrouwde Microsoft Edge-functies als
de Hub kunnen gebruikers het web
organiseren op een manier waar ruis
naar de achtergrond verdwijnt, zodat
het makkelijker is om onderweg inhoud
te zoeken, bekijken en beheren.
Microsoft Edge is zo ontworpen dat
Windows 10-gebruikers op hun eigen
manier kunnen browsen, waar ze ook
zijn, zonder processen te verstoren.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Excel Excel-spreadsheets zien er beter uit dan
ooit op uw tablet en telefoon. U kunt er
zeker van zijn dat wanneer u
werkbladen bewerkt of maakt, ze er op
computers, Macs, tablets en telefoons
precies zo uitzien zoals u wilt. U bent in
een handomdraai aan de slag dankzij
een vertrouwd Office-uiterlijk en -
gevoel en een intuïtieve
aanraakervaring.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Flow Neem de volledige kracht van Microsoft
Flow mee in je broekzak. Met Flow
maakt u geautomatiseerde
werkstromen tussen uw favoriete apps
en services om uw zaken te
stroomlijnen, tijd te besparen en
efficiënter te werken.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Intune Managed Browser Biedt een oplossing voor browsen op
het web die wordt beheerd door uw
zakelijke IT-beheerder met Intune
Mobile Application Management-beleid.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-edge/id1288723196?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.flow
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-flow/id1094928825
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.intune.mam.managedbrowser
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-intune-managed-browser/id943264951?mt=8


Microsoft Invoicing Met Microsoft Invoicing is het voor
kleine bedrijven makkelijker om
professioneel ogende schattingen en
facturen te maken, snel te worden
betaald en tijd te besparen. Of u nu op
kantoor bent of onderweg, met
Invoicing maakt en verzendt u snel
facturen, ontvangt u betalingen online
en besteedt u minder tijd aan
administratie, terwijl u uw geld in de
gaten houdt.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Kaizala Microsoft Kaizala is een mobiele app en
service die is ontworpen voor
communicatie en werkbeheer in een
grote groep. Met Kaizala is het,
ongeacht locatie, eenvoudiger om te
verbinden en werk te coördineren in en
met uw waardeketen, waaronder
medewerkers in het veld, verkopers,
partners en klanten.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Launcher Met Microsoft Launcher (voorheen
bekend als Arrow Launcher) past u uw
Android-apparaat aan uw stijl aan met
achtergronden, themakleuren,
pictogrampakketten en meer. Met een
Microsoft-account of werk/school-
account hebt u toegang tot uw agenda,
documenten en recente activiteiten in
uw gepersonaliseerde feed. U kunt zelfs
foto's, documenten en webpagina's
openen op uw Windows PC. Zo bent u
productief op al uw apparaten.

Android Store-koppeling

Microsoft OneDrive voor Bedrijven Neem online opslag voor uw
werkbestanden om die te delen en er in
samen te werken met mensen op werk
of op school. Bovendien hebt u
onderweg eenvoudig uw persoonlijke
en werkbestanden bij de hand.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.dynamics.invoice&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-invoicing/id1145475572?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.mobile.polymer
https://itunes.apple.com/in/app/microsoft-kaizala/id1112208399
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.launcher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive
https://itunes.apple.com/us/app/onedrive-cloud-storage-for/id477537958?mt=8


Microsoft OneNote Leg uw gedachten, ontdekkingen en
ideeën vast met OneNote, uw eigen
digitale kladblok. Benut dat ene
inspiratiemoment, schrijf notities op in
de les bij of houd een to-do-lijst bij met
dingen die u niet mag vergeten. Of u nu
thuis bent, op kantoor of onderweg: uw
notities zijn voor u toegankelijk op al uw
apparaten.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Outlook Doe waar dan ook meer met een
uniforme weergave van uw e-mail,
agenda, contactpersonen en bijlagen
met deze gratis e-mail-app. Haal
automatisch uw belangrijkste berichten
op uit al uw e-mailaccounts. Bekijk
eenvoudig uw agenda, deel beschikbare
tijden, plan vergaderingen in en koppel
bestanden uit e-mail, OneDrive of
Dropbox met slechts een paar tikken.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Planner Haal de chaos uit teamwerk en krijg
meer voor elkaar. Met Microsoft Planner
is het eenvoudig voor uw team om
nieuwe plannen te maken, taken te
ordenen en toe te wijzen, bestanden te
delen, te praten over waaraan iemand
werkt en om voortgang te delen.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft PowerApps PowerApps is een service waarmee u
zakelijke apps bouwt die worden
uitgevoerd in een browser of op een
telefoon of tablet, en waarvoor geen
coderingservaring nodig is.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Power BI Krijg live mobiele toegang tot
belangrijke zakelijke informatie met de
Microsoft Power BI-app. Bekijk
eenvoudig uw rapporten en werk in uw
dashboards en rapporten voor al uw
zakelijke gegevens.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.onenote
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-onenote-for-iphone/id410395246?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-outlook/id951937596?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.planner
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-planner/id1219301037?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.msapps
https://itunes.apple.com/us/app/powerapps/id1047318566
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-power-bi/id929738808?mt=8


Microsoft PowerPoint Maak prachtige PowerPoint-
presentaties op uw tablet of telefoon. U
kunt er zeker van zijn dat wanneer u
presentaties bewerkt of maakt, ze er op
computers, Macs, tablets en telefoons
precies zo uitzien zoals u wilt. U bent in
een handomdraai aan de slag dankzij
een vertrouwd Office-uiterlijk en -
gevoel en een intuïtieve
aanraakervaring.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft SharePoint Neem het intranet van je bedrijf
onderweg met je mee met toegang
vanaf de mobiele SharePoint-app. Krijg
snel toegang tot uw teamsites,
organisatieportals en -resources en de
personen waarmee u werkt, zowel on-
premises als online in Office 365.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft To-Do Microsoft To-Do is een eenvoudige en
intelligente takenlijst waarmee u
gemakkelijk uw dag inplant. Of het voor
werk, school of thuis is, To-Do helpt uw
productiviteit te verbeteren en stress te
verminderen. Het combineert
intelligente technologie en een prachtig
ontwerp, zodat u eenvoudig een
dagelijkse workflow maakt.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Skype voor Bedrijven Een enkele eenvoudig te gebruiken
interface voor een mobiel apparaat voor
toegang tot uw favoriete Skype-
functies: spraak en video via internet,
verbeterde aanwezigheid, instant
messaging, conferenties en bellen.
Beschikbaar voor iOS en Android.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft StaffHub Microsoft StaffHub is een platform in de
cloud waarmee iedereen zijn werk (en
de hulpprogramma's om die te beheren)
zo in zijn broekzak steekt. Met
Microsoft StaffHub kunnen
eerstelijnsmedewerkers planningen
bekijken, diensten ruilen en vrije dagen
aanvragen. Managers kunnen
planningen maken, aanvragen
goedkeuren en informatie delen. Op
mobiel of internet is het dé app voor
plannen, delen en communiceren.
Microsoft StaffHub biedt iedereen de
vrijheid om werk te beheren.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-powerpoint/id586449534?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.sharepoint
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-sharepoint/id1091505266?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.todos
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-to-do/id1212616790
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.lync15
https://itunes.apple.com/app/skype-for-business-formerly/id605841731?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ols.microsoft.com.shiftr
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-staffhub/id1122181468?mt=8


Microsoft Stream Microsoft Stream is uw centrale
bestemming voor zakelijke video-
inhoud met ingebouwde slimme
functies, diepe integratie in Office 365
en IT-beheer- en -
beveiligingsmogelijkheden die bedrijven
van elke omvang nodig hebben.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Teams Microsoft Teams is uw op chat gerichte
werkruimte in Office 365. U hebt
rechtstreeks toegang tot alle inhoud
van uw team, vanuit één plek waar
berichten, bestanden, mensen en
hulpprogramma's samenwonen.
Download het mee op uw favoriete
mobiele apparaat.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Met de mobiele Microsoft Stream-
app, kunt u het volgende doen:

Video's die u nodig hebt snel
zoeken en bekijken met slimme
zoekhulpmiddelen
Video's bekijken wanneer het u
uitkomt door inhoud op te slaan
om offline af te kunnen spelen
Profiteer van de beste ervaring
om Stream-video's te bekijken
door in uw app een
dieptekoppeling op te nemen
Haal beveiliging van enterprise-
niveau en nalevingsfuncties
binnen die u van Office 365
verwacht

Deze app vereist een geschikt
commercieel Office 365-
abonnement. Als u niet zeker weet
of uw organisatie een abonnement
heeft of niet weet tot welke apps u
toegang hebt, neemt u contact op
met uw IT-afdeling. Voor meer
informatie over het beheer van
Microsoft Stream met Intune gaat u
naar aka.ms/streamintune.

Als u deze app downloadt, gaat u
akkoord met de
licentievoorwaarden (raadpleeg
aka.ms/eulastreamios) en
privacyvoorwaarden (raadpleeg
aka.ms/privacy).

Ga voor meer informatie naar
aka.ms/microsoftstreamdocs.
Voor ondersteuning of feedback,
stuurt u een e-mail naar
streamiosstore@microsoft.com.

https://aka.ms/streamintune
https://aka.ms/eulastreamios
https://aka.ms/privacy
https://aka.ms/microsoftstreamdocs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.stream
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-stream/id1401013624?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706?mt=8


  

Microsoft Visio Viewer U kunt onderweg gratis Visio-
diagrammen op iPhones bekijken en
gebruiken. Meld u aan met uw
Microsoft-account of open een Visio-
bijlage uit een e-mail en geniet van de
geweldige weergave van Visio-
diagrammen op een iPhone met iOS 9.0
of hoger. Het is ook mogelijk om de
diagrammen te delen met anderen, die
vervolgens de Visio-diagrammen op
hun iPhone of in een webbrowser
kunnen bekijken, zelfs als ze Visio niet
hebben geïnstalleerd op hun Windows-
computer.

iOS Store-koppeling

Microsoft Word Word-documenten zien er beter uit dan
ooit op uw tablet en telefoon. U kunt er
zeker van zijn dat wanneer u
documenten bewerkt of maakt, ze er op
computers, Macs, tablets en telefoons
precies zo uitzien zoals u wilt. U bent in
een handomdraai aan de slag dankzij
een vertrouwd Office-uiterlijk en -
gevoel en een intuïtieve
aanraakervaring.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Microsoft Work Folders Dankzij Work Folders, een Windows
Server-functie, kunnen medewerkers
afzonderlijk hun bestanden beveiligen
van binnen en buiten een zakelijke
omgeving.

iOS Store-koppeling

Yammer Splits organisatorische silo's uit en
faciliteer samenwerking tussen teams
met Yammer. Maak verbinding met de
juiste mensen in uw organisatie, deel en
zoek informatie tussen teams en orden
alles rondom projecten en ideeën, zodat
u meer kunt doen.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING EN -INFORMATIE
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Partner-apps

Deze app kan worden gebruikt als
een app met meerdere identiteiten
voor Android en iOS.

https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-visio-viewer-flowcharts-and-diagrams/id1139787983?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yammer.v1
https://itunes.apple.com/us/app/yammer/id289559439?mt=8


APP-TITEL APP-BESCHRIJVING
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Acronis Access Overal en met elk apparaat beveiligde
toegang tot uw zakelijke bestanden met
Acronis Access. Deel eenvoudig
documenten met collega's, klanten en
verkopers terwijl u bestanden en
gegevens veilig en privé bewaart op een
plek waar alleen u en uw organisatie bij
kunnen. De app is ontworpen voor
extreem gebruiksgemak met
ongeëvenaarde mogelijkheden voor
beveiliging, privacy en beheer.

iOS Store-koppeling

Adobe Acrobat Reader voor
Microsoft Intune

Open, bekijk en werk in PDF-bestanden
in een door Microsoft Intune beheerde
omgeving met Adobe Acrobat Reader
voor Intune. Beschikbaar voor iOS en
Android.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Blackberry Enterprise BRIDGE Met BlackBerry Enterprise BRIDGE
bekijkt, bewerkt en slaat u documenten
veilig op met door Intune beheerde
Microsoft-apps, zoals Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint en Microsoft Excel
van BlackBerry Dynamics. U kunt uw
documenten delen als e-mailbijlagen en
gegevensversleuteling behouden tijdens
deelprocessen voor documenten tussen
BlackBerry Dynamics en door Intune
beheerde mobiele apps.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Box for EMM Laat werknemers verbinden en
samenwerken terwijl u met Box voor
EMM gecentraliseerd beveiliging, beleid
en inrichting beheert in mobiele
apparaten.

iOS Store-koppeling

https://itunes.apple.com/us/app/acronis-access/id429704844?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader.intune
https://geo.itunes.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader-for-microsoft/id1051980424?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackberry.intune.bridge
https://itunes.apple.com/us/app/blackberry-enterprise-bridge/id1305494864?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/box-for-emm/id882085676?mt=8


CellTrust SL2™ voor Microsoft Intune CellTrust SL2™ voor Microsoft Intune is
een toepassing op bedrijfsniveau die
werkt door een beveiligd mobiel
bedrijfsnummer (MBN) toe te wijzen aan
persoonlijke apparaten; zo blijven de
persoonlijke en zakelijke communicatie
op één apparaat van elkaar gescheiden.
Met deze handige oplossing worden
sms-berichten en zakelijke gesprekken
po het apparaat beveiligd zonder dat er
gebruik wordt gemaakt van het
persoonlijke nummer. Dit is van groot
belang binnen bedrijven waar zakelijke
communicatie goed moet worden
beveiligd en als eDiscovery moet
worden gearchiveerd en er aan
bepaalde beleidsregels moet worden
voldaan. 
Microsoft Intune is een clouddienst
voor het beheren van bedrijfsmobiliteit
(Enterprise Mobility Management,
EMM) die uw werknemers in staat stelt
om productief te zijn terwijl uw zakelijke
gegevens veilig blijven. 
CellTrust SL2™ voor Microsoft Intune
biedt een krachtig platform voor
bedrijven waarmee werknemers
onderweg kunnen werken. Ze krijgen
hiermee eenvoudig toegang tot
beveiligde zakelijke toepassingen en
kunnen gewoon bellen en sms'en. De
app is ontwikkeld op basis van
Microsoft Intune SDK's en aangepaste
functies zodat organisaties de app
verder kunnen aanpassen aan hun
branche en IT-vereisten.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Citrix Secure Mail Citrix Secure Mail is een container-app
voor e-mail, agenda en
contactpersonen met een rijke
gebruikerservaring.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Citrix ShareFile voor Intune Bescherm zakelijke gegevens terwijl u
bestanden opent en deelt uit ShareFile.
Het integreert rechtstreeks met
Microsoft Word, Excel en PowerPoint en
biedt toegang tot bestanden uit
ShareFile zonder dat u uw Office-
toepassing verlaat.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celltrust.sl2_intune
https://itunes.apple.com/us/app/celltrust-sl2-for-intune/id1442087513?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.mail.droid
https://itunes.apple.com/us/app/citrix-secure-mail/id1155203964?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.sharefile.intune
https://itunes.apple.com/us/app/citrix-sharefile-for-intune/id1056495502?mt=8


Egress Secure Mail voor Intune Verzend en ontvang versleutelde e-
mails en bestanden op uw mobiele
apparaat. Egress Secure Email biedt
gebruiksvriendelijke hulpprogramma's
om gevoelige gegevens te beveiligen
met end-to-end-versleuteling,
toegangsintrekking en
berichtbeperkingen, zodat gebruikers de
controle hebben over wat ze delen.

Android Store-koppeling

iBabs voor Intune Maak vergaderingen eenvoudiger,
inhoudelijker en milieuvriendelijker.

iOS Store-koppeling

Lexmark Mobile Print Intune We kunnen niet meer om mobiele
computing heen: het is simpelweg een
kwestie van altijd beschikbare
verbondenheid zonder enige hindernis
waardoor we van entertainment
kunnen genieten, informatie kunnen
zoeken en sneller kunnen werken. 
Waar zakelijke gebruikers nog
verwachten dat afdrukken via
desktopcomputers net zo gemakkelijk is
als via mobiele apparaten, weten IT-
beheerders hoe ingewikkeld het kan zijn
om naadloze uitvoer te bieden. Dit
komt met name door de unieke
kenmerken van de mobiele methode. Er
moeten heel wat problemen op het
gebied van connectiviteit, beveiliging en
netwerken op diverse
besturingssystemen worden opgelost,
waardoor het vrij ingewikkeld kan
worden om uw gebruikers de verwachte
flexibele afdrukmogelijkheden te bieden.
Lexmark biedt de ervaring en innovatie
die u nodig hebt om zodanig aan de
afdrukbehoeften van uw gebruikers te
voldoen dat het ook voor de IT-afdeling
eenvoudig en probleemloos is. Door uw
problemen met een uitgebreide reeks
hulpprogramma's en opties aan te
pakken, helpen we u een mobiele
afdrukervaring te ontwikkelen die
transparanter, eenvoudiger en veiliger
is.

iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Voor de Egress Secure Email-app
moet u een gelicentieerde gebruiker
zijn van het Egress-platform met
een geldig abonnement en de juiste
infrastructuur.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egress.switchdroid.intune
https://itunes.apple.com/us/app/ibabs-for-intune/id1130847428?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lexmark-mobile-print-intune/id1368424840?ls=1&mt=8


Nine Work voor Intune Nine is een volwaardige e-
mailtoepassing voor Android op basis
van Direct Push-technologie om te
synchroniseren met Microsoft Exchange
Server met behulp van Microsoft
Exchange ActiveSync, en is ontworpen
voor ondernemers of gewone mensen
die efficiënt willen communiceren met
collega's, vrienden en familie, waar en
wanneer ze willen.

Android Store-koppeling

PrinterOn voor Microsoft Met de oplossingen voor draadloos
mobiel afdrukken van PrinterOn kunnen
gebruikers op afstand vanaf elke locatie
en op elk gewenst moment
documenten afdrukken via een
beveiligd netwerk.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

SAP Fiori Vergroot uw dagelijkse productiviteit
door de meestvoorkomende zakelijke
taken overal en op elke plek uit te
voeren met de mobiele SAP Fiori-app
voor iPhone en iPad. Een nieuwe
mobiele ervaring met verbeterde
verwerking van bijlagen en bewerkingen
op volledig scherm met de verbeterde
runtime van de webversie van meer dan
750 SAP Fiori-apps. Bovendien hebt u
toegang tot aangepaste mobiele SAP
Fiori-apps, gebouwd door klanten met
de mobiele SAP Fiori-service, die klaar
zijn voor Intune Mobile App
Management.

iOS Store-koppeling

Speaking Email Haal meer tijd uit uw dag door uw e-
mails aan u te laten voorlezen terwijl u
onderweg bent. Spraakopdrachten en
eenvoudige gebaren die ontworpen zijn
om tijdens het rijden veilig uit te voeren,
geven u de mogelijkheid om mails te
archiveren, markeren of zelfs te
beantwoorden.

iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Met slimme detectie van de inhoud
worden disclaimers, antwoord-
headers en e-mailhandtekeningen
overgeslagen, zodat alleen de tekst
en niet de ruis wordt voorgelezen.

Medewerkers kunnen zich via
Intune aanmelden voor toegang tot
Office 365 Exchange-e-mail.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninefolders.hd3.work.intune
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.printeron.droid.phone
https://itunes.apple.com/us/app/printeron-for-microsoft/id1258715414?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sap-fiori-client/id824997258?mt=8
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id991406423?ct=intune


Synergi Life Met de mobiele Synergi Life-app, een
extensie van Synergi Life, kunnen
gebruikers eenvoudig overal en altijd
opmerkingen en incidentenrapporten
maken door met hun telefoon een
schermafbeelding te maken en een
spraakopname op te nemen.

Android Store-koppeling, iOS Store-
koppeling

Vera voor Intune Versleutel, volg en trek rechtstreeks
toegang in tot bestanden en e-
mailbijlagen vanaf uw mobiele apparaat
met Vera voor Intune. Bescherm uw
meest waardevolle informatie, ongeacht
de apps die u gebruikt: Microsoft, Box,
Google, Dropbox en meer.

iOS Store-koppeling

Workspace ONE Send Workspace ONE Send biedt naadloze
bewerking- en
verzendingsmogelijkheden voor klanten
die Microsoft Intune gebruiken om
Office 365-apps te beheren met
productiviteit-apps van VMware.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

Zoom voor Intune Zoom is een communicatiehub voor
vergaderingen, webinars, chatten en
bellen via de cloud. U kunt
vergaderingen starten of eraan
deelnemen met prachtig videobeeld,
kristalhelder geluid en de functionaliteit
om direct uw scherm te delen via een
computer of mobiel apparaat of vanuit
een vergaderzaal.

Android Store-koppeling,
iOS Store-koppeling

APP-TITEL APP-BESCHRIJVING
APP STORE-KOPPELINGEN VOOR
ONDERSTEUNDE PLATFORMS

Volgende stappen

Synergi Life (eerder Synergi) is een
volwaardige zakelijke oplossing voor
risico- en QHSE-beheer, waarin alle
non-conformiteiten, incidenten,
risico's, risicoanalyses, controles,
beoordelingen en suggesties voor
verbeteringen worden beheer.

Voor de mobiele Synergi Life-app
moet u een gelicentieerde gebruiker
van het Synergi Life-risico- en
QHSE-beheersysteem zijn en moet
u over de nodige gelicentieerde
back-end-software en -services
beschikken.

Als u wilt leren hoe u voor elk platform apps aan Intune toevoegt, raadpleegt u:

Android Store-apps
Android LOB-apps
iOS Store-apps
iOS LOB-apps

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnv.mobilesolutions.synergimobile.uibase
https://itunes.apple.com/us/app/synergi-life/id641181737
https://itunes.apple.com/us/app/vera-for-intune/id1235182010?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airwatch.vmsend
https://itunes.apple.com/us/app/vmware-workspace-one-send/id1336333505?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings4intune
https://apps.apple.com/us/app/zoom-for-intune/id1462818858?mt=8


Web-apps (voor alle platformen)
Windows Phone 8.1 Store-apps
Windows Phone LOB-apps
Microsoft Store-apps
Windows LOB-app
Office 365-apps voor Windows 10
Office 365-apps voor macOS
Ingebouwde apps
Win32-apps

file:///T:/mfpq/apps-add-office365-macOS.html


Android Store-apps aan Microsoft Intune
toevoegen
15-4-2019 • 4 minutes to read

Een app toevoegen

Voordat u een app toewijst aan een apparaat of een groep gebruikers, moet u de app toevoegen aan Microsoft
Intune.

Met de volgende stappen kunt u een Android Store-app toevoegen aan Intune via Azure Portal:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune.

Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen.
6. In het deelvenster App toevoegen selecteert u Android bij de beschikbare typen Store-apps.
7. Als u de app-gegevens wilt configureren, selecteert u Configureren en geeft u de volgende informatie op.

Voor Android-apps gaat u naar de Google Play Store en zoekt u de app die u wilt implementeren. Selecteer
de app en noteer de app-gegevens. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen, worden bepaalde waarden
mogelijk automatisch ingevuld.

Naam: Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven. Zorg
ervoor dat u alleen unieke app-namen gebruikt. Als u twee dezelfde app-namen gebruikt, wordt
voor gebruikers slechts één naam in de bedrijfsportal weergegeven.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers
weergegeven in de bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
URL App Store: Voer de app store-URL in van de app die u wilt maken.
Minimumversie van het besturingssysteem: Selecteer in de lijst de minimumversie van het
besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat
met een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.
Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-
pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar
apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel).
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app
bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld Hr-afdeling (optioneel).
Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel).
Logo: Upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen (optioneel). Dit pictogram wordt samen

https://portal.azure.com
https://play.google.com/store


Volgende stappen

8. Selecteer OK.
9. Selecteer Toevoegen.

met de app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de
groepen die u selecteert.

Apps aan groepen toewijzen



iOS Store-apps toevoegen aan Microsoft Intune
15-4-2019 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

NOTENOTE

Gebruik de informatie in dit artikel om iOS Store-apps in Microsoft Intune toe te voegen. iOS Store-apps zijn
apps die Intune installeert op de apparaten van uw gebruiker. Een gebruiker maakt deel uit van het personeel
van uw bedrijf. iOS Store-apps worden automatisch bijgewerkt.

Hoewel gebruikers van iOS-apparaten sommige ingebouwde iOS-apps, zoals Stocks en Maps, kunnen verwijderen, kunt
u Intune niet gebruiken om die apps opnieuw te implementeren. Als uw gebruikers deze apps verwijderen, moeten ze
naar de App Store gaan en ze handmatig opnieuw installeren.

U kunt apps alleen met deze methode toewijzen als ze gratis verkrijgbaar zijn in de App Store. Als u betaalde
apps met Intune wilt toewijzen, kunt u overwegen om het Volume Purchase Program voor iOS te gebruiken.

Als u met Microsoft Intune werkt, kunt u beter de Microsoft Edge- of Google Chrome-browser gebruiken.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune.

Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Apps.
6. Selecteer in de lijst App-type onder Store-apps de optie iOS.
7. Selecteer Zoeken in de App Store.
8. Selecteer in het deelvenster Zoeken in de App Store de landinstelling voor de App Store.
9. Typ de naam van de app (of een deel daarvan) in het zoekvak.

De Store wordt doorzocht en in Intune wordt een lijst met relevante resultaten weergegeven.
10. Selecteer de gewenste app in de lijst met resultaten en selecteer Selecteren.
11. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-gegevens om de app te configureren.
12. Voeg in het deelvenster App-gegevens de app-gegevens toe. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen,

worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld:
Naam: Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven. Zorg
ervoor dat u alleen unieke app-namen gebruikt. Als u twee dezelfde app-namen gebruikt, wordt
voor gebruikers slechts één naam in de bedrijfsportal weergegeven.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers
weergegeven in de bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
URL App Store: Typ de URL naar de App Store voor de app die u wilt maken.
Minimumversie van het besturingssysteem: Selecteer in de lijst de minimumversie van het
besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat

https://portal.azure.com


Volgende stappen

13. Selecteer OK.
14. Selecteer Toevoegen.

met een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.
Toepasbaar apparaattype: Selecteer in de lijst de apparaten die door de app worden gebruikt.
Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-
pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar
apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel).
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app
bevat. De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel). Dit veld is alleen zichtbaar
voor beheerders, niet voor uw gebruikers.
Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld Hr-afdeling (optioneel).
Dit veld is alleen zichtbaar voor beheerders, niet voor uw gebruikers.
Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel). Dit veld is
alleen zichtbaar voor beheerders en niet voor eindgebruikers.
Logo: Upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen (optioneel). Dit pictogram wordt samen
met de app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de
groepen die u selecteert.

Apps aan groepen toewijzen



Windows Phone 8.1 Store-apps toevoegen aan
Microsoft Intune
15-4-2019 • 4 minutes to read

Een app toevoegen aan Intune

Voordat u een app toewijst aan een apparaat of een groep gebruikers, moet u de app toevoegen aan Microsoft
Intune.

Met de volgende stappen kunt u een Windows Phone 8.1 Store-app toevoegen aan Intune via Azure Portal:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune.

Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen een App-type van Windows Phone 8.1 en kies App-

informatie.
7. Voeg in het deelvenster App-gegevens de app-gegevens toe. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen,

worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld:

8. Selecteer OK.
9. Selecteer Toevoegen.

Naam: Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven. Zorg
ervoor dat u alleen unieke app-namen gebruikt. Als u twee dezelfde app-namen gebruikt, wordt voor
gebruikers slechts één naam in de bedrijfsportal weergegeven.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers
weergegeven in de bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
URL App Store: typ de URL naar de App Store voor de app die u wilt maken.
Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal
bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-pakket
prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps
bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld Hr-afdeling (optioneel).
Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel).
Logo: Upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen (optioneel). Dit pictogram wordt samen
met de app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

https://portal.azure.com


Volgende stappen

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de groepen
die u selecteert.

Apps aan groepen toewijzen



Microsoft Store-apps toevoegen aan Microsoft
Intune
15-4-2019 • 4 minutes to read

Een app toevoegen aan Intune

Voordat u apps kunt toewijzen, controleren, configureren of beveiligen, moet u ze aan Intune toevoegen.

U kunt op de volgende manier een Microsoft Store-app toevoegen aan Intune:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune.

Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Apps.
6. Kies in het deelvenster App toevoegen een app-type van Windows en kies App-gegevens.
7. Voeg in het deelvenster App-gegevens de app-gegevens toe. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen,

worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld:

8. Selecteer OK.
9. Selecteer Toevoegen.

Naam: Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven. Zorg
ervoor dat u alleen unieke app-namen gebruikt. Als u twee dezelfde app-namen gebruikt, wordt voor
gebruikers slechts één naam in de bedrijfsportal weergegeven.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers
weergegeven in de bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
URL App Store: typ de URL naar de App Store voor de app die u wilt maken.
Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal
bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-pakket
prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps
bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld Hr-afdeling (optioneel).
Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel).
Logo: Upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen (optioneel). Dit pictogram wordt samen
met de app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de groepen
die u selecteert. Apps uit de Microsoft Store kunnen alleen worden toegewezen aan groepen met het

https://portal.azure.com


Volgende stappen

toewijzingstype Beschikbaar voor ingeschreven apparaten (gebruikers installeren de app vanuit de
bedrijfsportal-app of -website).

Apps aan groepen toewijzen



De Windows 10-bedrijfsportal-app handmatig
toevoegen met Microsoft Intune
15-4-2019 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Instellingen configureren om apps offline weer te geven

De offline bedrijfsportal-app downloaden

Uw gebruikers kunnen de bedrijfsportal-app zelf installeren vanuit Microsoft Store voor het beheren van
apparaten en het installeren van apps. Als uw bedrijf echter vereist dat u de bedrijfsportal-app aan ze toewijst,
kunt u de Windows 10-bedrijfsportal-app handmatig rechtstreeks toewijzen vanuit Intune. U kunt dit zelfs doen
als u Intune niet met de Microsoft Store voor Bedrijven hebt geïntegreerd.

Voor de optie die in dit artikel wordt beschreven, moet u updates telkens handmatig toewijzen wanneer een app-update
wordt uitgebracht.

1. Meld u met uw beheerdersaccount aan bij Microsoft Store voor Bedrijven.
2. Selecteer het tabblad Beheren boven in het venster.
3. Selecteer Instellingen in het linkerdeelvenster.
4. Stel Offline apps weergeven onder Winkelervaring in op Aan.

De offline gelicentieerde apps worde weergegeven.

1. Zoek en selecteer de app Bedrijfsportal.

2. Stel hetLicentietype in op Offline.

3. Selecteer De app downloaden om de offline bedrijfsportal-app te verkrijgen en toe te voegen aan uw
inventaris.

4. Klik op Beheren op de pagina Bedrijfsportal van de app.

5. Selecteer voor Platform de optie Windows 10 alle apparaten. Selecteer vervolgens de juiste
Minimumversie, Architectuur en de waarden voor het downloaden van de app-metagegevens.

6. Selecteer Downloaden om het bestand op te slaan op uw lokale computer.

https://www.microsoft.com/business-store


Veelgestelde vragen
Hoe kan ik de Bedrijfsportal-app op de apparaten van mijn gebruikers bijwerken als hierop al de oudere appsHoe kan ik de Bedrijfsportal-app op de apparaten van mijn gebruikers bijwerken als hierop al de oudere apps
uit de Store zijn geïnstalleerd?uit de Store zijn geïnstalleerd?

7. Download alle pakketten onder ‘Vereiste frameworks’ door Downloaden te selecteren.
Deze actie moet worden uitgevoerd voor x86-, x64- en ARM-architecturen, in totaal 12 pakketten.

8. Voordat u de bedrijfsportal-app uploadt naar Intune, maakt u een map (bijvoorbeeld: C:\Company Portal)
waarin de pakketten op de volgende manier zijn geordend:

NOTENOTE

Plaats het bedrijfsportalpakket in C:\Bedrijfsportal. Maak op deze locatie tevens een submap
Afhankelijkheden.

Plaats de afhankelijkheidspakketten in de map Afhankelijkheden.

Als de afhankelijkheden niet in de juiste indeling worden geplaatst, worden de bestanden niet herkend door
Intune en kunnen ze niet worden geüpload tijdens de pakket-upload. Het uploaden mislukt en geeft een
fout weer.

9. In Microsoft Intune in Azure Portal moet u Bedrijfsportal-app als nieuwe app uploaden.

10. Wijs de Bedrijfsportal-app waar nodig toe als vereiste app voor geselecteerde groep gerichte gebruikers.

Zie Deploying an appxbundle with dependencies via Microsoft Intune MDM (Een appxbundle met
afhankelijkheden implementeren via Microsoft Intune MDM) voor meer informatie over hoe Intune
afhankelijkheden voor universele apps verwerkt.

https://blogs.technet.microsoft.com/configmgrdogs/2016/11/30/deploying-an-appxbundle-with-dependencies-via-microsoft-intune-mdm/


Hoe ik een upgrade uitvoeren van mijn gesideloade Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-Hoe ik een upgrade uitvoeren van mijn gesideloade Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-
bedrijfsportal-app?bedrijfsportal-app?

Hoe kan ik een upgrade uitvoeren van mijn ondertekende en gesideloade Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-Hoe kan ik een upgrade uitvoeren van mijn ondertekende en gesideloade Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-
app of Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-bedrijfsportal-app?app of Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-bedrijfsportal-app?

PARAMETER BESCHRIJVING

InputWin10AppxBundle Het pad naar het bron-appxbundle-bestand.

OutputWin10AppxBundle Het uitvoerpad voor het ondertekende appxbundle-bestand.

Win81Appx Het pad naar het Windows 8.1- of Windows Phone 8.1-
bedrijfsportalbestand (het appx-bestand).

PfxFilePath Het pad naar het certificaat voor ondertekening van
programmacode voor mobiele bedrijfsapparaten van
Symantec (het PFX-bestand).

Als uw gebruikers de Windows 8.1- of Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-apps al hebben geïnstalleerd vanuit de
Microsoft Store, moeten hun apps automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwste versie, zonder dat hiervoor
actie door u of uw gebruikers is vereist. Als de update niet wordt uitgevoerd, vraagt u uw gebruikers om te
bevestigen dat automatische updates voor Store-apps op hun apparaten is ingeschakeld.

Het wordt aanbevolen de toewijzing voor de Windows 8.1-bedrijfsportal-app te verwijderen door de
toewijzingsactie in te stellen op Installatie ongedaan maken. Als u deze instelling selecteert, kunt u de
Windows 10 Bedrijfsportal-app toewijzen aan de hand van eender welke van de besproken opties.

Als u de app moet sideloaden en de Windows 8.1-bedrijfsportal hebt toegewezen zonder deze te ondertekenen
met het Symantec-certificaat, volgt u de stappen in de vorige secties van dit artikel om de upgrade te voltooien.

Als u de app moet sideloaden en de Windows 8.1-bedrijfsportal-app hebt ondertekend en toegewezen met het
Symantec-certificaat voor de ondertekening van programmacode, volgt u de stappen in de volgende sectie.

Het wordt aanbevolen de bestaande toewijzing voor de Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-app of de Windows
8.1-bedrijfsportal-app te verwijderen door de toewijzingsactie in te stellen op Installatie ongedaan maken. Als
u deze instelling selecteert, kunt u de Windows 10 Bedrijfsportal-app zoals gebruikelijk toewijzen.

Anders moet de Windows 10-bedrijfsportal-app op de juiste manier worden bijgewerkt en ondertekend om
ervoor te zorgen dat het upgradepad in acht wordt genomen.

Als u de Windows 10-bedrijfsportal-app op deze manier ondertekent en toewijst, moet u dit proces herhalen voor
elke nieuwe app-update wanneer deze beschikbaar is in de Store. De app wordt niet automatisch bijgewerkt
wanneer de Store wordt bijgewerkt.

Het ondertekenen en toewijzen van de app gaat als volgt:

1. Download het ondertekeningsscript voor de Microsoft Intune Windows 10-bedrijfsportal-app.
Voor dit script moet de Windows SDK voor Windows 10 moet zijn geïnstalleerd op de hostcomputer.
Download de Windows-SDK voor Windows 10.

2. Download de Windows 10-bedrijfsportal-app vanuit Microsoft Store voor Bedrijven, zoals hierboven is
beschreven.

3. Voer het script uit met de invoerparameters die zijn opgegeven in de koptekst van het script om de Windows-
10-bedrijfsportal-app te ondertekenen (zie de volgende tabel).
Afhankelijkheden hoeven niet in het script te worden doorgegeven. Deze zijn alleen vereist wanneer de app
wordt geüpload naar de Intune-beheerconsole.

https://aka.ms/win10cpscript
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296


PfxPassword Het wachtwoord voor het certificaat voor ondertekening van
programmacode voor mobiele bedrijfsapparaten van
Symantec.

PublisherId De uitgevers-id van de onderneming. Als deze niet is
opgegeven, wordt het veld Onderwerp van Symantec
Enterprise-certificaat voor ondertekening van mobiele code
gebruikt.

SdkPath Het pad naar de hoofdmap van de Windows-SDK voor
Windows 10. Dit argument is optioneel en wordt standaard
ingesteld op ${env:ProgramFiles(x86)} \Windows Kits\10.

PARAMETER BESCHRIJVING

Volgende stappen

Zodra het script is uitgevoerd, wordt de ondertekende versie van de Windows 10-bedrijfsportal-app uitgevoerd.
Vervolgens kunt u de ondertekende versie van de app toewijzen als een Line-Of-Business-app (LOB) via Intune.
De huidige toegewezen versies worden bijgewerkt naar deze nieuwe app.

Apps aan groepen toewijzen



    

Beheerde Google Play-apps toevoegen aan
Android-bedrijfsapparaten met Intune
19-4-2019 • 14 minutes to read

Voordat u begint

NOTENOTE

Type beheerde Google Play-app

NOTENOTE

Een beheerde Google Play-app toevoegen met behulp van Intune

Android Enterprise is een programma voor apparaten met Android-werkprofiel, toegewezen
apparaten/kioskapparaten en volledig beheerde apparaten. Bij apparaten met een Android-werkprofiel vormt
Android Enterprise een reeks functies en services waarmee persoonlijke apps en gegevens worden gescheiden
van zakelijke apps en gegevens. Android Enterprise biedt aanvullende beheeropties en privacy wanneer
mensen hun Android-apparaten voor hun werk gebruiken. Intune helpt u om apps en instellingen te
implementeren op apparaten met een Android-werkprofiel om ervoor te zorgen dat werk- en privégegevens
gescheiden zijn. Alle apps die u installeert op apparaten met een Android-werkprofiel zijn afkomstig uit de
beheerde Google Play Store. Hoe u apps toewijst aan apparaten met een Android-werkprofiel verschilt van hoe
u deze apps toewijst aan standaard Android-apparaten. U meldt zich aan bij de store, bladert naar de gewenste
apps en keurt deze goed. De app verschijnt vervolgens op het knooppunt Gelicentieerde apps in Azure
Portal, waarna u de toewijzing van apps kunt beheren zoals u bij elke app zou doen.

Als u uw eigen LOB-apps (line-of-business) hebt gemaakt, kunt u deze als volgt toewijzen:

Meld u aan voor een Google-ontwikkelaarsaccount, zodat u apps kunt publiceren naar een privégebied in
de Google Play-store.
Synchroniseer de apps met Intune.

Zorg ervoor dat u Intune en Android-werkprofielen hebt geconfigureerd voor samenwerking in de workload
Apparaatinschrijving van de Azure-portal. Zie Enroll Android devices (Android-apparaten registreren) voor
meer informatie.

Als u met Microsoft Intune werkt, kunt u beter de Microsoft Edge- of Google Chrome-browser gebruiken.

Met het type beheerde Google Play-app hebt u toestemming om specifiek beheerde Google Play-apps aan
Intune toe te voegen. Als Intune-beheerder kunt u nu door goedgekeurde beheerde Google Play-apps
bladeren en goedgekeurde beheerde Google Play-apps zoeken, goedkeuren, synchroniseren en toewijzen in
Intune. U hoeft niet langer afzonderlijk naar de beheerde Google Play-console te bladeren en u hoeft niet
opnieuw een verificatie uit te voeren.

Als u liever een beheerde Google Play-app synchroniseert met Intune, raadpleegt u Een beheerde Google Play-app met
Intune synchroniseren

1. Meld u aan bij Azure Portal.

https://play.google.com/work/search?q=microsoft&c=apps
https://portal.azure.com


  Een beheerde Google Play-app synchroniseren met Intune
(alternatief)

IMPORTANTIMPORTANT

Een app uit de beheerde Google Play Store synchroniserenEen app uit de beheerde Google Play Store synchroniseren

2. Selecteer Alle services > Intune.
Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps > Apps.
4. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Apps.
5. In de vervolgkeuzelijst App-type selecteert u Beheerd Google Play.
6. Selecteer Beheerd Google Play - Goedkeuren om de beheerde Google Play-catalogus te openen.
7. Gebruik het zoekvak om te zoeken naar apps die u wilt opnemen.
8. Klik op Goedkeuren om de app goed te keuren in Beheerd Google Play en klik op Goedkeuren om de

app-machtigingen te accepteren.
9. Selecteer Goedgekeurd houden wanneer de app nieuwe machtigingen aanvraagt in het venster

Instellingen voor goedkeuring en klik vervolgens op Opslaan. Als u deze optie niet kiest, moet u handmatig
alle nieuwe machtigingen goedkeuren als de app-ontwikkelaar een update publiceert. Hierdoor worden
installaties en updates van de app gestopt totdat de machtigingen zijn goedgekeurd. Daarom wordt het
aanbevolen de optie voor het automatisch goedkeuren van nieuwe machtigingen te selecteren.

10. Klik op OK om de app(s) op te nemen die u hebt goedgekeurd.
11. Klik op Synchroniseren in het deelvenster App-app om te synchroniseren met de Beheerd Google Play-

service.

Als u liever een beheerde Google Play-app met Intune synchroniseert in plaats deze rechtstreeks met behulp
van Intune toe te voegen, gebruikt u de volgende stappen.

De onderstaande informatie biedt een alternatieve methode voor het toevoegen van een beheerde Google Play-app met
behulp van Intune, zoals hierboven beschreven.

1. Ga naar de beheerde Google Play Store. Meld u aan met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om de
verbinding tussen Intune en Android Enterprise te configureren.

2. Zoek in de store naar de app die u wilt toewijzen met behulp van Intune en selecteer deze.

3. Op de pagina waarop de app wordt weergegeven, selecteert u Goedkeuren.
In het volgende voorbeeld is de app van Microsoft Excel gekozen.

Er wordt een venster voor de app geopend, waarin u om toestemming wordt gevraagd voor het
uitvoeren van verschillende bewerkingen door de app.

4. Selecteer Goedkeuren om de app-machtigingen te accepteren en door te gaan.

https://play.google.com/work


    Een beheerde Google Play Store-app met Intune synchroniserenEen beheerde Google Play Store-app met Intune synchroniseren

5. Selecteer een optie om de nieuwe machtigingsaanvragen voor de app te verwerken en selecteer
vervolgens Opslaan.

De app is goedgekeurd en wordt weergegeven in uw IT-beheerconsole. U kunt vervolgens de Android-
werkprofiel-app synchroniseren met Intune.

Als u een app uit de store hebt goedgekeurd maar deze nog niet wordt weergegeven in het knooppunt Apps
met licentie van de workload Client-apps, dwingt u als volgt een onmiddellijke synchronisatie af:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloadvenster Client-apps, onder Installatie de optie Beheerde Google Play Store.
5. Kies in het deelvenster Beheerde Google Play Store Vernieuwen.

De pagina werkt de tijd en de status van de laatste synchronisatie bij.

https://portal.azure.com


De beheerde Google Play-app toewijzen

Machtigingen voor Android Enterprise-apps beheren

App-machtigingen bijwerkenApp-machtigingen bijwerken

Werken met een Line-Of-Business-app uit de beheerde Google Play
Store

6. Selecteer in het workloadvenster Client-apps de optie Apps.
De zojuist beschikbaar geworden beheerde Google Play Store-app wordt weergegeven.

Als de app wordt weergegeven in het knooppunt App-licenties van het workloadvenster Client-apps, kunt u
de app net als alle andere apps toewijzen door de app aan groepen gebruikers toe te voegen.

Nadat u de app hebt toegewezen, wordt deze geïnstalleerd op de apparaten die u hebt aangewezen. De
gebruiker van het apparaat wordt geen toestemming voor de installatie gevraagd.

Android Enterprise vereist dat u apps goedkeurt in de beheerde Google Play Store-webconsole voordat u de
apps met Intune synchroniseert en aan uw gebruikers toewijst. Met Android Enterprise kunt u de apps op de
achtergrond en automatisch naar de apparaten van gebruikers pushen. U moet daarom de machtigingen voor
de app namens al uw gebruikers accepteren. Gebruikers krijgen geen app-machtigingen te zien wanneer ze de
apps installeren. Het is dus belangrijk dat u de informatie over de machtigingen begrijpt.

Wanneer een app-ontwikkelaar machtigingen bijwerkt met een nieuwe versie van de app, worden de
machtigingen niet automatisch geaccepteerd, zelfs niet wanneer u de vorige machtigingen ook al had
goedgekeurd. Apparaten met de oude versie van de app kunnen deze nog steeds gebruiken. De app is echter
niet bijgewerkt tot de nieuwe machtigingen zijn goedgekeurd. Op apparaten waar de app niet op is
geïnstalleerd, worden deze pas geïnstalleerd wanneer de nieuwe machtigingen voor de app zijn goedgekeurd.

Bezoek met enige regelmaat de beheerde Google Play-console om te controleren op nieuwe machtigingen. U
kunt de Google Play zodanig configureren dat u of anderen een e-mailbericht ontvangen wanneer nieuwe
machtigingen voor een goedgekeurde app zijn vereist. Als u een app toewijst en u ziet dat deze niet is
geïnstalleerd op apparaten, controleert u aan de hand van de volgende stappen op nieuwe machtigingen:

1. Ga naar Google Play.
2. Meld u aan met het Google-account dat u gebruikt om apps te publiceren en goed te keuren.
3. Selecteer het tabblad Updates en controleer of er apps kunnen worden bijgewerkt.

Voor alle vermelde apps zijn nieuwe machtigingen vereist. De apps worden pas toegewezen wanneer de
machtigingen zijn toegepast.

U kunt Google Play eventueel ook zodanig configureren dat de app-machtigingen per app automatisch
opnieuw worden goedgekeurd.

1. Meld u aan bij de Google Play Store-ontwikkelaarsconsole met hetzelfde account dat u hebt gebruikt
om de verbinding tussen Intune en Android Enterprise te configureren.
Als u zich voor het eerst aanmeldt, moet u zich registreren en betalen om lid te worden van het Google-
ontwikkelaarsprogramma.

2. Selecteer in de console Nieuwe toepassing toevoegen.

3. U uploadt en verstrekt informatie over uw app op dezelfde manier als bij het publiceren van een app
naar de Google Play store. U moet echter wel Deze toepassing alleen beschikbaar maken voor
mijn organisatie (<organisatienaam>) selecteren.

https://docs.microsoft.com/intune-azure/manage-apps/deploy-apps
https://play.google.com/work
https://play.google.com/apps/publish


Beheerde Google Play-apps verwijderen

Volgende stappen

Via deze bewerking komt de app alleen voor uw organisatie beschikbaar. Deze is dan niet beschikbaar in
de openbare Google Play Store.

Raadpleeg voor meer informatie over Android-apps uploaden en publiceren Help bij Google-
ontwikkelaarsconsole.

4. Nadat u uw app hebt gepubliceerd, meldt u zich aan bij de beheerde Google Play Store met hetzelfde
account dat u hebt gebruikt om de verbinding tussen Intune en Android Enterprise te configureren.

5. Controleer in het knooppunt Apps van de store of de door u gepubliceerde app wordt weergegeven.
De app is automatisch goedgekeurd om te worden gesynchroniseerd met Intune.

Indien noodzakelijk, kunt u beheerde Google Play-apps verwijderen uit Microsoft Intune.  Als u een beheerde
Google Play-app wilt verwijderen, opent u Microsoft Intune in de Azure-portal en selecteert u Client-apps >
Apps. In de lijst met apps selecteert u het beletselteken (...) rechts naast de beheerde Google Play-app en
vervolgens Verwijderen in de weergegeven lijst. Wanneer u een beheerde Google Play-app uit de lijst met
apps verwijdert, wordt de goedkeuring voor de beheerde Google Play-app automatisch verwijderd.

Apps aan groepen toewijzen

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/113469
https://play.google.com/work


Office 365-apps toewijzen aan Windows 10-
apparaten met Microsoft Intune
12-7-2019 • 20 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

IMPORTANTIMPORTANT

Voordat u apps kunt toewijzen, controleren, configureren of beveiligen, moet u ze aan Intune toevoegen. Een van
de beschikbare apptypen is Office 365-apps voor Windows 10-apparaten. Door dit apptype in Intune te
selecteren, kunt u Office 365-apps toewijzen aan en installeren op door u beheerde apparaten waarop Windows
10 wordt uitgevoerd. U kunt ook apps toewijzen en installeren voor de Microsoft Project Online-
bureaubladclient en Microsoft Visio Online Plan 2, mits u daar licenties voor hebt. De beschikbare Office 365-
apps worden als één vermelding weergegeven in de lijst met apps in de Intune-console in Azure.

U moet Office 365 ProPlus-licenties gebruiken om Office 365 ProPlus-apps te activeren die via Microsoft Intune zijn
geïmplementeerd. Momenteel wordt Office 365 Business-editie niet ondersteund door Intune.

Als zich op het apparaat van eindgebruiker MSI-Office-apps bevinden, moet u de functie MSI verwijderen gebruiken om
deze apps veilig te verwijderen. Anders mislukt de installatie van de door Intune geleverd Office 365-apps.

Op de apparaten waarop u deze apps implementeert, moet de Microsoft Windows 10-makersupdate of
hoger zijn geïnstalleerd.
Intune biedt alleen ondersteuning voor het toevoegen van Office-apps uit de Office 365-suite.
Als er Office-apps zijn geopend wanneer het app-pakket wordt geïnstalleerd met Intune, kan de installatie
mislukken en kunnen gebruikers gegevens in niet-opgeslagen bestanden verliezen.
Deze installatiemethode wordt niet ondersteund op apparaten met Windows 10 S, Windows Home, Windows
Team, Windows Holographic of Windows Holographic for Business.
Intune biedt geen ondersteuning voor het installeren van Office 365-desktop-apps vanuit Microsoft Store (die
ook wel bekend staan als Office Centennial-apps) op een apparaat waarop u al Office 365-apps met Intune
hebt geïmplementeerd. Als u deze configuratie installeert, kan dit leiden tot gegevensverlies of -beschadiging.
Meerdere vereiste of beschikbare app-toewijzingen tellen niet mee. Een latere app-toewijzing overschrijft
reeds bestaande geïnstalleerde app-toewijzingen. Als de eerste set met Office-apps bijvoorbeeld Word bevat
maar de laatste set niet, wordt Word verwijderd. Deze voorwaarde geldt niet voor Visio- of Project-
toepassingen.
Meerdere Office 365-implementaties worden momenteel niet ondersteund. Er wordt slechts één
implementatie geleverd op het apparaat
Office-versie: kies of u de 32-bits of 64-bits versie van Office wilt toewijzen. U kunt de 32-bits versie op
zowel 32-bits als 64-bits apparaten installeren, maar de 64-bits versie kan alleen worden geïnstalleerd op 64-
bits apparaten.
MSI verwijderen van de apparaten van eindgebruikers: kies of u bestaande Office MSI-apps wilt
verwijderen van apparaten van eindgebruikers. De installatie mislukt als er zich bestaande MSI-apps op
apparaten van eindgebruikers bevinden. De te verwijderen apps zijn niet beperkt tot de apps die zijn
geselecteerd voor de installatie in App-suite configureren, omdat hierdoor alle Office-apps (MSI) van het



Aan de slag

Indeling van instellingen selecteren

apparaat van de eindgebruiker worden verwijderd. Zie Bestaande MSI-versies van Office verwijderen bij een
upgrade naar Office 365 ProPlus voor meer informatie. Wanneer u Intune Office opnieuw op de computers
van uw eindgebruikers installeert, krijgen eindgebruikers automatisch dezelfde taalpakketten als bij eerdere
.MSI Office installaties.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
3. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
4. Selecteer Toevoegen.
5. Selecteer Windows 10 in het deelvenster Apps toevoegen, in de lijst App-type onder Office 365 Suite.

Selecteer een Indeling voor instellingen om een configuratiemethode voor appinstellingen te kiezen. De
volgende indelingsopties voor instellingen zijn beschikbaar :

Configuration Designer
XML-gegevens invoeren

Wanneer u Configuration Designer kiest, worden op de blade App toevoegen twee extra instellingsopties
weergegeven:

De app-suite configureren
Instellingen voor app-suite

https://docs.microsoft.com/deployoffice/upgrade-from-msi-version
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Als u XML-gegevens invoeren kiest, wordt op de blade App toevoegen de optie XML-gegevens invoeren
weergegeven. Selecteer deze optie om de blade Configuratiebestand weer te geven.



Gegevens over app-suite configureren

Zie XML-gegevens invoeren hieronder voor meer informatie over de optie XML-gegevens invoeren.

In deze stap geeft u informatie op over het app-pakket. Aan de hand van deze informatie kunt u het app-pakket
vinden in Intune en kunnen gebruikers het app-pakket vinden in de bedrijfsportal.

1. Selecteer App-pakketgegevens in het deelvenster App toevoegen.
2. Voer in het deelvenster App-pakketgegevens het volgende uit:

Naam pakket: voer de naam van het app-pakket in zoals deze wordt weergegeven in de
bedrijfsportal. Zorg ervoor dat alle pakketnamen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde naam van een
app-pakket twee keer voorkomt, wordt slechts één van de apps weergegeven voor gebruikers in de
bedrijfsportal.
Beschrijving pakket: voer een beschrijving in voor het app-pakket. Hier kunt u bijvoorbeeld de apps
vermelden die in het pakket zijn opgenomen.
Uitgever: Microsoft wordt weergegeven als de uitgever.
Categorie: selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Met deze instellingen kunnen gebruikers het app-pakket gemakkelijker vinden wanneer ze
door de bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-pakket
prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps
bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Microsoft wordt weergegeven als de ontwikkelaar.
Eigenaar: Microsoft wordt weergegeven als de eigenaar.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.



De app-suite configureren

Instellingen voor app-suite configureren

3. Selecteer OK.

Logo: het Office 365-logo wordt samen met de app weergegeven wanneer gebruikers door de
bedrijfsportal bladeren.

Als u de optie Configuration Designer in de vervolgkeuzelijst Instellingsindeling, ziet u de optie App-suite
configureren in de blade App toevoegen. Selecteer de Office-apps die u wilt toewijzen aan apparaten.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakket configureren.
2. Kies in het deelvenster App-pakket configureren de standaard-apps van Office die u wilt toewijzen aan

apparaten.
Daarnaast kunt u apps installeren voor de Microsoft Project Online-bureaubladclient en Microsoft Visio
Online Plan 2, mits u daar licenties voor hebt.

3. Selecteer OK.

Als u de optie Configuration Designer in de vervolgkeuzelijst Instellingsindeling, ziet u de optie
Instellingen app-suite in de blade App toevoegen. In deze stap configureert u de installatieopties voor het
app-pakket. De instellingen gelden voor alle apps die u aan het pakket hebt toegevoegd.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Instellingen voor app-pakket.
2. Voer in het deelvenster Instellingen voor app-pakket het volgende uit:

Office-versie: kies of u de 32-bits of 64-bits versie van Office wilt toewijzen. U kunt de 32-bits
versie op zowel 32-bits als 64-bits apparaten installeren, maar de 64-bits versie kan alleen worden
geïnstalleerd op 64-bits apparaten.

Updatekanaal: kies hoe Office moet worden bijgewerkt op apparaten. Zie Overview of update
channels for Office 365 ProPlus (Overzicht van updatekanalen voor Office 365 ProPlus) voor meer
informatie over de verschillende updatekanalen. U kunt kiezen uit:

Maandelijks
Maandelijks (gericht)
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks (gericht)

Wanneer u een kanaal hebt gekozen, kunt u eventueel Specifiek selecteren om voor het
geselecteerde kanaal een specifieke versie van Office te installeren op apparaten van
eindgebruikers. Selecteer daarna welke specifieke versie van Office u wilt gebruiken.

Welke versies er beschikbaar zijn, verandert in de loop van de tijd. Daarom is het mogelijk dat er bij
het maken van een nieuwe implementatie nieuwere versies beschikbaar zijn en dat bepaalde
oudere versies niet meer beschikbaar zijn. Huidige implementaties blijven de oudere versie
implementeren, maar de versielijst wordt voortdurend per kanaal bijgewerkt.

Voor apparaten waarop de vastgemaakte versie wordt bijgewerkt (of andere eigenschappen
worden bijgewerkt) en die worden geïmplementeerd als beschikbaar, wordt de rapportagestatus
weergegeven als Geïnstalleerd als ze de vorige versie hebben geïnstalleerd, totdat het apparaat
wordt ingecheckt. Als het apparaat wordt ingecheckt, wordt tijdelijk de status gewijzigd in
Onbekend, maar dit wordt niet aan de gebruiker weergegeven. Wanneer de gebruiker met de
installatie van de later beschikbaar gekomen versie begint, ziet de gebruiker dat de status wordt
gewijzigd in Geïnstalleerd.

Zie Overzicht van updatekanalen voor Office 365 ProPlus voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus


  

Bereiktags selecteren (optioneel)

XML-indeling invoeren

Voltooien

Probleemoplossing

MSI verwijderen van de apparaten van eindgebruikers: kies of u bestaande Office MSI-apps
wilt verwijderen van apparaten van eindgebruikers. De installatie mislukt als er zich bestaande
MSI-apps op apparaten van eindgebruikers bevinden. De te verwijderen apps zijn niet beperkt tot
de apps die zijn geselecteerd voor de installatie in App-suite configureren, omdat hierdoor alle
Office-apps (MSI) van het apparaat van de eindgebruiker worden verwijderd. Zie Bestaande MSI-
versies van Office verwijderen bij een upgrade naar Office 365 ProPlus voor meer informatie.
Wanneer u Intune Office opnieuw op de computers van uw eindgebruikers installeert, krijgen
eindgebruikers automatisch dezelfde taalpakketten als bij eerdere .MSI Office installaties.

Gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers van de app automatisch accepteren:
selecteer deze optie als het voor eindgebruikers niet vereist is om de gebruiksrechtovereenkomst te
accepteren. Intune accepteert de overeenkomst automatisch.

Activering van gedeelde computers gebruiken: selecteer deze optie wanneer meerdere
gebruikers een computer delen. Zie Overzicht van activering van gedeelde computers voor Office
365 voor meer informatie.

Talen: Office wordt automatisch geïnstalleerd in de ondersteunde talen die met Windows zijn
geïnstalleerd op het apparaat van de eindgebruiker. Selecteer deze opties als u aanvullende talen
wilt installeren met het app-pakket.

U kunt aanvullende talen implementeren voor Office 365 Pro Plus-apps die via Intune worden
beheerd. De lijst met beschikbare talen bevat het taalpakket Type (kern, gedeeltelijk en
spellingcontrole). Selecteer in Azure Portal Microsoft Intune > Client-apps > Apps >
Toevoegen. In de lijst App-type op de blade App toevoegen selecteert u Windows 10 onder
Office 365-suite. Selecteer Talen in de blade Instellingen voor app-suite. Zie voor meer
informatie het overzicht van de implementatie van talen in Office 365 ProPlus.

U kunt bereiktags gebruiken om te bepalen wie er informatie over client-apps mag bekijken in Intune. Zie Use
role-based access control and scope tags for distributed IT (Op rollen gebaseerd toegangsbeheer en bereiktags
gebruiken voor gedistribueerde IT) voor uitgebreide informatie over bereiktags.

1. Selecteer Bereik (tags) > Toevoegen.
2. Gebruik het vak onder Selecteren om bereiktags te zoeken.
3. Schakel het selectievakje in naast de bereiktags die u aan deze app wilt toewijzen.
4. Kies Selecteren > OK.

Als u de optie XML-gegevens invoeren in de vervolgkeuzelijst Instellingsindeling, ziet u de optie XML-
gegevens invoeren in de blade App toevoegen. Raadpleeg Configuratie-opties voor het Office-
implementatieprogramma voor meer informatie.

Als u klaar bent, selecteert u Toevoegen in het deelvenster App toevoegen. De app die u hebt gemaakt, wordt
weergegeven in de lijst met apps.

Intune gebruikt het Office-implementatiehulpprogramma om Office 365 ProPlus te downloaden en op uw
clientcomputers te implementeren met de Office 365 CDN. Bekijk de best practices die worden vermeld in Office
365-eindpunten beheren, om ervoor te zorgen dat uw netwerkconfiguratie toestaat dat clients rechtstreeks

https://docs.microsoft.com/deployoffice/upgrade-from-msi-version
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-shared-computer-activation-for-office-365-proplus
https://docs.microsoft.com/deployoffice/overview-of-deploying-languages-in-office-365-proplus
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/configuration-options-for-the-office-2016-deployment-tool
https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-the-office-2016-deployment-tool
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/content-delivery-networks
https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/managing-office-365-endpoints


Fouten tijdens de installatie van het app-pakket

Status voor Office CSPStatus voor Office CSP

STATUS FASE BESCHRIJVING

1460 (ERROR_TIMEOUT) Download Het downloaden van de Office
Deployment Tool is mislukt

13 (ERROR_INVALID_DATA) - De handtekening van de gedownloade
Office Deployment Tool kan niet
worden geverifieerd

Foutcode van
CertVerifyCertificateChainPolicy

- De certificeringscontrole van de
gedownloade Office Deployment Tool
is mislukt

997 WIP Wordt geïnstalleerd

0 Na de installatie Installatie voltooid

1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Controle van vereisten is mislukt, zoals
SxS (Er is geprobeerd te installeren
terwijl 2016 MSI is geïnstalleerd)Versie
komt niet overeenOverige

0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Er is geprobeerd te verwijderen zonder
Office Klik-en-Klaar op de machine

17002 - Het scenario (installatie) kan niet
worden voltooid. Mogelijke
redenen:Installatie geannuleerd door
gebruikerInstallatie geannuleerd door
een andere installatieOnvoldoende
schijfruimte tijdens
installatieOnbekende taal-ID

17004 - Onbekende SKU’s

Office Deployment Tool-foutcodesOffice Deployment Tool-foutcodes

SCENARIO RETOURCODE GEBRUIKERSINTERFACE OPMERKING

Er is geprobeerd de
installatie te verwijderen
zonder actieve Klik-en-
Klaar-installatie

-2147418113, 0x8000ffff of
2147549183

Foutcode: 30088-
1008Foutcode: 30125-1011
(404)

Office Deployment Tool

toegang hebben tot CDN, in plaats van dat CDN-verkeer door centrale proxy's wordt geleid. Zo voorkomt u
onnodige latentie.

Voer de Microsoft Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365 uit op een doelapparaat als u tijdens de
installatie of uitvoering problemen ondervindt.

Raadpleeg ULS-logboekregistratie in Office 365 ProPlus inschakelen voor informatie over hoe u uitgebreide
installatielogboeken bekijkt.

In de volgende tabellen worden algemene foutcodes en hun betekenis weergegeven.

https://diagnostics.office.com
https://blogs.technet.microsoft.com/odsupport/2018/06/18/how-to-enable-office-365-proplus-uls-logging


Installeren terwijl de MSI-
versie is geïnstalleerd

1603 - Office Deployment Tool

De installatie is geannuleerd
door de gebruiker of door
een andere installatie

17002 - Klik-en-Klaar

Er is geprobeerd een 64-
bits versie te installeren op
een apparaat waarop de
32-bits versie is
geïnstalleerd.

1603 - Retourcodes Office
Deployment Tool

Er is geprobeerd een
onbekende SKU te
installeren (dit is geen
geldige use case voor Office
CSP omdat er alleen geldige
SKU’s mogen worden
doorgegeven)

17004 - Klik-en-Klaar

Gebrek aan ruimte 17002 - Klik-en-Klaar

Kan de Klik-en-Klaar-client
niet starten (onverwacht)

17000 - Klik-en-Klaar

De Klik-en-Klaar-client kan
het scenario niet in de
wachtrij zetten (onverwacht)

17001 - Klik-en-Klaar

SCENARIO RETOURCODE GEBRUIKERSINTERFACE OPMERKING

Volgende stappen
Zie Apps toewijzen aan groepen om de apps toe te wijzen aan de groepen van uw keuze.

https://docs.microsoft.com/intune-azure/manage-apps/deploy-apps


Office 365 toewijzen aan macOS-apparaten met
Microsoft Intune
10-7-2019 • 6 minutes to read

Voordat u begint

Het app-pakket maken en configureren

Met dit type app kunt u Office 365 2016-apps eenvoudig toewijzen aan macOS-apparaten. Door dit type app te
gebruiken, kunt u Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote installeren. Deze apps worden ook geleverd met
Microsoft AutoUpdate (MAU) om ervoor te zorgen dat de apps veiliger worden en up-to-date blijven. De apps die
u wilt, worden als één app weergegeven in de lijst met apps in de Intune-console.

Voordat u Office 365 gaat toevoegen aan macOS-apparaten, moet u de volgende details begrijpen:

Op de apparaten waarop u deze apps implementeert, moet macOS 10.10 of hoger zijn geïnstalleerd.
Intune ondersteunt alleen het toevoegen van de Office-apps die in het Office 2016 voor Mac-pakket zijn
opgenomen.
Als er Office-apps zijn geopend wanneer Intune het app-pakket installeert, verliezen gebruikers mogelijk
gegevens in niet-opgeslagen bestanden.

Voeg Office 365 toe vanuit het deelvenster Apps.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
3. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
4. Selecteer Toevoegen.
5. In de lijst App-type in de groep Office 365-pakket selecteert u macOS.
6. Selecteer Informatie over app-pakket voor informatie over het app-pakket.

Aan de hand van deze informatie kunt u het app-pakket vinden in Intune en kunnen gebruikers dit vinden in de
bedrijfsportal.

7. Voer de volgende informatie in:
Naam pakket: voer de naam van het app-pakket in zoals deze wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Zorg ervoor dat alle pakketnamen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde naam van een app-pakket twee
keer voorkomt, wordt slechts één van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving pakket: voer een beschrijving in voor het app-pakket.
Uitgever: Microsoft wordt weergegeven als de uitgever.
Categorie: Selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met deze instellingen kunnen gebruikers het app-pakket gemakkelijker vinden wanneer ze
door de bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Selecteer deze optie om het app-pakket
prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps
bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat. De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


App-toewijzingen configureren

Volgende stappen

8. Selecteer OK.
9. Selecteer Toevoegen in het deelvenster App toevoegen.

Het pakket wordt in de lijst met apps als een afzonderlijk item weergegeven.

Ontwikkelaar: Microsoft wordt weergegeven als de ontwikkelaar.
Eigenaar: Microsoft wordt weergegeven als de eigenaar.
Opmerkingen: Voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen (optioneel).
Logo: het Office 365-logo wordt samen met de app weergegeven wanneer gebruikers door de
bedrijfsportal bladeren.

In deze stap configureert u de toewijzingen voor het app-pakket.

NOTENOTE

1. Selecteer het app-pakket Office 365 in de lijst met apps om het overzichtsdeelvenster Office 365 weer te
geven.

2. Selecteer in het deelvenster Office 365 de optie Toewijzingen.

3. Selecteer Groep toevoegen om een groep toe te voegen die het app-pakket kan bekijken.
Het deelvenster Groep toevoegen wordt weergegeven.

4. Stel het toewijzingstype in op Vereist of Beschikbaar.

5. Wijs het pakket toe aan de groepen die u hebt geselecteerd. Zie Apps aan groepen toewijzen met Microsoft
Intune voor meer informatie.

U kunt het app-pakket Office 365 niet via Intune verwijderen.

6. Selecteer in het deelvenster Toewijzen OK.

7. Selecteer in het deelvenster Groep toevoegen OK.

8. Selecteer Opslaan om uw toewijzingen definitief te maken.

Zie Apps van Office 365 ProPlus 2016 toewijzen aan Windows 10-apparaten met Microsoft Intune voor meer
informatie over het toevoegen van Office 365-apps aan Windows 10-apparaten.
Zie voor meer informatie over app-toewijzingen opnemen in of uitsluiten uit groepen gebruikers App-
toewijzingen opnemen en uitsluiten.



Intune (zelfstandig) - Win32-app-beheer
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NOTENOTE

Vereisten

De Win32-app-inhoud voor upload voorbereiden

IMPORTANTIMPORTANT

De zelfstandige versie van Intune heeft nu uitgebreidere beheermogelijkheden voor Win32-apps. Cloudklanten
kunnen weliswaar Configuration Manager gebruiken voor het beheer van Win32-apps, maar klanten met alleen
Intune hebben uitgebreidere beheermogelijkheden voor hun Win32 LOB-apps (Line-Of-Business). Dit
document bevat een overzicht van de Intune-beheerfunctie voor Win32-apps en informatie over de
probleemoplossing.

Deze app-beheermogelijkheid biedt ondersteuning voor zowel 32- als 64-bits besturingssysteemarchitecturen voor
Windows-toepassingen.

Als u Win32-app-beheer wilt gebruiken, moet u aan de volgende criteria voldoen:

Windows 10 versie 1607 of hoger (Enterprise, Pro en Education)
De Windows 10-client moet aan het volgende voldoen:

NOTENOTE

De grootte van Windows-toepassingen is beperkt tot 8 GB per app.

Apparaten moeten worden gekoppeld aan Azure AD en automatisch worden ingeschreven. De
Intune-beheeruitbreiding biedt ondersteuning voor apparaten die via een groepsbeleid zijn
ingeschreven, zijn toegevoegd aan Azure AD en aan een hybride domein zijn toegevoegd.

Voor het scenario met inschrijving via het groepsbeleid: eindgebruikers gebruiken het lokale gebruikersaccount om
hun Windows 10-apparaat met AAD samen te voegen. Gebruikers moeten zich op het apparaat aanmelden met
hun AAD-gebruikersaccount en zich bij inschrijven bij Intune. Intune installeert de Intune-beheerextensie op het
apparaat als een PowerShell-script of een Win32-app op de gebruiker of het apparaat is gericht.

Gebruik het hulpprogramma voor voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud om klassieke Windows-apps
(Win32) alvast te verwerken. Met het hulpprogramma converteert u de app-installatiebestanden naar de
indeling .intunewin. Het hulpprogramma detecteert ook enkele kenmerken die voor Intune zijn vereist om de
installatiestatus van de app te bepalen. Nadat u dit hulpprogramma hebt gebruikt in de map van het app-
installatieprogramma, kunt u een Win32-app maken in de Intune-console.

Alle bestanden en submappen worden met het hulpprogramma voor de voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud
ingepakt wanneer het .intunewin-bestand wordt gemaakt. Zorg ervoor dat u het hulpprogramma voor de voorbereiding
van Microsoft Win32-inhoud gescheiden houdt van de bestanden en mappen van het installatieprogramma, zodat u het
hulpprogramma of andere onnodige bestanden en mappen niet in uw .intunewin-bestand insluit.

U kunt het hulpprogramma voor voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud als zip-bestand downloaden via

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2065730
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2065730
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2065730


Processtroom voor het maken van het .intunewin-bestandProcesstroom voor het maken van het .intunewin-bestand

Het hulpprogramma voor de voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud uitvoerenHet hulpprogramma voor de voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud uitvoeren

Beschikbare opdrachtregelparametersBeschikbare opdrachtregelparameters

OPDRACHTREGELPARAMETER BESCHRIJVING

-h Help

-c <setup_folder> De map voor alle installatiebestanden. Alle bestanden in deze
map worden gecomprimeerd in een .intunewin-bestand.

-s <setup_file> Installatiebestand (zoals setup.exe of setup.msi).

-o <output_folder> Uitvoermap voor het gegenereerde .intunewin-bestand.

-q Stille modus

VoorbeeldopdrachtenVoorbeeldopdrachten

VOORBEELDOPDRACHT BESCHRIJVING

IntuneWinAppUtil -h Met deze opdracht worden de gebruiksgegevens voor het
hulpprogramma weergegeven.

IntuneWinAppUtil -c c:\testapp\v1.0 -s
c:\testapp\v1.0\setup.exe -o c:\testappoutput\v1.0
-q

Met deze opdracht genereert u het .intunewin -bestand
van de opgegeven bronmap en het installatiebestand. Dit
hulpprogramma haalt vereiste informatie voor Intune op
voor het MSI-installatiebestand. Als -q  is opgegeven,
wordt de opdracht uitgevoerd in de stille modus. Als het
uitvoerbestand al bestaat, wordt het overschreven. Als de
uitvoermap niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt.

Een Win32-app maken, toewijzen en bewaken

Processtroom om een Win32-app aan Intune toe te voegenProcesstroom om een Win32-app aan Intune toe te voegen

GitHub. Het ingepakte bestand bevat de map Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool-master. In de map vindt
u het voorbereidingsprogramma, de licentie, een readme-bestand en de release-opmerkingen.

Als u IntuneWinAppUtil.exe  uitvoert zonder parameters vanuit het opdrachtvenster, krijgt u in het
hulpprogramma stapsgewijze instructies voor het invoeren van de vereiste parameters. Of u kunt de parameters
aan de opdracht toevoegen op basis van de volgende beschikbare opdrachtregelparameters.

Wanneer u het bestand .intunewin genereert, plaatst u eventuele referentiebestanden in een submap van de
map van het installatieprogramma. Vervolgens gebruikt u een relatief pad om te verwijzen naar het specifieke
bestand dat u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

Bronmap voor installatieprogramma: c:\testapp\v1.0
Licentiebestand: c:\testapp\v1.0\licenses\license.txt

Verwijs naar het bestand license.txt door het relatieve pad licenses\license.txt te gebruiken.

Net als bij een LOB-app (Line-Of-Business) kunt u een Win32-app aan Microsoft Intune toevoegen. Dit type
app wordt doorgaans intern of door een externe partij geschreven.



Een Win32-app toevoegen aan IntuneEen Win32-app toevoegen aan Intune

Stap 1: locatie van het software-installatiebestand opgevenStap 1: locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: het app-pakketbestand uploadenStap 2: het app-pakketbestand uploaden

De volgende stappen bevatten instructies waarmee u een Windows-app kunt toevoegen aan Intune.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps > Apps > Toevoegen.

3. Selecteer in het app-deelvenster Toevoegen Windows-app (Win32) uit de opgegeven
vervolgkeuzelijst.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakketbestand om een bestand te
selecteren. Het deelvenster App-pakketbestand wordt weergegeven.

2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de bladerknop. Selecteer vervolgens een Windows-
installatiebestand met de extensie .intunewin.

Gebruik de nieuwste versie van het hulpprogramma voor voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud. Als u de
nieuwste versie niet gebruikt, ziet u een waarschuwing om aan te geven dat de app met een oudere versie van het
hulpprogramma voor voorbereiding van Microsoft Win32-inhoud is ingepakt.

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Stap 3: App-gegevens configurerenStap 3: App-gegevens configureren

Stap 4: app-installatiegegevens configurerenStap 4: app-installatiegegevens configureren

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-gegevens om de app te configureren.
2. Configureer de volgende gegevens in het deelvenster App-gegevens. Sommige van de waarden in dit

deelvenster worden mogelijk automatisch ingevuld.

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven. Als dezelfde
app-naam twee keer voorkomt, wordt elke app in de bedrijfsportal weergegeven.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. De beschrijving wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de
hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat (optioneel).
De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app (optioneel). Bijvoorbeeld HR-afdeling.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen. Het pictogram wordt samen met de app
weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Programma om de installatie- en
verwijderopdrachten voor de app te configureren.

2. Voeg de volledige installatieopdrachtregel toe om de app te installeren.

Als de bestandsnaam van uw app bijvoorbeeld MyApp123 is, voegt u het volgende toe:
msiexec /p “MyApp123.msp”

En als de toepassing ApplicationName.exe  is, bestaat de opdracht uit de naam van de toepassing, gevolgd
door de opdrachtargumenten (schakelaars) die door het pakket worden ondersteund. 
Bijvoorbeeld:
ApplicationName.exe /quiet

In de bovenstaande opdracht biedt het ApplicationName.exe -pakket ondersteuning voor het
opdrachtargument /quiet .

Neem voor de specifieke argumenten die door het toepassingspakket worden ondersteund contact op
met uw toepassingsleverancier.

3. Voeg de volledige opdrachtregel voor verwijdering toe om de app te verwijderen op basis van de unieke
id van de app.

Bijvoorbeeld: msiexec /x “{12345A67-89B0-1234-5678-000001000000}”



Stap 5: de app-vereisten configurerenStap 5: de app-vereisten configureren

NOTENOTE
U kunt een Win32-app configureren voor installatie in een gebruikers- of systeemcontext. Een
gebruikerscontext verwijst naar alleen een bepaalde gebruiker. Een systeemcontext verwijst naar alle gebruikers
van een Windows 10-apparaat.

Eindgebruikers hoeven niet te zijn aangemeld bij het apparaat om Win32-apps te installeren.

Het installeren en verwijderen van de Win32-app wordt uitgevoerd met de beheerdersbevoegdheden (standaard)
wanneer voor de app is ingesteld dat deze in de gebruikerscontext moet worden geïnstalleerd en de eindgebruiker
op het apparaat beheerdersbevoegdheden heeft.

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Vereisten om de vereisten waaraan apparaten
moeten voldoen voordat de app wordt geïnstalleerd te configureren.

2. Configureer de volgende gegevens in het deelvenster Een regel voor vereisten toevoegen. Sommige
van de waarden in dit deelvenster worden mogelijk automatisch ingevuld.

Architectuur van besturingssysteem: kies de architecturen die nodig zijn om de app te installeren.
Minimumversie van het besturingssysteem: selecteer de minimumversie van het
besturingssysteem die nodig is om de app te installeren.
Vereiste schijfruimte (MB) : voeg optioneel de vrije schijfruimte op het systeemstation toe die nodig
is om de app te installeren.
Vereiste fysieke geheugen (MB) : voeg optioneel het fysieke geheugen (RAM) toe dat nodig is om
de app te installeren.
Minimumaantal vereiste logische processors: voeg optioneel het minimumaantal logische
processors toe dat nodig is om de app te installeren.
Minimale vereiste processorsnelheid (MHz) : voeg optioneel de minimale processorsnelheid toe
die nodig is om de app te installeren.

3. Klik op Toevoegen om de blade Een vereisteregel toevoegen weer te geven en aanvullende
vereisteregels te configureren. Selecteer het Vereistetype om het regeltype te kiezen dat u wilt
gebruiken om te bepalen hoe een vereiste moet worden gevalideerd. Vereisteregels kunnen op
informatie over het bestandssysteem, registerwaarden of PowerShell-scripts worden gebaseerd.

Bestand: Als u Bestand als Vereistetype kiest, moet de vereisteregel een bestand of map, datum,
versie of grootte selecteren.

Register: Als u Register als Vereistetype kiest, moet de vereisteregel een registerinstelling op basis
van een waarde, tekenreeks, geheel getal of versie selecteren.

Pad: het volledige pad van de map met het bestand of de map dat/die u wilt detecteren.
Bestand of map: het bestand of de map dat/die u wilt detecteren.
Eigenschap: selecteer het type regel dat moet worden gebruikt om de aanwezigheid van de
app te valideren.
Gekoppeld aan een 32-bits app op 64-bits clients: selecteer Ja om
padomgevingsvariabelen in een 32-bits context op 64-bits clients uit te breiden. Selecteer Nee
(standaard) om padvariabelen in een 64-bits context op 64-bits clients uit te breiden. 32-bits
clients gebruiken altijd de 32-bits context.

Sleutelpad: het volledige pad van de registervermelding met de waarde die moet worden
gedetecteerd.
Waardenaam: de naam van de registerwaarde die moet worden gedetecteerd. Als deze
waarde leeg is, wordt de detectie op de sleutel uitgevoerd. De (standaard)waarde van een



Stap 6: app-detectieregels configurerenStap 6: app-detectieregels configureren

Script: Kies Script als Vereistetype als u geen vereisteregel kunt maken op basis van een bestand,
register of een andere methode die voor u in de Intune-console beschikbaar is.

sleutel wordt als detectiewaarde gebruikt als de detectiemethode anders is dan het bestaan van
het bestand of de map.
Registersleutelvereiste: selecteer het vergelijkingstype voor registersleutels dat u gebruikt
om te bepalen hoe de vereisteregel moet worden gevalideerd.
Gekoppeld aan een 32-bits app op 64-bits clients: selecteer Ja om het 32-bits register te
doorzoeken op 64-bits clients. Selecteer Nee (standaard) om het 64-bits register op 64-bits
clients te doorzoeken. Voor 32-bits clients wordt altijd het 32-bits register doorzocht.

Scriptbestand: als de bestaanscode 0 is, detecteren we de STDOUT met meer details voor
vereisteregels op basis van PowerShell-script. We kunnen STDOUT bijvoorbeeld als geheel
getal met de waarde 1 detecteren.
Script uitvoeren als 32-bits proces op 64-bits clients - selecteer Ja om het script uit te
voeren in een 32-bits proces op 64-bits clients. Selecteer Nee (standaard) om het script in een
64-bits proces op 64-bits clients uit te voeren. 32-bits clients voeren het script uit in een 32-bits
proces.
U kunt dit script als volgt uitvoeren met behulp van de aanmeldingsgegevens:
Selecteer Ja om het script uit te voeren met behulp van de referenties waarmee op het
apparaat is aangemeld**.
Controle van scripthandtekening afdwingen: selecteer Ja om te verifiëren dat het script is
ondertekend door een vertrouwde uitgever, zodat het script zonder waarschuwingen of
prompts kan worden uitgevoerd. Het script wordt niet geblokkeerd terwijl het wordt
uitgevoerd. Selecteer Nee (standaard) om het script met bevestiging van de eindgebruiker uit
te voeren zonder handtekeningverificatie.
Gegevenstype uitvoer selecteren: Selecteer het gegevenstype dat is gebruikt voor het
bepalen van de overeenkomst met een vereisteregel.

4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

NOTENOTE

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Detectieregels om de regels voor het detecteren
van de aanwezigheid van de app te configureren.

2. Selecteer in het veld Regelnotatie hoe de aanwezigheid van de app moet worden gedetecteerd. U kunt
de detectieregels handmatig configureren of een aangepast script gebruiken om de aanwezigheid van de
app te detecteren. U moet minstens één detectieregel kiezen.

U kunt in het deelvenster Detectieregels meerdere regels toevoegen. Er moet aan de voorwaarden van alle
regels worden voldaan om de app te detecteren.

Detectieregels handmatig configureren: u kunt een van de volgende regeltypen selecteren:

a. MSI: verifiëren op basis van een controle van de MSI-versie. Deze optie kan slechts
eenmaal worden toegevoegd. Als u dit regeltype kiest, hebt u twee instellingen:

MSI-productcode: voeg een geldige MSI-productcode voor de app toe.
Versiecontrole van MSI-product: selecteer Ja om naast de MSI-productcode de
productversie van MSI te controleren.

b. Bestand: verifieer op basis van bestand- of mapdetectie, datum, versie of grootte.

Pad: het volledige pad van de map met het bestand of de map dat/die u wilt detecteren.



Bestand of map: het bestand of de map dat/die u wilt detecteren.
Detectiemethode: selecteer het type detectiemethode dat moet worden gebruikt om
de aanwezigheid van de app te valideren.
Gekoppeld aan een 32-bits app op 64-bits clients: selecteer Ja om
padomgevingsvariabelen in een 32-bits context op 64-bits clients uit te breiden.
Selecteer Nee (standaard) om padvariabelen in een 64-bits context op 64-bits clients uit
te breiden. 32-bits clients gebruiken altijd de 32-bits context.

Voorbeelden van detectie op basis van bestanden

a. Controleer op het bestaan van het bestand.

b. Controleer op het bestaan van de map.



c. Register: verifieer op basis van waarde, tekenreeks, geheel getal of versie.

Sleutelpad: het volledige pad van de registervermelding met de waarde die moet
worden gedetecteerd.
Waardenaam: de naam van de registerwaarde die moet worden gedetecteerd. Als deze
waarde leeg is, wordt de detectie op de sleutel uitgevoerd. De (standaard)waarde van
een sleutel wordt als detectiewaarde gebruikt als de detectiemethode anders is dan het
bestaan van het bestand of de map.
Detectiemethode: selecteer het type detectiemethode dat moet worden gebruikt om
de aanwezigheid van de app te valideren.
Gekoppeld aan een 32-bits app op 64-bits clients: selecteer Ja om het 32-bits
register te doorzoeken op 64-bits clients. Selecteer Nee (standaard) om het 64-bits
register op 64-bits clients te doorzoeken. Voor 32-bits clients wordt altijd het 32-bits
register doorzocht.

Voorbeelden voor detectie op basis van een register

a. Controleer of er een registersleutel bestaat.



b. Controleer of er registerwaarden bestaan.

c. Controleer op gelijke tekenreeksen aan die van de registerwaarde.



Een aangepast detectiescript gebruiken: geef het PowerShell-script op dat wordt gebruikt voor
het detecteren van deze app.

a. Scriptbestand: selecteer een PowerShell-script waarmee de aanwezigheid van de app op
de client wordt gedetecteerd. De app worden gedetecteerd wanneer het script zowel een
afsluitcode met waarde 0 retourneert als een tekenreekswaarde naar STDOUT schrijft.

b. Script uitvoeren als 32-bits proces op 64-bits clients - selecteer Ja om het script uit te
voeren in een 32-bits proces op 64-bits clients. Selecteer Nee (standaard) om het script in
een 64-bits proces op 64-bits clients uit te voeren. 32-bits clients voeren het script uit in een
32-bits proces.

c. Controle van scripthandtekening afdwingen: selecteer Ja om te verifiëren dat het script
is ondertekend door een vertrouwde uitgever, zodat het script zonder waarschuwingen of
prompts kan worden uitgevoerd. Het script wordt niet geblokkeerd terwijl het wordt
uitgevoerd. Selecteer Nee (standaard) om het script met bevestiging van de eindgebruiker
uit te voeren zonder handtekeningverificatie.

Intune-agent controleert de resultaten vanuit het script. Het leest de waarden die door het
script zijn geschreven naar de standaard uitvoerstroom (STDOUT), de standaardfoutstroom
(STDERR) en de afsluitcode. Als het script wordt afgesloten met een andere waarde dan
nul, mislukt het script en is de app-detectiestatus Niet geïnstalleerd. Als de afsluitcode nul is
en STDOUT gegevens heeft, is de toepassingsdetectiestatus Geïnstalleerd.



Stap 7: app-retourcodes configurerenStap 7: app-retourcodes configureren

Stap 8: De app toevoegenStap 8: De app toevoegen

Stap 9: de app toewijzenStap 9: de app toewijzen

NOTENOTE
Microsoft adviseert om uw script te coderen als UTF-8. Als het script wordt afgesloten met de
waarde 0, is de uitvoering van het script gelukt. Het tweede uitvoerkanaal geeft aan dat de app is
gedetecteerd: STDOUT-gegevens geven aan dat de app is gevonden op de client. We zoeken niet
naar een bepaalde tekenreeks van STDOUT.

d. Nadat u uw regel(s) hebt toegevoegd, selecteert u Toevoegen > OK.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Retourcodes om de retourcodes toe te voegen om
het gedrag voor opnieuw proberen van de installatie of het gedrag na installatie voor de app op te geven. De
retourcodevermeldingen worden tijdens het maken van een app standaard toegevoegd. U kunt echter
aanvullende retourcodes toevoegen of bestaande retourcodes wijzigen.

2. Voeg in he deelvenster Retourcodes extra retourcodes toe of wijzig bestaande retourcodes.

3. Selecteer OK nadat u iets hebt toegevoegd aan de lijst met retourcodes of deze hebt aangepast.

Mislukt: de retourwaarde die wijst op een app-installatiefout.
Hard opstarten: de retourcode voor hard opstarten staat niet toe dat de volgende Win32-apps
worden geïnstalleerd op de client zonder opnieuw op te starten.
Zacht opstarten: de retourcode voor zacht opstarten staat toe dat de volgende Win32-app wordt
geïnstalleerd zonder dat de client opnieuw moet worden opgestart. Opnieuw opstarten is nodig om
de installatie van de huidige app te voltooien.
Opnieuw: de retourcode-agent Opnieuw probeert de app drie keer te installeren. Er wordt tussen
elke poging 5 minuten gewacht.
Gelukt: de retourwaarde die aangeeft dat de app is geïnstalleerd.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de app-gegevens die u hebt geconfigureerd correct zijn.
2. Selecteer Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

1. Selecteer in het deelvenster van de app de optie Toewijzingen.
2. Selecteer Groep toevoegen om het deelvenster Groep toevoegen te openen dat is gerelateerd aan de app.
3. Selecteer een toewijzingstype voor de specifieke app:

4. Selecteer Opgenomen groepen en wijs de groepen toe die deze app gaan gebruiken.
5. Selecteer OK op het deelvenster Toewijzen de selectie te voltooien van de groepen die moeten worden

opgenomen.
6. Selecteer Groepen uitsluiten als u gebruikersgroepen wilt uitsluiten zodat ze niet worden beïnvloed door

deze app-toewijzing.
7. Selecteer OK in het deelvenster Groep toevoegen.
8. Selecteer Opslaan in het deelvenster Toewijzingen.

Beschikbaar voor ingeschreven apparaten: gebruikers installeren de app vanuit de bedrijfsportal-
app of -website.
Vereist: de app wordt geïnstalleerd op apparaten in de geselecteerde groepen.
Verwijderen: de app wordt verwijderd van apparaten in de geselecteerde groepen.

U hebt nu de stappen voor het toevoegen van een Win32-app aan Intune voltooid. Zie Apps toewijzen aan
groepen met Microsoft Intune en App-gegevens en -toewijzingen controleren met Microsoft Intune voor meer
informatie over app-toewijzing en -controle.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-deploy
https://docs.microsoft.com/intune/apps-monitor


App-afhankelijkheden
App-afhankelijkheden zijn toepassingen die moeten worden geïnstalleerd voordat u uw Win32-app kunt
installeren. U kunt vereisen dat andere apps als afhankelijkheden worden geïnstalleerd. Specifiek moeten de
afhankelijke apps op het apparaat worden geïnstalleerd vóór u de Win32-app installeert. Er is een maximum
van 100 afhankelijkheden. Dit is inclusief de afhankelijkheden van eventueel opgenomen afhankelijkheden en de
app zelf. U kunt alleen Win32-afhankelijkheden toevoegen nadat uw Win32-app is toegevoegd en naar Intune is
geüpload. Zodra uw Win32-app is toegevoegd, ziet u de optie Afhankelijkheden op de blade voor uw Win32-
app.

Wanneer u een app-afhankelijkheid toevoegt, kunt u een zoekopdracht uitvoeren op basis van de naam en
uitgever van de app. Daarnaast kunt u de toegevoegde afhankelijkheden sorteren op basis van de naam en
uitgever van de app. Eerder toegevoegde app-afhankelijkheden kunnen niet worden geselecteerd in de lijst met
toegevoegde app-afhankelijkheden.

U kunt kiezen of elke afhankelijke app automatisch moet worden geïnstalleerd. Standaard is de optie
Automatisch installeren voor elke afhankelijkheid ingesteld op Ja. Door automatisch een afhankelijke app te
installeren, zelfs als de afhankelijke app niet op de gebruiker of het apparaat is gericht, installeert Intune de app
op het apparaat om aan de afhankelijkheid te voldoen voordat u uw Win32-app installeert. Let op: een
afhankelijkheid kan over recursieve onderliggende afhankelijkheden beschikken en elke onderliggende
afhankelijkheid wordt geïnstalleerd vóór de hoofdafhankelijkheid wordt geïnstalleerd. Daarnaast worden
afhankelijkheden niet volgens een bepaalde installatievolgorde bij een gegeven afhankelijkheidsniveau
geïnstalleerd.

U kunt met de volgende stappen een app-afhankelijkheid aan uw Win32-app toevoegen:

1. Selecteer Client-apps > Apps in Intune om uw lijst met toegevoegde client-apps weer te geven.
2. Selecteer een toegevoegde Windows-app (Win32-app) .
3. Selecteer Afhankelijkheden om de afhankelijke apps toe te voegen die moeten worden geïnstalleerd

voordat de Win32-app kan worden geïnstalleerd.
4. Klik op Toevoegen om een app-afhankelijkheid toe te voegen.
5. Zodra u de afhankelijke app(s) hebt toegevoegd, klikt u op Selecteren.
6. Selecteer Ja of Nee onder Automatisch installeren om te kiezen of de afhankelijke app automatisch moet

worden geïnstalleerd.
7. Klik op Opslaan.

Eindgebruikers zien pop-upmeldingen van Windows die aangeven dat er afhankelijke apps worden gedownload
en geïnstalleerd als onderdeel van het installatieproces van de Win32-app. Daarnaast zien eindgebruikers over
het algemeen een van de volgende meldingen als een afhankelijke app niet is geïnstalleerd:

Een of meer afhankelijke apps kunnen niet worden geïnstalleerd
Er is niet voldaan aan een of meer vereisten voor afhankelijke apps
Een of meer afhankelijke apps zijn in afwachting van het opnieuw opstarten van het apparaat

Als u een afhankelijkheid niet automatisch wilt installeren, wordt de installatie van de Win32-app niet
gestart. Daarnaast wordt in een app-rapport aangegeven dat de afhankelijkheid als failed  is gemarkeerd. Ook
wordt een reden opgegeven waarom de installatie niet is gelukt. Klik op een fout (of waarschuwing) in de
installatiedetails van de Win32-app om de installatiefout van de afhankelijkheid weer te geven.

Op elke afhankelijkheid wordt de Intune Win32-app-logica voor opnieuw proberen (drie keer opnieuw
proberen te installeren na 5 minuten wachten) en de algemene planning voor opnieuw beoordelen toegepast.
Daarnaast zijn afhankelijkheden alleen van toepassing tijdens de installatie van de Win32-app op het apparaat.
Afhankelijkheden zijn niet van toepassing bij het verwijderen van een Win32-app. Als u een afhankelijkheid wilt
verwijderen, klikt u op het weglatingsteken (drie puntjes) links naast de afhankelijke app, aan het einde van de rij



Delivery optimization

Vereiste installatie en beschikbare apps op apparaten

Toast-meldingen voor Win32-apps

van de lijst met afhankelijkheden.

Clients van Windows 10 1709 en hoger downloaden Intune Win32-app-inhoud via een delivery optimization-
onderdeel in de Windows 10-client. Delivery optimization biedt peer-to-peer-functionaliteit die standaard is
ingeschakeld. Delivery Optimization kan worden geconfigureerd via groepsbeleid en via de Intune-
apparaatconfiguratie. Raadpleeg Delivery Optimization voor Windows 10 voor meer informatie.

De eindgebruiker ziet de pop-upmeldingen van Windows voor de vereiste en beschikbare app-installaties. De
volgende afbeelding toont een voorbeeld van de pop-upmelding wanneer de app-installatie pas wordt voltooid
wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart.

De volgende afbeelding informeert de eindgebruiker dat er app-wijzigingen worden aangebracht aan het
apparaat.

Indien nodig, kunt u per app-toewijzing onderdrukken dat toast-meldingen voor eindgebruikers worden
weergegeven. Selecteer vanuit Intune de optie Client-apps > Apps > selecteer de app > Toewijzingen >
Groepen opnemen.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization


    

NOTENOTE

Problemen met Win32-apps oplossen

IMPORTANTIMPORTANT

De bestandsversie van de Win32-app detecteren met behulp van PowerShellDe bestandsversie van de Win32-app detecteren met behulp van PowerShell

$FileVersion = [System.Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo("<path to binary file>").FileVersion
#The below line trims the spaces before and after the version name
$FileVersion = $FileVersion.Trim();
if ("<file version of successfully detected file>" -eq $FileVersion)
{
#Write the version to STDOUT by default
$FileVersion
exit 0
}
else
{
#Exit with non-zero failure code
exit 1
}

Win32-apps waarvoor de Intune-beheerextensie is geïnstalleerd, worden niet verwijderd van apparaten die niet meer
ingeschreven zijn. Beheerders kunnen gebruikmaken van uitsluiting van opdrachten, zodat Win32-apps niet worden
aangeboden op BYOD-apparaten.

Agentlogboeken op de clientcomputer staan doorgaans in 
C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs . U kunt CMTrace.exe  gebruiken om deze

logboekbestanden weer te geven. CMTrace.exe kan worden gedownload via Configuration Manager-
clienthulpprogramma's.

Als u wilt toestaan dat LOB Win32-apps goed worden geïnstalleerd en uitgevoerd, moeten via de antimalware-instellingen
worden ingesteld dat de volgende mappen niet worden gescand:

Voor X64-clientcomputers:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Intune Management Extension\Content
C:\windows\IMECache

Voor X86-clientcomputers:
C:\Program Files\Microsoft Intune Management Extension\Content
C:\windows\IMECache

Als u problemen ondervindt bij het detecteren van de bestandsversie van de Win32-app, kunt u de volgende
PowerShell-opdracht gebruiken of aanpassen:

https://docs.microsoft.com/sccm/core/support/tools


[System.Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo("<path to binary file>").FileVersion

Aanvullende gebieden voor probleemoplossing die u kunt overwegenAanvullende gebieden voor probleemoplossing die u kunt overwegen

Volgende stappen

Vervang in de bovenstaande PowerShell-opdracht de tekenreeks <path to binary file>  door het pad naar uw
Win32-appbestand. Een voorbeeld van een pad ziet er als volgt uit:
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 18\Common7\IDE\ssms.exe

Vervang ook de tekenreeks <file version of successfully detected file>  door de bestandsversie die u moet
detecteren. Een voorbeeld van een tekenreeks voor een bestandsversie ziet er als volgt uit:
2019.0150.18118.00 ((SSMS_Rel).190420-0019)

Als u de versiegegevens van uw Win32-app moet ophalen, kunt u de volgende PowerShell-opdracht gebruiken:

Vervang in de bovenstaande PowerShell-opdracht <path to binary file>  door het bestandspad.

Controleer de targeting om ervoor te zorgen dat de agent op het apparaat is geïnstalleerd: een Win32-app
gericht op een groep of een PowerShell-Script gericht op een groep maken een agentinstallatiebeleid voor
de beveiligingsgroep.
Controleer de versie van het besturingssysteem: Windows 10 1607 en hoger.
Controleer de Windows 10-SKU; Windows 10 S en Windows-versies met de S-modus ingeschakeld bieden
geen ondersteuning voor MSI-installatie.

Zie Problemen met de installatie van Win32-apps oplossen voor meer informatie over het oplossen van
problemen met Win32-apps.

Zie Apps toevoegen aan Microsoft Intune voor meer informatie over apps toevoegen aan Intune.



Een Android Line-Of-Business-app toevoegen aan
Microsoft Intune
2-5-2019 • 7 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Stap 1: locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: app-pakketbestand configureren

Stap 3: App-gegevens configureren

Een LOB-app is een app die u vanaf een app-installatiebestand aan Intune toevoegt. Dit type app wordt
doorgaans intern geschreven. De LOB-app wordt door Intune op het apparaat van de gebruiker geïnstalleerd.

Zie Werken met een Line-Of-Business-app vanuit de beheerde Google Play Store voor meer informatie over LOB-apps uit
de beheerde Google Play Store.

Volg dit artikel voor Android for Work-apparaten.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in de workload Client-apps de optie Beheren > Apps.
5. Selecteer Toevoegen boven de lijst met apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Line-Of-Business-app.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakketbestand.
2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de bladerknop. Selecteer vervolgens een Android-

installatiebestand met de extensie .apk.
3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

1. Selecteer App-gegevens in het deelvenster App toevoegen.
2. Voeg de details voor uw app toe in het deelvenster App-gegevens. Afhankelijk van de app die u hebt

gekozen, worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld.
Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven. Zorg ervoor dat
alle app-namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts één
van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving: voer een beschrijving van de app in. De beschrijving wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
Minimumversie van het besturingssysteem: selecteer in de lijst de minimumversie van het
besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met
een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-add-android-for-work
https://portal.azure.com


Stap 4: Voltooien

Stap 5: een Line-Of-Business-app bijwerken

NOTENOTE

Volgende stappen

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de
hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app (optioneel). Bijvoorbeeld HR-afdeling.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen. Het pictogram wordt samen met de app
weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de gegevens van uw app juist zijn.
2. Selecteer Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. In de lijst kunt u de app toewijzen aan
groepen die u kiest. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Client-apps > Apps.
4. Zoek en selecteer uw app in de lijst met apps.
5. Kies Eigenschappen in de blade Overzicht.
6. Selecteer App-pakketbestand.
7. Klik op het mappictogram en blader naar de locatie van uw bijgewerkte app-bestand. Selecteer Openen. De

app-gegevens worden bijgewerkt met de pakketgegevens.
8. Controleer of de App-versie overeenkomt met het bijgewerkte app-pakket.

De Intune-service kan alleen een nieuw APK-bestand op het apparaat implementeren als u de tekenreeks 
android:versionCode  in het bestand AndroidManifest.xml in uw APK-pakket verhoogt.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt deze nu toewijzen aan de
gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Meer informatie over de manieren waarop u de eigenschappen en de toewijzing van uw app kunt
controleren. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren.

Meer informatie over de context van uw app in Intune. Zie Overzicht van de levenscycli van apparaten en
apps.

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles
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Stap 1: locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: app-pakketbestand configureren

Stap 3: App-gegevens configureren

Gebruik de informatie in dit artikel om iOS-Line-Of-Business-apps (LOB) aan Microsoft Intune toe te voegen.

Gebruikers van iOS-apparaten kunnen sommige van de ingebouwde iOS-apps, zoals Stocks en Maps verwijderen. U kunt
Intune niet gebruiken voor het opnieuw implementeren van deze apps. Als gebruikers deze apps verwijderen, moeten ze
naar de App Store gaan en ze handmatig opnieuw installeren.

iOS LOB-apps hebben een maximale grootte van 4 GB per app.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in de workload Client-apps de optie Beheren > Apps.
5. Selecteer Toevoegen boven de lijst met apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Line-Of-Business-app.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakketbestand.
2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de bladerknop. Selecteer vervolgens een iOS-

installatiebestand met de extensie .ipa.
3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

1. Selecteer App-gegevens in het deelvenster App toevoegen.
2. Voeg de details voor uw app toe in het deelvenster App-gegevens. Afhankelijk van de app die u hebt

gekozen, worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld.
Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven. Zorg ervoor dat
alle app-namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts één
van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. De beschrijving wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
Minimumversie van het besturingssysteem: selecteer in de lijst de minimumversie van het
besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met
een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.
Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.

https://portal.azure.com


Stap 4: Voltooien
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Stap 5: een Line-Of-Business-app bijwerken

NOTENOTE

Volgende stappen

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de
hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app (optioneel). Bijvoorbeeld HR-afdeling.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen. Het pictogram wordt samen met de app
weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de gegevens voor uw app juist zijn.
2. Selecteer Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. In de lijst, kunt u de apps toewijzen aan
groepen die u kiest. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Voor inrichtingsprofielen voor iOS LOB-apps is een kennisgevingsperiode van 30 dagen van toepassing voordat ze
verlopen.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Client-apps > Apps.
4. Zoek en selecteer uw app in de lijst met apps.
5. Kies Eigenschappen in de blade Overzicht.
6. Selecteer App-pakketbestand.
7. Klik op het mappictogram en blader naar de locatie van uw bijgewerkte app-bestand. Selecteer Openen. De

app-gegevens worden bijgewerkt met de pakketgegevens.
8. Controleer of de App-versie overeenkomt met het bijgewerkte app-pakket.

De Intune-service kan alleen een nieuw IPA-bestand op het apparaat implementeren als u de tekenreeks 
CFBundleVersion  in het bestand Info.plist in uw IPA-pakket verhoogt.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt deze nu toewijzen aan de
gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Meer informatie over de manieren waarop u de eigenschappen en de toewijzing van uw app kunt
controleren. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren.

https://portal.azure.com


Meer informatie over de context van uw app in Intune. Zie Overzicht van de levenscycli van apparaten en
apps.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles
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Stap 1: locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: app-pakketbestand configureren

Stap 3: App-gegevens configureren

Gebruik de informatie in dit artikel om een Windows Phone LOB-app (Line-Of-Business) aan Microsoft Intune
toe te voegen. Een LOB-app is een app die u vanaf een app-installatiebestand aan Intune toevoegt. Dit type app
wordt doorgaans intern geschreven. De LOB-app wordt door Intune op het apparaat van de gebruiker
geïnstalleerd.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in de workload Client-apps de optie Beheren > Apps.
5. Selecteer Toevoegen boven de lijst met apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Line-Of-Business-app.

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakketbestand.
2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de bladerknop. Selecteer vervolgens een Windows Phone-

installatiebestand met de extensie .axp.
3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

1. Selecteer App-gegevens in het deelvenster App toevoegen.
2. Configureer de app-gegevens in het deelvenster App-gegevens. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen,

worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld.
Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven. Zorg ervoor dat
alle app-namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts één
van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. De beschrijving wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de
hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).

https://portal.azure.com
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Volgende stappen

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app (optioneel). Bijvoorbeeld HR-afdeling.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen. Het pictogram wordt samen met de app
weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de gegevens die u hebt geconfigureerd correct zijn.
2. Selecteer Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt deze nu toewijzen aan de
gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Meer informatie over de manieren waarop u de eigenschappen en de toewijzing van uw app kunt
controleren. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren.

Meer informatie over de context van uw app in Intune. Zie Overzicht van de levenscycli van apparaten en
apps.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles


Een Windows Line-Of-Business-app toevoegen aan
Microsoft Intune
17-5-2019 • 7 minutes to read

Stap 1: locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: app-pakketbestand configureren

Stap 3: App-gegevens configureren

Een LOB-app is een app die u vanaf een app-installatiebestand toevoegt. Dit type app wordt doorgaans intern
geschreven. De volgende stappen bevatten instructies waarmee u een Windows LOB-app kunt toevoegen aan
Microsoft Intune.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in de workload Client-apps de optie Beheren > Apps.
5. Selecteer Toevoegen boven de lijst met apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie Line-Of-Business-app.

NOTENOTE

1. Selecteer in het deelvenster App toevoegen de optie App-pakketbestand.

2. Selecteer in het deelvenster App-pakketbestand de bladerknop. Selecteer vervolgens een Windows-
installatiebestand met de extensie .msi, .appx of .appxbundle.

De bestandsextensies voor Windows-apps zijn .msi, .appx, .appxbundle, .msix en .msixbundle.

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

1. Selecteer App-gegevens in het deelvenster App toevoegen.
2. Configureer de volgende gegevens in het deelvenster App-gegevens. Sommige van de waarden in dit

deelvenster worden mogelijk automatisch ingevuld.
Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven. Zorg ervoor
dat alle app-namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts
één van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. De beschrijving wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
App-versie negeren: stel deze optie in op Ja als de app-ontwikkelaar de app automatisch bijwerkt.
Deze optie is alleen van toepassing op mobiele .msi-apps.
Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Met categorieën kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de

https://portal.azure.com


Stap 4: Voltooien

Stap 5: een Line-Of-Business-app bijwerken

Een mobiele MSI-app die automatisch wordt bijgewerkt configureren
om de versiecontrole te negeren

Volgende stappen

3. Klik op OK wanneer u klaar bent.

hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat (optioneel).
De URL wordt weergegeven in de bedrijfsportal.
Opdrachtregelargumenten: voer eventueel opdrachtregelargumenten in die u wilt toepassen op het
MSI-bestand wanneer dit wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld /q. Neem niet de msiexec-opdracht of -
argumenten op, zoals /i of /x, omdat ze automatisch worden gebruikt. Zie Opdrachtregelopties voor
meer informatie.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app (optioneel). Bijvoorbeeld HR-afdeling.
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat u aan de app wilt koppelen. Het pictogram wordt samen met de app
weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de app-gegevens die u hebt geconfigureerd correct zijn.
2. Selecteer Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Client-apps > Apps.
4. Zoek en selecteer uw app in de lijst met apps.
5. Kies Eigenschappen in de blade Overzicht.
6. Selecteer App-pakketbestand.
7. Klik op het mappictogram en blader naar de locatie van uw bijgewerkte app-bestand. Selecteer Openen. De

app-gegevens worden bijgewerkt met de pakketgegevens.
8. Controleer of de App-versie overeenkomt met het bijgewerkte app-pakket.

U kunt een bekende mobiele MSI-app die automatisch wordt bijgewerkt configureren om de versiecontrole te
negeren.

Sommige op MSI-installer gebaseerde apps worden automatisch bijgewerkt door de app-ontwikkelaar. Voor
deze automatisch bijgewerkte MSI-apps kunt u de instelling App-versie negeren in het deelvenster App-
gegevens configureren. Wanneer u deze instelling op Ja instelt, dwingt Microsoft Intune de app-versie die is
geïnstalleerd op de Windows-client niet af.

Met deze functie kunt u voorkomen dat er een racevoorwaarde optreedt. Een racevoorwaarde kan bijvoorbeeld
optreden wanneer de app automatisch wordt bijgewerkt door de ontwikkelaar van de app en door Intune wordt
bijgewerkt. Er kan door beide partijen worden geprobeerd om een versie van de app op een Windows-client af te
dwingen, waardoor een conflict kan ontstaan.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/Msi/command-line-options
https://portal.azure.com


De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt deze nu toewijzen aan de
gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Meer informatie over de manieren waarop u de eigenschappen en de toewijzing van uw app kunt
controleren. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren.

Meer informatie over de context van uw app in Intune. Zie Overzicht van de app-levenscyclus in Microsoft
Intune.



Line-of-business-apps ondertekenen, zodat ze
kunnen worden geïmplementeerd op Windows-
apparaten met Intune
16-5-2019 • 22 minutes to read

Als Intune-beheerder kunt u LOB-apps (line-of-business) implementeren op Windows- en Windows 10 Mobile-
apparaten, met inbegrip van de bedrijfsportal-app. Als u apps van het type .appx of .xap wilt implementeren op
Windows 10- en Windows 10 mobile-apparaten, of als u een LOB-app wilt implementeren op Windows 8.1- of
Windows Phone 8.1-apparaten, moet u een Symantec Enterprise Mobile certificaat voor
Codeondertekening ophalen. Alleen het Symantec-certificaat wordt voor deze apps vertrouwd voor de
desbetreffende Windows-apparaten. U kunt uw eigen certificeringsinstantie gebruiken voor Windows 10-apps en
voor 'universele' apps. Dit certificaat is vereist om:

De bedrijfsportal-app ondertekenen voor implementatie op Windows-pc's, Windows 10 Mobile-apparaten
en Windows Phone-apparaten

Zakelijke line-of-business-apps ondertekenen, zodat Intune deze kan implementeren op Windows-
apparaten

Gebruik onderstaande stappen om de vereiste certificaten op te halen en de apps te ondertekenen.  U moet u
aanmelden als een Microsoft-ontwikkelaar en vervolgens een Symantec-certificaat kopen.

1. Aanmelden als een Microsoft-ontwikkelaars
Meld u aan als een Microsoft-ontwikkelaar met de zakelijke accountgegevens die u hebt gebruikt bij het
aanmelden om het account van uw bedrijf te kopen. Deze aanvraag moet worden geautoriseerd door een
bedrijfsverantwoordelijke voordat u het certificaat voor ondertekening van programmacode ontvangt.

2. Een zakelijk Symantec-certificaat kopen
Koop een certificaat op de Symantec-website met uw Symantec-id. Nadat u het certificaat hebt gekocht,
ontvangt de zakelijke goedkeurder die u hebt opgegeven bij de aanmelding als Microsoft-ontwikkelaar een
e-mail met een aanvraag voor goedkeuring van de certificaataanvraag. Lees de veelgestelde vragen over
het inschrijven van Windows-apparaten in Waarom is een Symantec-certificaat vereist voor Windows
Phone? voor meer informatie over het vereiste Symantec-certificaat.

3. Certificaten importeren
Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met instructies voor het importeren van
certificaten. Volg de instructies in de e-mail om de certificaten te importeren.

4. Geïmporteerde certificaten verifiëren
Ga naar de module Certificaten, klik met de rechtermuisknop op Certificaten en selecteer Certificaten
zoeken om te controleren of de certificaten correct zijn geïmporteerd. Typ 'Symantec' in het veld Bevat en
klik op Nu zoeken. De certificaten die u hebt geïmporteerd, worden weergegeven in de resultaten.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=268442
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=268441
https://technet.microsoft.com/library/dn764959.aspx#BKMK_Symantec


5. Een handtekeningcertificaat exporteren
Wanneer u hebt gecontroleerd of de certificaten aanwezig zijn, kunt u het PFX-bestand exporteren om de
bedrijfsportal te ondertekenen. Selecteer het Symantec-certificaat met 'Handtekening bij programmacode'
onder Beoogde doeleinden . Klik met de rechtermuisknop op het certificaat voor de ondertekening van
de programmacode en selecteer Exporteren.

Selecteer Ja, de persoonlijke sleutel exporterenin de wizard Certificaat exporteren en klik vervolgens
op Volgende. Selecteer Personal Information Exchange - PKCS nr. 12 (.PFX) en schakel Indien
mogelijk exporteren met alle certificaten in het certificeringspad in. Voltooi de wizard. Zie
Certificaten exporteren met de persoonlijke sleutelvoor meer informatie.

6. De app uploaden naar Intune
Upload het ondertekende app-bestand en uw certificaat voor ondertekening van programmacode om de

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=203031


Voorbeeld: de bedrijfsportal-app downloaden, ondertekenen en
implementeren op Windows-apparaten

app beschikbaar te stellen aan uw eindgebruikers.

a. Klik in de Azure-portal op Beheer > Windows Phone.

b. Klik op Ondertekende app uploaden en meld u aan met uw Intune-beheerder-id.

c. Voeg het geëxporteerde certificaatbestand (.pfx) toe aan Certificaat voor ondertekening van
programmacode en maak een wachtwoord voor het certificaat.

d. Voltooi de wizard.

U kunt de bedrijfsportal-app implementeren op Windows-apparaten (inclusief Windows Phone- en Windows 10
Mobile-apparaten) met Intune in plaats van installatie vanuit Microsoft Store. U moet de bedrijfsportal-app
downloaden en ondertekenen met uw certificaat. Dit is alleen nodig als uw gebruikers de Store van het bedrijf niet
gebruiken en u de bedrijfsportal wilt implementeren op Windows Phone 8.1-apparaten.

1. De bedrijfsportal downloaden

Als u de bedrijfsportal-app wilt implementeren met Intune, downloadt u de Microsoft Intune-bedrijfsportal-
app voor Windows Phone 8.1 vanuit het Downloadcentrum en voert u het zelfuitpakkende bestand (.exe)
uit. Dit bestand bevat twee bestanden:

CompanyPortal.appx: de installatie-app van de bedrijfsportal voor Windows Phone 8.1

WinPhoneCompanyPortal.ps1: een PowerShell-script waarmee u het bestand van de bedrijfsportal-
app kunt ondertekenen, zodat het kan worden geïmplementeerd naar Windows Phone 8.1-
apparaten

U kunt ook de Windows Phone 8.1-bedrijfsportal (offline gelicentieerd pakket) of de Windows 10-
bedrijfsportal (offline gelicentieerd pakket) downloaden via Microsoft Store voor Bedrijven. De
bedrijfsportal-app moet worden opgehaald met een offline-licentie en het juiste pakket moet worden
gedownload voor offlinegebruik. In de vermeldingen voor het Windows 8- en Windows Phone 8-platform
in de selectie wordt verwezen naar de versies voor Windows 8.1. Zie Apps beheren die u hebt aangeschaft
in Microsoft Store voor Bedrijven als u wilt weten hoe u dit met Intune kunt doen.

2. De Windows Phone SDK downloaden Download de Windows Phone SDK 8.0]
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615570) en installeer de SDK op uw computer. Deze SDK is
nodig om een token voor toepassingsinschrijving te genereren.

3. Een AETX-bestand genereren Genereer een bestand met een registratietoken van de toepassing (.aetx)
met het Symantec PFX-bestand met AETGenerator.exe, onderdeel van Windows Phone SDK 8.0. Zie Een
inschrijvingstoken van de toepassing genereren voor Windows Phonevoor informatie over het maken van
een AETX-bestand.

4. De Windows SDK voor Windows 8.1 downloaden Download en installeer de Windows Phone SDK
(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=613525). Het PowerShell-script dat is opgenomen in de
bedrijfsportal-app gebruikt de standaardinstallatielocatie ${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\8.1 . Als u
op een andere locatie wilt installeren, moet u de locatie in een cmdlet-parameter opnemen.

5. De code van de app ondertekenen met PowerShell Open als beheerder Windows PowerShell op de
hostcomputer waarop de Windows SDK is geïnstalleerd en het Symantec Enterprise-certificaat voor
ondertekening van de mobiele code staat, ga naar het bestand Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 en voer
het script uit.

Voorbeeld 1

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615799
https://businessstore.microsoft.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615570
https://msdn.microsoft.com/library/windows/apps/jj735576.aspx
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=613525
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=613525


Het zakelijke Symantec-certificaat voor ondertekening van
programmacode vernieuwen

.\Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 -InputAppx 'C:\temp\CompanyPortal.appx' -OutputAppx 
'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx' -PfxFilePath 'C:\signing\cert.pfx' -PfxPassword '1234' -
AetxPath 'C:\signing\cert.aetx'

.\Sign-WinPhoneCompanyPortal.ps1 -InputAppx 'C:\temp\CompanyPortal.appx' -OutputAppx 
'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx' -PfxFilePath 'C:\signing\cert.pfx' -PfxPassword '1234' -
PublisherId 'OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1000000001, CN="Test, Inc.", OU=Test 1' -EnterpriseId 
1000000001

In dit voorbeeld wordt de CompanyPortal.appx ondertekend op C:\temp\ en wordt
CompanyPortalEnterpriseSigned.appx gemaakt. Het PFX-wachtwoord 1234 wordt gebruikt en de
uitgevers-id uit het PFX-bestand wordt gelezen. De ondernemings-id wordt ook gelezen uit het cert.aetx-
bestand.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld wordt de CompanyPortal.appx ondertekend op C:\temp\ en wordt
CompanyPortalEnterpriseSigned.appx gemaakt. Het PFX-wachtwoord 1234 wordt gebruikt samen met de
opgegeven uitgevers-ID.

Parameters:

-InputAppx  : het lokale pad naar het bestand CompanyPortal.appx tussen enkele aanhalingstekens.
Bijvoorbeeld 'C:\temp\CompanyPortal.appx'

-OutputAppx  : het lokale pad en de bestandsnaam voor de ondertekende bedrijfsportal-app tussen
enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld 'C:\temp\CompanyPortalEnterpriseSigned.appx'

-PfxFilePath  : het lokale pad en de bestandsnaam voor het geëxporteerde PFX-bestand van het
Symantec-certificaat. Bijvoorbeeld 'C:\signing\cert.pfx'

-PfxPassword  : het wachtwoord dat is gebruikt voor het ondertekenen van het PFX-bestand in
enkele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld '1234'

-AetxPath  : het lokale pad naar het .aetx-bestand dat wordt gebruikt voor het lezen van de
ondernemings-id als het argument EnterpriseId is niet gedefinieerd. Dit argument of een
EnterpriseId moet worden opgegeven. Bijvoorbeeld 'C:\signing\cert.aetx'

-PublisherId : de uitgevers-id van de onderneming. Als deze niet is opgegeven, wordt het veld
Onderwerp van Symantec Enterprise-certificaat voor ondertekening van mobiele code gebruikt.
Bijvoorbeeld 'OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1000000001, CN="Test, Inc.", OU=Test 1'

-SdkPath : het pad naar de hoofdmap van de Windows-SDK voor Windows 8.1. Dit argument is
optioneel en wordt standaard ingesteld op ${env:ProgramFiles(x86)} \Windows Kits\8.1.

-EnterpriseId : de ondernemings-id. Dit argument of AetxPath moet worden opgegeven. Als dit
argument niet is opgegeven, wordt de ondernemings-id uit het AETX-bestand gelezen. Bijvoorbeeld
1000000001

6. Implementeer de Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-app (SSP.appx). Voor richtlijnen, zie Instructies voor
toevoegen van LOB-apps (line-of-business) in Windows Phone .

Het Symantec-certificaat waarmee mobiele apps voor Windows en Windows Phone worden geïmplementeerd,



Het bijgewerkte certificaat voor LOB-apps (line-of-business) installerenHet bijgewerkte certificaat voor LOB-apps (line-of-business) installeren

De Windows 10-bedrijfsportal-app handmatig implementeren

NOTENOTE

moet regelmatig worden vernieuwd.

1. Zoek naar een e-mail over de vereiste vernieuwing die ongeveer 14 dagen vóór de vervaldatum van het
certificaat ontvangt van Symantec. Deze e-mail bevat richtlijnen van Symantec om uw zakelijke certificaat te
vernieuwen.

Ga naar www.symantec.com of bel +1-877-438-8776 of +1-650-426-3400 voor meer informatie over
Symantec-certificaten.

2. Ga naar de website (bijvoorbeeld:
https://products.websecurity.symantec.com/orders/enrollment/microsoftCert.do) en meld u aan met de
Symantec-uitgevers-id en het e-mailadres dat is gekoppeld aan het certificaat. Start het vernieuwingsproces
op het apparaat waarop u daarna ook het certificaat gaat downloaden.

3. Nadat de vernieuwing is goedgekeurd en betaald, downloadt u het certificaat.

1. Onderteken de nieuwste versie van uw line-of-business-app.

2. Open de Azure-portal en ga naar Beheerder > Mobile Device Management > Windows Phone en klik
op Ondertekende app uploaden.

3. Upload de zojuist ondertekende bedrijfsportal.  U hebt het nieuw ondertekende SSP.xap en het nieuwe
PFX-bestand nodig dat u hebt ontvangen van Symantec of het toepassingsinschrijvingstoken dat met dit
nieuwe PFX-bestand is gemaakt.

4. Nadat het uploaden is voltooid, verwijdert u de oude versie van de bedrijfsportal uit de werkruimte
Software .

5. Onderteken alle nieuwe en bijgewerkte bedrijfstak-apps van de onderneming met behulp van het nieuwe
certificaat. Bestaande toepassingen hoeven niet opnieuw te worden ondertekend en geïmplementeerd.

U kunt de Windows 10-bedrijfsportal-app handmatig rechtstreeks implementeren vanuit Intune, zelfs als u Intune
niet hebt geïntegreerd met Microsoft Store voor Bedrijven.

Voor deze optie is handmatige implementatie van updates vereist voor elke app-update.

1. Meld u aan bij uw account in Microsoft Store voor Bedrijven en schaf de versie met de offlinelicentie van de
bedrijfsportal-app aan.

2. Zodra de app is aangeschaft, selecteert u de app op de pagina Inventaris.
3. Selecteer Windows 10 alle apparaten als Platform. Klik vervolgens op de betreffende Architectuur en

download. Een app-licentiebestand is niet nodig voor deze app. 

https://www.symantec.com
https://products.websecurity.symantec.com/orders/enrollment/microsoftCert.do
https://www.microsoft.com/business-store


4. Download alle pakketten onder "Vereiste frameworks". Dit moet worden uitgevoerd voor x86-, x64- en ARM-
architecturen. Totaal zijn dit 9 pakketten, zoals hieronder weergegeven.

5. Voordat u de bedrijfsportal-app uploadt naar Intune, maakt u een map (bijvoorbeeld C:\Company Portal) waarin
de pakketten als volgt zijn gestructureerd:

1. Plaats het bedrijfsportalpakket in C:\Bedrijfsportal. Maak op deze locatie tevens een submap Afhankelijkheden.

2. Plaats de negen afhankelijkheidspakketten in de map Afhankelijkheden.
Als de afhankelijkheden niet in deze indeling worden geplaatst, worden ze niet herkend door Intune en kunnen
ze niet worden geüpload tijdens de pakket-upload. Het uploaden mislukt met de volgende fout.



Hoe kan ik de Bedrijfsportal op de apparaten van mijn gebruikers bijwerken als hierop al de oudere apps uit deHoe kan ik de Bedrijfsportal op de apparaten van mijn gebruikers bijwerken als hierop al de oudere apps uit de
Store zijn geïnstalleerd?Store zijn geïnstalleerd?

Hoe ik een upgrade uitvoeren van mijn gesideloade Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-Hoe ik een upgrade uitvoeren van mijn gesideloade Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-
bedrijfsportal-app?bedrijfsportal-app?

Hoe kan ik een upgrade uitvoeren van mijn ondertekende en gesideloade Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-Hoe kan ik een upgrade uitvoeren van mijn ondertekende en gesideloade Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-
app of Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-bedrijfsportal-app?app of Windows 8.1-bedrijfsportal-app naar de Windows 10-bedrijfsportal-app?

3. Ga terug naar Intune en upload the Bedrijfsportal-app als nieuwe app. Implementeer als vereiste app naar de
gewenste set doelgebruikers.

Zie Deploying an appxbundle with dependencies via Microsoft Intune MDM (Een appxbundle met
afhankelijkheden implementeren via Microsoft Intune MDM) voor meer informatie over hoe Intune
afhankelijkheden voor universele apps verwerkt.

Als uw gebruikers de Windows 8.1- of Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-apps al hebben geïnstalleerd vanuit de
Store, moeten deze automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwe versie, zonder dat hiervoor actie door u of uw
gebruikers is vereist. Als de update niet wordt uitgevoerd, vraagt u uw gebruikers om te controleren of
automatische updates voor Store-apps op hun apparaten is ingeschakeld.

Het wordt aanbevolen de implementatie voor de Windows 8.1-bedrijfsportal-app te verwijderen door de
implementatieactie in te stellen op Installatie ongedaan maken. Zodra deze actie is uitgevoerd, kan de Windows
10-bedrijfsportal-app worden geïmplementeerd via een van de bovenstaande opties.

Als u de app moet sideloaden en de Windows 8.1-bedrijfsportal hebt geïmplementeerd zonder deze ondertekenen
met het Symantec-certificaat, volgt u de stappen in de bovenstaande sectie Deploy directly via Intune
(Rechtstreeks implementeren via Intune) om de upgrade te voltooien.

Als u de app moet sideloaden en de Windows 8.1-bedrijfsportal hebt ondertekend en geïmplementeerd met het
Symantec-certificaat voor ondertekening van programmacode, volgt u de stappen in de onderstaande sectie.

Het wordt aanbevolen de bestaande implementatie voor de Windows Phone 8.1-bedrijfsportal-app of de
Windows 8.1-bedrijfsportal-app te verwijderen door de implementatieactie in te stellen op Installatie ongedaan
maken. Zodra deze actie is uitgevoerd, kan de Windows 10-bedrijfsportal-app normaal worden geïmplementeerd.

Anders moet de Windows 10-bedrijfsportal-app op de juiste manier worden bijgewerkt en ondertekend om
ervoor te zorgen dat het upgradepad in acht wordt genomen.

Als de Windows 10-bedrijfsportal-app op deze manier is ondertekend en geïmplementeerd, moet u dit proces
herhalen voor elke nieuwe app-update wanneer deze beschikbaar is in de Store. De app wordt niet automatisch
bijgewerkt wanneer de Store wordt bijgewerkt.

U ondertekent en implementeer de app als volgt:

1. Download het ondertekeningsscript voor de Microsoft Intune Windows 10-bedrijfsportal-app van
https://aka.ms/win10cpscript. Voor dit script moet de Windows SDK voor Windows 10 moet zijn geïnstalleerd
op de hostcomputer. Ga naar https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296 om de Windows SDK voor
Windows 10 te downloaden.

2. Download de Windows 10-bedrijfsportal-app vanuit Microsoft Store voor Bedrijven, zoals hierboven
beschreven.

3. Voer het script uit met de invoerparameters die zijn opgegeven in de koptekst van het script om de Windows-
10-bedrijfsportal-app (hieronder uitgepakt) te ondertekenen. Afhankelijkheden hoeven niet in het script te
worden doorgegeven. Deze zijn alleen vereist wanneer de app wordt geüpload naar de Intune-beheerconsole.

https://blogs.technet.microsoft.com/configmgrdogs/2016/11/30/deploying-an-appxbundle-with-dependencies-via-microsoft-intune-mdm/
https://aka.ms/win10cpscript
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=619296


PARAMETER BESCHRIJVING

InputWin10AppxBundle Het pad naar het bron-appxbundle-bestand.

OutputWin10AppxBundle Het uitvoerpad voor het ondertekende appxbundle-bestand.

Win81Appx Het pad naar het Windows 8.1- of Windows Phone 8.1-
bedrijfsportalbestand (het APPX-bestand).

PfxFilePath Het pad naar het certificaat voor ondertekening van
programmacode voor mobiele bedrijfsapparaten van
Symantec (het PFX-bestand).

PfxPassword Het wachtwoord voor het certificaat voor ondertekening van
programmacode voor mobiele bedrijfsapparaten van
Symantec.

PublisherId De uitgevers-id van de onderneming. Als deze niet is
opgegeven, wordt het veld Onderwerp van Symantec
Enterprise-certificaat voor ondertekening van mobiele code
gebruikt.

SdkPath Het pad naar de hoofdmap van de Windows-SDK voor
Windows 10. Dit argument is optioneel en wordt standaard
ingesteld op ${env:ProgramFiles(x86)} \Windows Kits\10

Via het script wordt de ondertekende versie van de Windows 10-bedrijfsportal-app uitgevoerd wanneer het
uitvoeren van de app is voltooid. Vervolgens implementeert u de ondertekende versie van de app als een LOB-app
via Intune. De huidige geïmplementeerde versies worden bijgewerkt naar deze nieuwe app.



LOB-apps (Line-Of-Business) voor macOS toevoegen
in Microsoft Intune
15-4-2019 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

IMPORTANTIMPORTANT

Gebruik de informatie in dit artikel om macOS-Line-Of-Business-apps toe te voegen in Microsoft Intune. U moet
een extern hulpprogramma downloaden om uw .pkg-bestanden vooraf te verwerken voordat u het LOB-bestand
kunt uploaden in Microsoft Intune. Het vooraf verwerken van uw .pkg-bestanden moet plaatsvinden op een
macOS-apparaat.

Hoewel gebruikers van macOS-apparaten sommige ingebouwde macOS-apps, zoals Stocks en Maps, kunnen verwijderen,
kunt u Intune niet gebruiken om deze apps opnieuw te implementeren. Als eindgebruikers deze apps verwijderen, moeten ze
naar de appstore gaan en ze handmatig opnieuw installeren.

U moet een extern hulpprogramma downloaden om uw .pkg-bestanden vooraf te verwerken voordat u het LOB-
bestand kunt uploaden in Microsoft Intune. Het vooraf verwerken van uw .pkg-bestanden moet plaatsvinden op
een macOS-apparaat. Gebruik de Intune App Wrapping Tool voor Mac om de Mac-apps in te schakelen om te
worden beheerd in Microsoft Intune.

Alleen .pkg-bestanden kunnen worden gebruikt om LOB-apps voor macOS te uploaden in Microsoft Intune. Het converteren
van andere indelingen, zoals .dmg naar .pkg wordt niet ondersteund.

NOTENOTE

1. Download de Intune App Wrapping Tool voor Mac en voer deze uit.

De Intune App Wrapping Tool voor Mac moet worden uitgevoerd op een macOS-computer.

2. Gebruik de opdracht IntuneAppUtil  in de Intune App Wrapping Tool voor Mac om het .pkg-LOB-app-
bestand te verpakken vanuit een .intunemac-bestand.

Voorbeeldopdrachten om te gebruiken voor de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor macOS:

IntuneAppUtil -h

Met deze opdracht worden de gebruiksgegevens voor het hulpprogramma weergegeven.

IntuneAppUtil -c <source_file> -o <output_file> [-v]

Met deze opdracht wordt het .pkg-LOB-app-bestand verpakt in een .itunemac-bestand.

IntuneAppUtil -r <filename.intunemac> [-v]

Met deze opdracht worden de gedetecteerde parameters en versie voor het gemaakte .itunemac-
bestand uitgepakt.

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-mac


Stap 1: de locatie van het software-installatiebestand opgeven

Stap 2: het pakketbestand van de app configureren

Stap 3: de app-gegevens configureren

Stap 4: afronden

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Kies Beheren > Apps in de workload Client-apps.
5. Kies Toevoegen boven de lijst met apps.
6. Kies Line-Of-Business-app in het deelvenster App toevoegen.

1. Kies App-pakketbestand in het deelvenster App toevoegen.
2. Klik in het deelvenster App-pakketbestand op de knop Bladeren en selecteer een macOS-installatiebestand

met de extensie .intunemac.
3. Als u klaar bent, kiest u OK.

1. Kies App-informatie in het deelvenster App toevoegen.
2. Voeg de details voor uw app toe in het deelvenster App-gegevens. Afhankelijk van de app die u hebt gekozen,

worden bepaalde waarden in het deelvenster mogelijk automatisch ingevuld:

3. Als u klaar bent, kiest u OK.

Naam: geef de naam van de app op die u wilt weergeven in de bedrijfsportal. Zorg ervoor dat alle app-
namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt slechts één van de
apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving: typ een beschrijving voor de app die u wilt weergeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Uitgever: voer de naam van de uitgever of de app in.
Minimumversie van het besturingssysteem: selecteer in de lijst de minimumversie van het
besturingssysteem waarin de app kan worden geïnstalleerd. Als u de app toewijst aan een apparaat met
een lager besturingssysteem, wordt de app niet geïnstalleerd.
Categorie: selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën of selecteer een categorie die u
hebt gemaakt. Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: hiermee wordt de app duidelijk zichtbaar
op de startpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar apps zoeken.
Informatie-URL: voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: voer een naam in voor de eigenaar van deze app, bijvoorbeeld HR-afdeling (optioneel).
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Logo: upload een pictogram dat aan de app is gekoppeld. Dit is het pictogram dat samen met de app
wordt weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

1. Controleer in het deelvenster App toevoegen of de gegevens voor uw app juist zijn.
2. Kies Toevoegen om de app te uploaden naar Intune.

https://portal.azure.com


NOTENOTE

Stap 5: een Line-Of-Business-app bijwerken

NOTENOTE

Volgende stappen

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de groepen
die u kiest. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Als het .pkg-bestand meerdere apps of app-installatieprogramma's bevat, wordt met Microsoft Intune alleen gerapporteerd
dat de app is geïnstalleerd wanneer alle geïnstalleerde apps op het apparaat zijn gedetecteerd.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Client-apps > Apps.
4. Zoek en selecteer uw app in de lijst met apps.
5. Kies Eigenschappen in de blade Overzicht.
6. Selecteer App-pakketbestand.
7. Klik op het mappictogram en blader naar de locatie van uw bijgewerkte app-bestand. Selecteer Openen. De

app-gegevens worden bijgewerkt met de pakketgegevens.
8. Controleer of de App-versie overeenkomt met het bijgewerkte app-pakket.

De Intune-service kan alleen een nieuw .pkg-bestand op het apparaat implementeren als u de tekenreeks version  en 
CFBundleVersion  in het packageinfo-bestand verhoogt in uw .pkg-pakket.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps. U kunt deze nu toewijzen aan de
gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.

Meer informatie over de manieren waarop u de eigenschappen en de toewijzing van uw app kunt
controleren. Zie App-gegevens en -toewijzingen controleren voor meer informatie.

Meer informatie over de context van uw app in Intune. Zie Overzicht van de levenscycli van apparaten en
apps voor meer informatie

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/introduction-device-app-lifecycles


Web-apps aan Microsoft Intune toevoegen
15-4-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Een web-app toevoegen aan Intune

Intune biedt ondersteuning voor diverse typen apps, waaronder web-apps. Een web-app is een client-
/servertoepassing. De server levert de web-app, waaronder de gebruikersinterface, inhoud en functionaliteit.
Bovendien bieden moderne webhostingplatformen meestal beveiliging, taakverdeling en andere voordelen. Een
web-app wordt afzonderlijk onderhouden op internet. U gebruikt Microsoft Intune om naar dit type app te
verwijzen. U wijst ook de groepen gebruikers toe die toegang krijgen tot deze app.

Voordat u een app kunt beheren en aan uw gebruikers kunt toewijzen, voegt u de app toe aan Intune. Er wordt
door Intune een snelkoppeling gemaakt naar de web-app op het beginscherm van het apparaat van de gebruiker.

Web-apps worden niet ondersteund op apparaten met een Android-werkprofiel en macOS.

Voer de volgende stappen uit om een app toe te voegen aan Intune als een snelkoppeling naar een app op
internet:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune.

Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het workloaddeelvenster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Apps.
6. Selecteer in het deelvenster App toevoegen het type Weblink in de vervolgkeuzelijst App-type.
7. Selecteer Configureren.
8. Voeg in het deelvenster App-gegevens de volgende gegevens toe:

NOTENOTE

Naam: voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal moet worden weergegeven.

Als u de naam van de app wijzigt via Intune Azure Portal nadat u de app hebt geïnstalleerd en
geïmplementeerd, kunt u geen beleid meer richten op de app met behulp van opdrachten.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app. Deze beschrijving wordt voor gebruikers
weergegeven in de bedrijfsportal.

Uitgever: voer de naam van de uitgever van de app in.

App-URL: voer de URL in van de website waarop de app wordt gehost die u wilt toewijzen.

Categorie: Selecteer een of meer ingebouwde app-categorieën of een categorie die u hebt gemaakt
(optioneel). Hiermee kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de
bedrijfsportal bladeren.

Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: selecteer deze optie om het app-
pakket prominent weer te geven op de hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers naar

https://portal.azure.com


NOTENOTE

Volgende stappen

9. Selecteer OK.
10. Selecteer Toevoegen in het deelvenster App toevoegen.

apps bladeren.

Beheerde browser vereisen om deze koppeling te openen: selecteer deze optie om aan uw
gebruikers een koppeling naar een website of web-app toe te wijzen die ze in de door Intune
beheerde browser kunnen openen. Deze browser moet op hun apparaat zijn geïnstalleerd.

Logo: Upload een pictogram dat aan de app wordt gekoppeld. Dit pictogram wordt samen met de
app weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

Gebruikers moeten de Intune-widget toevoegen aan hun beginscherm om web-apps weer te geven die zijn toegewezen aan
Android-apparaten.

Momenteel wordt de implementatie van Intune-web-apps op iOS-apparaten gekoppeld aan het beheerprofiel; dit kan niet
handmatig worden verwijderd. U kunt het implementatietype in de Intune-portal wijzigen in Verwijderen. Daarna kunt u
de web-app automatisch verwijderen. Als u de implementatie echter verwijdert voordat u de intentie van de app-toewijzing
hebt gewijzigd in Verwijderen, bevindt de web-app zich permanent op het apparaat de registratie van het apparaat bij
Intune ongedaan wordt gemaakt.

De app die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met apps waar u de app kunt toewijzen aan de groepen
die u selecteert. Zie Apps aan groepen toewijzen voor hulp.



Ingebouwde apps toevoegen aan Microsoft Intune
21-8-2019 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Ingebouwde app toevoegen

App-gegevens configureren

Met het ingebouwde app-type kunt u eenvoudig gecureerde beheerde apps zoals Office 365-apps toewijzen aan
iOS- en Android-apparaten. U kunt specifieke apps voor dit app-type, zoals Excel, OneDrive, Outlook, Skype en
andere, toewijzen. Nadat u een app hebt toegevoegd, wordt het app-type weergegeven als ingebouwde iOS-app
of ingebouwde Android-app. Met behulp van het ingebouwde app-type kunt u kiezen welke van deze apps u wilt
publiceren naar gebruikers van apparaten.

In eerdere versies van de Intune-console heeft Intune verschillende standaard beheerde Office 365-apps
opgegeven, zoals Outlook en OneDrive. De app-typen voor deze beheerde apps waren gelabeld als Beheerde iOS
Store-app of Beheerde Android-app. In plaats van dat u deze app-typen gebruikt, raden we u aan dat u het
ingebouwde app-type gebruikt. Door het ingebouwde app-type te gebruiken, hebt u meer flexibiliteit om Office
365-apps te bewerken en te verwijderen.

Office 365-standaardapps die als Beheerde iOS Store-app of Beheerde Android-app zijn gelabeld worden uit de app-lijst
verwijderd zodra alle toewijzingen zijn verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om een ingebouwde app toe te voegen aan uw beschikbare apps in Microsoft
Intune:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Kies Meer services > Controle en beheer > Intune om het deelvenster Microsoft Intune weer te geven.
3. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer in het venster Client-apps onder Beheren de optie Apps.
5. Selecteer Toevoegen.
6. In het app-venster Toevoegen in de lijst App-type selecteert u Ingebouwde app.
7. Selecteer App selecteren.
8. In het deelvenster Ingebouwde app selecteert u de apps die u wilt opnemen.
9. Selecteer Toevoegen in het deelvenster App toevoegen.

U kunt informatie over de ingebouwde app aanpassen. Aan de hand van deze informatie kunt u de app vinden in
Intune en kunnen gebruikers de app vinden in de bedrijfsportal.

1. Kies in het venster Client-apps - Apps de ingebouwde app die u wilt aanpassen.
Er wordt een deelvenster voor de ingebouwde app weergegeven.

2. Selecteer de optie Eigenschappen onder Beheren.
3. Selecteer de optie Configureren om de informatie over de ingebouwde app aan te passen.
4. In het venster App-gegevens kunt u de volgende informatie aanpassen:

Naam: Voer de naam van de ingebouwde app in zoals deze in de bedrijfsportal wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat alle namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt, wordt
slechts één van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.



Volgende stappen

5. Selecteer OK.
6. In het venster Eigenschappen selecteert u Opslaan.

Beschrijving: Voer een beschrijving in voor de app.
Uitgever: Voer de naam van de uitgever van de app in.
Categorie: (optioneel) Selecteer een of meer van de ingebouwde app-categorieën. Als u deze optie
instelt, kunnen gebruikers de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
Deze weergeven als aanbevolen app in de bedrijfsportal: Geef de app prominent weer op de
hoofdpagina van de bedrijfsportal wanneer gebruikers door apps bladeren.
Informatie-URL: Voer de URL in van een website die informatie over deze app bevat (optioneel). De
URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL: (optioneel) Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
De URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Ontwikkelaar: Voer de naam in van de app-ontwikkelaar (optioneel).
Eigenaar: Voer een naam in voor de eigenaar van deze app (bijvoorbeeld HR-afdeling) (optioneel).
Opmerkingen: voer de opmerkingen in die u aan deze app wilt koppelen.
Het pictogram Uploaden: Upload een pictogram dat samen met de app wordt weergegeven wanneer
gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

U kunt de apps nu toewijzen aan de gewenste groepen. Zie Apps aan groepen toewijzen voor meer informatie.



    

PowerShell-scripts op Windows 10-apparaten
gebruiken in Intune
29-7-2019 • 16 minutes to read

Uw beheer moderniseren

Vereisten

Gebruik de Microsoft Intune-beheeruitbreiding om PowerShell-scripts te uploaden in Intune om deze uit te
voeren op Windows 10-apparaten. De beheeruitbreiding verbetert Windows 10 MDM (Mobile Device
Management) en maakt het eenvoudiger om over te stappen op een moderner beheer.

Deze functie is van toepassing op:

Windows 10 en hoger

Computergebruik door de eindgebruiker ondergaat een digitale transformatie. Klassieke, traditionele IT richt zich
op een platform voor een enkel apparaat, apparaten in bedrijfseigendom, gebruikers die vanuit hun kantoor
werken en verschillende handmatige, reactieve IT-processen. Op de moderne werkplek worden vele platformen
gebruikt die in eigendom zijn van de gebruiker en het bedrijf. De moderne werkplek maakt mogelijk dat
gebruikers vanuit elke locatie kunnen werken en voorziet in geautomatiseerde en proactieve IT-processen.

Met MDM-services, zoals Microsoft Intune, kunt u mobiele en desktop-apparaten met Windows 10 beheren. De
ingebouwde Windows 10-beheerclient communiceert met Intune voor de uitvoering van bedrijfsbeheertaken. Er
zijn enkele taken die u mogelijk nodig hebt, zoals geavanceerde apparaatconfiguratie en probleemoplossing.
Voor Win32-app-beheer gebruikt u de functie Win32-app-beheer op uw Windows 10-apparaten.

De Intune-beheeruitbreiding is een aanvulling op de meegeleverde Windows 10-MDM-functies. U kunt
PowerShell-scripts maken die u kunt uitvoeren op Windows 10-apparaten. U kunt bijvoorbeeld een PowerShell-
script maken dat geavanceerde apparaatconfiguraties kan uitvoeren. Upload vervolgens het script naar Intune,
wijs het script toe aan een Azure Active Directory-groep (AD) en voer het script uit. Vervolgens kunt u de
uitvoeringsstatus van het script van het begin tot het eind controleren.

De Intune-beheeruitbreiding heeft de volgende vereisten. Zodra aan de vereisten wordt voldaan, wordt de
Intune-beheeruitbreiding altijd automatisch geïnstalleerd wanneer een PowerShell-script of Win32-app wordt
toegewezen aan de gebruiker of het apparaat.

Apparaten met Windows 10 versie 1607 of hoger. Als het apparaat wordt ingeschreven via bulksgewijze
automatische inschrijving, moeten deze zijn voorzien van Windows 10 versie 1703 of hoger. De Intune-
beheeruitbreiding wordt in de S-modus niet ondersteund in Windows 10 omdat het in de S-modus niet is
toegestaan om niet-Store-apps uit te voeren.

Apparaten die zijn gekoppeld aan Azure Active Directory (AD), met inbegrip van:

Hybride Azure AD-koppeling: Apparaten die aan Azure Active Directory (AD) én aan een on-premises
Active Directory (AD) zijn gekoppeld. Zie De implementatie van uw hybride Azure Active Directory-
deelname plannen voor hulp.

Apparaten die zijn ingeschreven bij Intune, met inbegrip van:

Apparaten die zijn ingeschreven bij een groepsbeleid (GPO). Zie Enroll a Windows 10 device
automatically using Group Policy (Windows 10-apparaten automatisch inschrijven aan de hand van

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/devices/hybrid-azuread-join-plan
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enroll-a-windows-10-device-automatically-using-group-policy


TIPTIP

Een scriptbeleid maken en het toewijzen

groepsbeleid) voor hulp.

Handmatig bij Intune ingeschreven apparaten. Dit is in de volgende situaties het geval:

Automatische inschrijving bij Intune is ingeschakeld in Azure AD. De eindgebruiker meldt zich
via een lokaal gebruikersaccount aan op het apparaat en koppelt het apparaat handmatig aan
Azure AD. Vervolgens meldt de eindgebruiker zich op het apparaat aan met een Azure AD-
account.

OF

De gebruiker meldt zich op het apparaat aan bij diens Azure AD-account, waarna het apparaat
bij Intune wordt ingeschreven.

Gezamenlijk beheerde apparaten waarop gebruik wordt gemaakt Configuration Manager en
Intune. Zorg ervoor dat de workload Client-apps is ingesteld op testfase voor Intune of Intune.
Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Wat is co-beheer?
Workload Client-apps
Configuration Manager-workloads overschakelen naar Intune

Zorg ervoor dat apparaten zijn gekoppeld aan Azure AD. Apparaten die alleen geregistreerd zijn in Azure AD zullen scripts
niet ontvangen.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > PowerShell-scripts > Toevoegen.

3. Voer in Basisinformatie de volgende eigenschappen in en selecteer Volgende:

Naam: Voer een naam in voor het PowerShell-script.
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het PowerShell-script. Deze instelling is optioneel, maar
wordt aanbevolen.

4. Voer in Scriptinstellingen de volgende eigenschappen in en selecteer Volgende:

Scriptlocatie: Blader naar het PowerShell-script. Het script moet kleiner zijn dan 200 KB (ASCII).

U kunt dit script als volgt uitvoeren met behulp van de aanmeldingsgegevens: Selecteer Ja
om het script op het apparaat uit te voeren met de referenties van de gebruiker. Kies Nee

https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/overview
https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/workloads#client-apps
https://docs.microsoft.com/sccm/comanage/how-to-switch-workloads
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-join-device-on-network
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-register-device-on-network
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


SCRIPT UITVOEREN IN 64-
BITS PS-HOST CLIENTARCHITECTUUR NIEUW PS-SCRIPT

PS-SCRIPT VOOR
BESTAAND BELEID

Nee 32-bits 32-bits PS-host wordt
ondersteund

Kan alleen worden
uitgevoerd in de 32-bits
PS-host, die zowel op
een 32-bits als 64-bits
architectuur werkt.

Ja 64-bits Hiermee voert u script
uit in de 64-bits PS-host
voor 64-bits
architecturen. Wanneer
u dit uitvoert op 32-
bits, wordt het script
uitgevoerd in een 32-
bits PS-host.

Hiermee wordt script
uitgevoerd in de 32-bits
PS-host. Als u deze
instelling wijzigt in 64-
bits, wordt het script
geopend (maar niet
uitgevoerd) in een 64-
bits PS-host en worden
de resultaten hiervan
gerapporteerd. Wanneer
u dit uitvoert op 32-
bits, wordt het script
uitgevoerd in een 32-
bits PS-host.

(standaard) om het script in de systeemcontext uit te voeren. Veel beheerders kiezen de optie Ja.
Kies Nee als het noodzakelijk is dat het script wordt uitgevoerd in de systeemcontext.

Controle van handtekening voor script afdwingen: Selecteer Ja als het script moet worden
ondertekend door een vertrouwde uitgever. Selecteer Nee (standaard) als het script niet hoeft te
worden ondertekend.

Script uitvoeren in 64-bits PowerShell-host: Selecteer Ja om het script in een 64-bits
PowerShell-host (PS) uit te voeren in een 64-bits clientarchitectuur. Selecteer Nee
(standaardinstelling) om het script in een 32-bits PowerShell-host uit te voeren.

Gebruik de volgende tabel voor het gedrag van nieuw en bestaand beleid als u deze optie instelt op
Ja of Nee:

5. Selecteer Bereiktags. Bereiktags zijn optioneel. Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en
bereiktags gebruiken voor gedistribueerde IT bevat meer informatie.

Een bereiktag toevoegen:

a. Selecteer Bereiktags selecteren > selecteer een bestaande bereiktag uit de lijst > Selecteren.

b. Selecteer Volgende als u klaar bent.

6. Selecteer Toewijzingen > Selecteer groepen om in te sluiten. Er wordt een bestaande lijst met Azure
AD-groepen weergegeven.

NOTENOTE

a. Selecteer een of meer groepen die de gebruikers bevatten wiens apparaten het script ontvangen.
Kies Selecteren. De groepen die u hebt gekozen, worden weergegeven in de lijst en ontvangen uw
beleid.

PowerShell-scripts in Intune kunnen worden gericht op Azure AD-apparaatbeveiligingsgroepen of op Azure
AD-gebruikersbeveiligingsgroepen.



  

Belangrijke overwegingen

Uitvoeringsstatus bewaken

Intune-beheeruitbreidingslogboeken

b. Selecteer Volgende.

7. In Controleren en toevoegen wordt een samenvatting weer gegeven van de instellingen die u hebt
geconfigureerd. Selecteer Toevoegen om het script op te slaan. Wanneer u Toevoegen selecteert, wordt
het beleid geïmplementeerd in de groepen die u hebt gekozen.

Als scripts zijn ingesteld op de gebruikerscontext en de gebruiker beheerdersrechten heeft, wordt het
PowerShell-script standaard uitgevoerd met beheerdersrechten.

Eindgebruikers hoeven zich niet aan te melden bij het apparaat om PowerShell-scripts uit te voeren.

De Intune-beheeruitbreidingsclient neemt één keer per uur contact op met Intune en na elke keer dat er
opnieuw is opgestart. Dit gebeurt om te controleren op nieuwe scripts en wijzigingen. Wanneer u het
beleid aan de Microsoft Azure Active Directory-groepen toewijst, wordt het PowerShell-script uitgevoerd
en worden de resultaten van de uitvoering gerapporteerd. Zodra het script wordt uitgevoerd, wordt deze
pas weer opnieuw uitgevoerd als het script of het beleid is gewijzigd.

U kunt de uitvoeringsstatus van PowerShell-scripts voor gebruikers en apparaten in Azure Portal controleren.

Selecteer in PowerShell-scripts het script dat u wilt controleren, kies Controleren en kies vervolgens een van
de volgende rapporten:

Apparaatstatus
Gebruikersstatus

Agentlogboeken op de clientcomputer staan meestal in \ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs .
U kunt CMTrace.exe gebruiken om deze logboekbestanden te bekijken.

https://docs.microsoft.com/sccm/core/support/tools


Een script verwijderen

Veelvoorkomende problemen en oplossingen
Probleem: Intune-beheeruitbreiding wordt niet gedownloadProbleem: Intune-beheeruitbreiding wordt niet gedownload

Probleem: De PowerShell-scripts worden niet uitgevoerdProbleem: De PowerShell-scripts worden niet uitgevoerd

Klik in PowerShell-scripts met de rechtermuisknop op het script en selecteer Verwijderen.

Mogelijke oplossingen:

Het apparaat niet is gekoppeld aan Azure AD. Zorg ervoor dat de apparaten voldoen aan de vereisten (uit dit
artikel).
Er zijn geen PowerShell-scripts of Win32-apps toegewezen aan de groepen waar de gebruiker of het
apparaat onderdeel van is.
Het apparaat kan niet inchecken bij de Intune-service omdat er geen toegang tot internet, geen toegang tot
Windows Push Notification Services (WNS) en meer is.
Het apparaat bevindt zich niet in de S-modus. De Intune-beheeruitbreiding wordt niet ondersteund op
apparaten die worden uitgevoerd in de S-modus.

Als u wilt zien of het apparaat automatisch wordt ingeschreven, kunt u het volgende doen:

1. Ga naar Instellingen > Accounts > Toegang tot werk of school.
2. Selecteer het deelnemende account > Info.
3. Selecteer onder Geavanceerde diagnostische gegevens de optie Rapport maken.
4. Open de MDMDiagReport  in een webbrowser.
5. Zoek de eigenschap MDMDeviceWithAAD . Als de eigenschap bestaat, wordt het apparaat automatisch

ingeschreven. Als deze eigenschap niet bestaat, wordt het apparaat niet automatisch ingeschreven.

Automatische inschrijving voor Windows 10 inschakelen bevat de stappen voor het configureren van
automatische inschrijving in Intune.

Mogelijke oplossingen:

De PowerShell-scripts worden niet bij elke aanmelding uitgevoerd. Ze worden uitgevoerd:

Wanneer het script wordt toegewezen aan een apparaat

Als u het script wijzigt, uploadt u het en wijst u het toe aan een gebruiker of apparaat



Volgende stappen

TIPTIP
De Microsoft Intune-beheeruitbreiding is een service die wordt uitgevoerd op het apparaat, net als
andere services die in de app Services worden vermeld (services.msc). Nadat een apparaat opnieuw is
opgestart, wordt deze service mogelijk ook opnieuw opgestart. Er wordt dan gecontroleerd op aan de
Intune-service toegewezen PowerShell-scripts. Als de Microsoft Intune-beheeruitbreiding is ingesteld op
Handmatig, wordt de service mogelijk niet opnieuw opgestart wanneer het apparaat opnieuw wordt
opgestart.

Zorg ervoor dat apparaten zijn gekoppeld aan Azure AD. Apparaten die alleen zijn toegevoegd aan uw
werkplek of organisatie (geregistreerd in Azure AD) ontvangt uw scripts niet.

De client met de Intune-beheeruitbreiding controleert eenmaal per uur op wijzigingen in het script of het
beleid in Intune.

Controleer of de Intune-beheeruitbreiding is gedownload naar 
%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Intune Management Extension .

Scripts worden in de S-modus niet uitgevoerd op Surface Hubs en in Windows 10.

Controleer de logboeken op fouten. Raadpleeg Intune-beheeruitbreidingslogboeken (in dit artikel).

Als u wilt weten of er problemen zijn met machtigingen, controleert u of de eigenschappen van het
PowerShell-script zijn ingesteld op Run this script using the logged on credentials . Controleer ook of
de aangemelde gebruiker de juiste machtigingen heeft om het script uit te voeren.

Doe het volgende om scriptproblemen te isoleren:

write-output "Script worked" | out-file c:\Scripts\output.txt

Controleer de configuratie van PowerShell-uitvoering op uw apparaten. Zie het PowerShell-
uitvoeringsbeleid voor hulp.

Voer een voorbeeldscript uit via de Intune-beheeruitbreiding. Maak bijvoorbeeld een map 
C:\Scripts  en geef iedereen volledig beheer voor die map. Voer het volgende script uit:

Als dat lukt, moet output.txt worden gemaakt dat de tekst 'Script worked' bevat.

Als u de uitvoering van het script wilt testen zonder Intune, voert u de scripts lokaal in het
systeemaccount uit met behulp van het hulpprogramma psexec:

psexec -i -s

Uw profielen bewaken en profielproblemen oplossen.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-join-device-on-network
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/user-help-register-device-on-network
https://docs.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-6
https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/psexec
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NOTENOTE

APPARATEN DIE ZIJN
INGESCHREVEN MET INTUNE

APPARATEN DIE NIET ZIJN
INGESCHREVEN MET INTUNE

Toewijzen aan gebruikers Ja Ja

Toewijzen aan apparaten Ja Nee

Ingepakte apps of apps waarin
Intune SDK is opgenomen (voor
app-beveiligingsbeleid) toewijzen

Ja Ja

Apps toewijzen als beschikbaar Ja Ja

Apps toewijzen als vereist Ja Nee

Apps verwijderen Ja Nee

App-updates ontvangen van
Intune

Ja Nee

Eindgebruikers installeren
beschikbare apps vanuit de
bedrijfsportal-app

Ja Nee

Eindgebruikers installeren
beschikbare apps vanaf de
webversie van de bedrijfsportal-
app

Ja Ja

Nadat u een app hebt toegevoegd aan Microsoft Intune, kunt u de app toewijzen aan gebruikers
en apparaten. Het is belangrijk dat u weet dat u een app kunt toewijzen aan een apparaat,
ongeacht of het apparaat wordt beheerd in Intune.

De Beschikbare implementatie-opzet wordt niet ondersteund voor apparaatgroepen. Alleen
gebruikersgroepen worden ondersteund.

In de volgende tabellen worden de verschillende opties vermeld voor het toewijzen van apps aan
gebruikers en apparaten:



    

NOTENOTE

Een app toewijzen

Momenteel kunt u iOS- en Android-apps (Line-Of-Business-apps en apps die in de Store zijn gekocht)
toewijzen aan apparaten die niet zijn ingeschreven bij Intune.

Voor het ontvangen van app-updates op apparaten die niet zijn ingeschreven bij Intune, moeten
gebruikers naar de bedrijfsportal van hun organisatie gaan en de app-updates handmatig installeren.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Selecteer in het menu Intune de optie Client-apps.

4. Selecteer Apps in de sectie Beheren van het menu.

5. Selecteer in het deelvenster Apps de app die u wilt toewijzen.

6. Selecteer Toewijzingen in de sectie Beheren van het menu.

7. Selecteer Groep toevoegen om het deelvenster Groep toevoegen te openen dat is
gerelateerd aan de app.

8. Selecteer een toewijzingstype voor de specifieke app:

NOTENOTE

Beschikbaar voor ingeschreven apparaten: wijs de app toe aan groepen
gebruikers die de app vanuit de bedrijfsportal-app of -website installeren.

Beschikbaar met of zonder inschrijving: deze app wordt toegewezen aan
groepen gebruikers van wie de apparaten niet zijn ingeschreven bij Intune.
Gebruikers moeten een Intune-licentie toegewezen krijgen, zie Intune-licenties.

Vereist: de app wordt geïnstalleerd op apparaten in de geselecteerde groepen.
Sommige platformen hebben mogelijk aanvullende prompts voor de eindgebruiker
ter bevestiging voordat de installatie van de app begint.

Verwijderen: de app wordt verwijderd van apparaten in de geselecteerde groepen
als Intune de toepassing eerder op het apparaat heeft geïnstalleerd via de
toewijzingen 'Beschikbaar voor ingeschreven apparaten' of 'Vereist' met behulp van
dezelfde implementatie. Webkoppelingen kunnen niet worden verwijderd na
implementatie.

Alleen voor iOS-apps: als u een iOS VPN-profiel hebt gemaakt met VPN-instellingen per
app, kunt u het VPN-profiel selecteren onder VPN. Als de app wordt uitgevoerd, wordt de
VPN-verbinding geopend. Zie VPN=instellingen voor iOS-apparaten voor meer informatie.

Alleen bij Android apps: als u een Android-app als Beschikbaar met of zonder
inschrijving implementeert, is de rapportagestatus alleen beschikbaar op ingeschreven
apparaten.

9. Selecteer Opgenomen groepen om de gebruikersgroepen te selecteren die worden
beïnvloed door deze app-toewijzing.

10. Kies Selecteren wanneer u één of meer groepen hebt geselecteerd om op te nemen.

https://portal.azure.com


  Hoe conflicten tussen app-intents worden opgelost

INTENT VAN GROEP 1 INTENT VAN GROEP 2 RESULTERENDE INTENT

Gebruiker vereist Gebruiker beschikbaar Vereist en beschikbaar

Gebruiker vereist Gebruiker niet beschikbaar Vereist

Gebruiker vereist Gebruiker verwijderen Vereist

Gebruiker beschikbaar Gebruiker niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gebruiker beschikbaar Gebruiker verwijderen Verwijderen

Gebruiker niet beschikbaar Gebruiker verwijderen Verwijderen

Gebruiker vereist Apparaat vereist Beide bestaan, Intune verwerkt
Vereist

Gebruiker vereist Apparaat verwijderen Beide bestaan, Intune zet Vereist
om

Gebruiker beschikbaar Apparaat vereist Beide bestaan, Intune zet Vereist
om (Vereist en Beschikbaar)

11. Selecteer OK op het deelvenster Toewijzen de selectie te voltooien van de groepen die
moeten worden opgenomen.

12. Selecteer Groepen uitsluiten als u gebruikersgroepen wilt uitsluiten zodat ze niet worden
beïnvloed door deze app-toewijzing.

13. Kies Selecteren in Groepen selecteren als u hebt besloten dat u groepen wilt uitsluiten.

14. Selecteer OK in het deelvenster Groep toevoegen.

15. Selecteer Opslaan in het deelvenster Toewijzingen.

De app wordt nu toegewezen aan de groepen die u hebt geselecteerd. Zie App-toewijzingen
opnemen en uitsluiten voor meer informatie over het opnemen en uitsluiten van app-toewijzingen.

Soms wordt dezelfde app aan meerdere groepen toegewezen, maar met verschillende intenties.
De informatie in de volgende tabel kan u helpen de resulterende intentie te begrijpen wanneer dit
plaatsvindt:



Gebruiker beschikbaar Apparaat verwijderen Beide bestaan, Intune zet
Beschikbaar om.

App wordt weergegeven in de
bedrijfsportal.

Als de app al is geïnstalleerd (als
een vereiste app bij de vorige
intentie), wordt de app
verwijderd.

Als de gebruiker Installeren
vanuit de bedrijfsportal
selecteert, wordt de app
geïnstalleerd en wordt de intentie
om te verwijderen niet
gehonoreerd.

Gebruiker niet beschikbaar Apparaat vereist Vereist

Gebruiker niet beschikbaar Apparaat verwijderen Verwijderen

Gebruiker verwijderen Apparaat vereist Beide bestaan, Intune zet Vereist
om

Gebruiker verwijderen Apparaat verwijderen Beide bestaan, Intune zet
Verwijderen om

Apparaat vereist Apparaat verwijderen Vereist

Gebruiker vereist en beschikbaar Gebruiker beschikbaar Vereist en beschikbaar

Gebruiker vereist en beschikbaar Gebruiker verwijderen Vereist en beschikbaar

Gebruiker vereist en beschikbaar Gebruiker niet beschikbaar Vereist en beschikbaar

Gebruiker vereist en beschikbaar Apparaat vereist Beide bestaan, Vereist en
Beschikbaar

Gebruiker vereist en beschikbaar Apparaat niet beschikbaar Vereist en beschikbaar

Gebruiker vereist en beschikbaar Apparaat verwijderen Beide bestaan, Intune zet Vereist
om (Vereist en Beschikbaar)

Gebruiker niet beschikbaar Apparaat niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gebruiker beschikbaar Apparaat niet beschikbaar Beschikbaar

Gebruiker vereist Apparaat niet beschikbaar Vereist

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Gebruiker vereist en beschikbaar Vereist en beschikbaar

INTENT VAN GROEP 1 INTENT VAN GROEP 2 RESULTERENDE INTENT



Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Gebruiker vereist Vereist

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Gebruiker niet beschikbaar Niet beschikbaar

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Gebruiker beschikbaar Beschikbaar

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Apparaat vereist Vereist en beschikbaar zonder
registratie

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Apparaat niet beschikbaar Beschikbaar zonder registratie

Gebruiker beschikbaar zonder
registratie

Apparaat verwijderen Verwijderen en beschikbaar
zonder registratie

Als de gebruiker de app niet heeft
geïnstalleerd vanuit de
bedrijfsportal, wordt de intentie
om te verwijderen gehonoreerd.

Als de gebruiker de app vanuit de
bedrijfsportal installeert, krijgt de
installatie prioriteit boven het
verwijderen van de app.

INTENT VAN GROEP 1 INTENT VAN GROEP 2 RESULTERENDE INTENT

NOTENOTE

Implementatie van beheerde Google Play-apps op niet-
beheerde apparaten

Alleen voor beheerde iOS Store-apps: wanneer u deze apps toevoegt in Microsoft Intune en toewijst als
Vereist, worden de apps automatisch gemaakt met zowel de intentie Vereist als Beschikbaar.

iOS Store-apps (geen iOS VPP-apps) die met de vereiste intentie worden benaderd, worden afgedwongen
op het apparaat op het moment dat het apparaat incheckt en worden ook weergegeven in de
bedrijfsportal-app.

Voor Android-apparaten in een niet-ingeschreven APP-WE-implementatiescenario (App
Protection Policy Without Enrollment), kunt u de beheerde Google Play Store gebruiken om store-
apps en LOB-apps (line-of-business) te implementeren bij gebruikers. Beheerde Google Play-apps
met de instelling Beschikbaar met of zonder inschrijving worden weergegeven in de Play
Store-app op het apparaat van de eindgebruiker en niet in de bedrijfsportal-app. De eindgebruiker
kan vanuit de Google Play-app in apps bladeren en apps installeren die op deze manier zijn
geïmplementeerd. Omdat de apps worden geïnstalleerd vanuit de beheerde Google Play Store,
hoeft de eindgebruiker diens apparaatinstellingen niet te wijzigen om de installatie van apps uit
onbekende bronnen toe te staan. Dit zorgt ervoor dat de apparaten beter beveiligd zijn. Als de
app-ontwikkelaar een nieuwe versie van een app die op het apparaat van een gebruiker was
geïnstalleerd, publiceert in de Play Store, wordt de app automatisch bijgewerkt door Google Play.

Stappen voor het toewijzen van beheerde Google Play-apps aan niet-beheerde apparaten:



Volgende stappen

1. Verbind uw Intune-tenant met de beheerde Google Play Store. Als u dit al hebt gedaan om het
Android Enterprise-werkprofiel, of toegewezen of volledig beheerde Android Enterprise-
apparaten te beheren, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

2. Apps vanuit de beheerde Google Play Store toevoegen aan uw Intune-console.
3. Toon beheerde Google Play-apps aan de gewenste gebruikersgroep als Beschikbaar met of

zonder inschrijving. De instellingen Vereist en Verwijderen voor app-targeting worden niet
ondersteund voor niet-ingeschreven apparaten.

4. Een beveiligingsbeleid voor apps toewijzen aan de gebruikersgroep.
5. De volgende keer dat de eindgebruiker de bedrijfsportal-app opent, ziet deze een bericht dat

aangeeft dat er apps beschikbaar zijn in de Play Store-app. Als de gebruiker op de melding tikt,
wordt hij of zij rechtstreeks naar de Play-app geleid, waar zakelijke apps worden weergegeven.
Ook kan de gebruiker afzonderlijk naar de Play Store-app navigeren.

6. De eindgebruiker kan het contextmenu in de Play Store-app uitvouwen, en schakelen tussen
diens persoonlijke Google-account (waar de persoonlijke apps te zien zijn) en werkaccount
(waar store- en LOB-apps te zien zijn die op hem of haar zijn gericht). Eindgebruikers
installeren de apps door in de Play Store-app op Installeren te tikken.

Als er opdracht wordt gegeven voor selectieve verwijdering op basis van APP in de Intune-
console, wordt het werkaccount automatisch verwijderd uit de Play Store-app en kan de
eindgebruiker vanaf dat moment geen zakelijke apps meer zien in de catalogus van de Play Store-
app. Wanneer het werkaccount van een apparaat wordt verwijderd, blijven de apps die vanuit de
Play Store zijn geïnstalleerd, op het apparaat staan. Deze apps worden niet verwijderd.

Zie Apps controleren voor meer informatie over het controleren van app-toewijzingen.



App-toewijzingen opnemen en uitsluiten in
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NOTENOTE

Groepen opnemen en uitsluiten bij het toewijzen van apps

In Intune kunt u bepalen wie toegang heeft tot een app door groepen gebruikers toe te wijzen die moeten
worden opgenomen en uitgesloten. Voordat u groepen aan de app toewijst, moet u het toewijzingstype voor een
app instellen. Het toewijzingstype maakt de app beschikbaar, vereist of verwijdert de app.

Als u de beschikbaarheid van een app wilt instellen, kunt u app-toewijzingen opnemen en uitsluiten voor een
groep gebruikers of apparaten door een combinatie te gebruiken van op te nemen en uit te sluiten
groepstoewijzingen. Dit kan een handige mogelijkheid zijn wanneer u de app beschikbaar stelt door een grote
groep op te nemen en vervolgens de geselecteerde gebruikers te beperken door ook een kleinere groep uit te
sluiten. De kleinere groep kan als testgroep of uitvoerende groep fungeren.

Wanneer u groepen uitsluit in een app-toewijzing, moet u alleen gebruikersgroepen of alleen apparaatgroepen
uitsluiten. U kunt geen combinatie van gebruikersgroepen en apparaatgroepen uitsluiten.

Intune houdt geen rekening met koppelingen van gebruikers aan apparaten bij het uitsluiten van groepen. Als u
gebruikersgroepen opneemt en tegelijkertijd apparaatgroepen uitsluit, is het onwaarschijnlijk dat dit de
gewenste resultaten oplevert. Opnemen heeft voorrang boven uitsluiten. Als u bijvoorbeeld een iOS-app op Alle
gebruikers richt en Alle iPads uitsluit, is het nettoresultaat dat elke gebruiker die een iPad gebruikt, nog steeds
toegang heeft tot de app. Als u de iOS-app echter op Alle apparaten richt en Alle iPads uitsluit, lukt de
implementatie wel.

Als u een groepstoewijzing voor een app instelt, wordt het type Niet van toepassing afgeschaft en vervangen door een
functionaliteit voor het uitsluiten van groepen.

Intune biedt in de console de vooraf gemaakte groepen Alle gebruikers en Alle apparaten. De groepen hebben
ingebouwde optimalisaties voor uw gemak. We raden u ten zeerste aan deze groepen te gebruiken om u op alle
gebruikers en alle apparaten te richten in plaats van groepen Alle gebruikers en Alle apparaten die u mogelijk zelf hebt
gemaakt.

Android Enterprise biedt ondersteuning voor het insluiten en uitsluiten van groepen. U kunt de ingebouwde groepen Alle
gebruikers en Alle apparaten gebruiken voor het toewijzen van Android Enterprise-apps.

U kunt een app toewijzen aan groepen met behulp van de toewijzing voor opnemen en uitsluiten:

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer in het deelvenster Intune de optie Client-apps.

3. Selecteer in het deelvenster Client-apps de optie Apps. De lijst met toegevoegde apps wordt
weergegeven.

4. Selecteer de app die u wilt beheren. In een dashboard worden gegevens over de app weergegeven.

5. Selecteer Toewijzingen in de sectie Beheren van het menu.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

6. Selecteer Groep toevoegen om de groepen van gebruikers aan wie de app is toegewezen toe te voegen.

7. Selecteer een Toewijzingstype uit de beschikbare toewijzingstypen in het deelvenster Groep
toevoegen.

8. Selecteer Beschikbaar met of zonder inschrijving als het toewijzingstype.

9. Selecteer Opgenomen groepen om de groep gebruikers te selecteren voor wie u deze app beschikbaar
wilt maken.

Wanneer u een groep toevoegt terwijl er al een andere groep is opgenomen voor een gegeven toewijzingstype,
wordt deze groep vooraf geselecteerd. Dit kan niet worden gewijzigd voor andere toewijzingstypen voor opnemen.
De groep die is gebruikt, kan niet worden gebruikt als een opgenomen groep.

10. Selecteer Ja om deze app beschikbaar maken voor alle gebruikers.



11. Selecteer OK om de groep op te nemen die moet worden ingesteld.

12. Selecteer Uitgesloten groepen om de groep gebruikers te selecteren voor wie u deze app niet
beschikbaar wilt maken.

13. Selecteer de groepen die moeten worden uitgesloten. Hierdoor is deze app niet meer beschikbaar voor
deze groepen.



Volgende stappen

14. Selecteer Selecteren om de selectie van groepen te voltooien.

15. Selecteer OK in het deelvenster Groep toevoegen. De app-lijst Toewijzingen wordt weergegeven.

16. Klik op Opslaan om uw groepstoewijzingen te activeren voor de app.

Als u groepstoewijzingen maakt, kunnen groepen die al zijn toegewezen, niet worden gewijzigd. Als u een groep
wilt selecteren die momenteel niet beschikbaar is, verwijdert u eerst de app uit de lijst met toegewezen apps.

Als u toewijzingen wilt bewerken, selecteert u in de lijst Toewijzingen in de app de rij met de specifieke
toewijzing die u wilt wijzigen. U kunt een toewijzing ook verwijderen door aan het eind van een rij op het
weglatingsteken ( ... ) te klikken en Verwijderen te selecteren. Groepeer op Toewijzingstype of op
Opgenomen/uitgesloten om de weergave van de lijst Toewijzingen te wijzigen.

Zie de Microsoft Intune-blog voor meer informatie over het opnemen en uitsluiten van groepstoewijzingen
voor apps.
Meer informatie over hoe u app-gegevens en -toewijzingen kunt controleren.

https://aka.ms/new_app_assignment_process


    

Implementatie van Windows 10-apps met Microsoft
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NOTENOTE

Windows 10 Line-Of-Business-apps

Microsoft Store voor Bedrijven-apps

Apps installeren op Windows 10-apparaten

Microsoft Intune ondersteunt momenteel verschillende typen apps en implementatiescenario's op Windows 10-
apparaten. Nadat u een app hebt toegevoegd aan Intune, kunt u de app toewijzen aan gebruikers en apparaten. De
volgende informatie bevat meer details over de ondersteunde Windows 10-scenario's. Daarnaast vindt u hier
belangrijke informatie die u in acht moet nemen wanneer u apps naar Windows implementeert.

LOB-apps (Line-Of-Business) en Microsoft Store voor Bedrijven-apps zijn de typen apps die op Windows 10-
apparaten worden ondersteund. De bestandsextensies voor Windows-apps omvatten .msi, .appx en
.appxbundle.

Dit zijn de minimaal vereiste Windows 10-updates om moderne apps te implementeren:

Voor Windows 10 1803: 23 mei 2018: KB4100403 (build van besturingssysteem: 17134.81).
Voor Windows 10 1709: 21 juni 2018: KB4284822 (build van besturingssysteem: 16299.522).

Alleen Windows 10 versie 1803 en hoger ondersteunt het installeren van apps wanneer er geen primaire gebruiker is
gekoppeld.

Windows 10 LOB-apps worden ondertekend en geüpload naar de Intune-beheerconsole en kunnen zowel
moderne apps, zoals UWP-apps (Universal Windows Platform) en Windows-app-pakketten (AppX), als Win 32-
apps bevatten, zoals eenvoudige Microsoft Installer-pakketbestanden (MSI). Updates van LOB-apps moeten
handmatig worden geüpload en elke keer door de beheerder worden geïmplementeerd. Updates die zijn
geïmplementeerd, worden automatisch geïnstalleerd op apparaten van eindgebruikers waarop de app is
geïnstalleerd, zonder tussenkomst van de gebruiker. De gebruiker heeft geen controle over de updates.

Microsoft Store voor Bedrijven-apps zijn moderne apps die zijn aangeschaft in de Microsoft Store voor Bedrijven-
beheerportal en vervolgens worden gesynchroniseerd met Microsoft Intune voor beheer. De apps kunnen zowel
online gelicentieerd als offline gelicentieerd zijn. Updates van Microsoft Store voor Bedrijven-apps worden
rechtstreeks door de Microsoft Store beheerd. Hiervoor is geen extra actie van u, de beheerder, vereist. U kunt
bovendien met een aangepaste Uniform Resource Identifier (URI) voorkomen dat bepaalde apps worden
bijgewerkt. Zie Enterprise app management - Prevent app from automatic updates (Bedrijfsappbeheer -
Voorkomen dat apps automatisch worden bijgewerkt) voor meer informatie. De gebruiker kan ook op het apparaat
updates voor alle Microsoft Store voor Bedrijven-apps uitschakelen.

Afhankelijk van het type app kan de app op twee manieren worden geïnstalleerd op een Windows 10-apparaat:

Gebruikerscontext: Wanneer een app wordt geïmplementeerd in de gebruikerscontext, wordt de beheerde
app geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker wanneer de gebruiker zich aanmeldt op het apparaat. De
installatie van de app wordt pas uitgevoerd als de gebruiker zich op het apparaat aanmeldt.

https://support.microsoft.com/help/4100403/windows-10-update-kb4100403
https://support.microsoft.com/help/4284822
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/enterprise-app-management#prevent-app-from-automatic-updates


NOTENOTE
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Volgende stappen

Apparaatcontext: Wanneer een app wordt geïmplementeerd in de apparaatcontext, wordt de beheerde app
rechtstreeks op het apparaat geïnstalleerd door Intune.

Moderne Line-Of-Business-apps en Microsoft Store voor Bedrijven-apps (zowel online als offline)
kunnen in de gebruikerscontext worden geïmplementeerd en bieden ondersteuning voor zowel de
intentie Vereist als Beschikbaar.
Win32-apps die zijn gemaakt voor Gebruikersmodus of Dual-modus, kunnen in de gebruikerscontext
worden geïmplementeerd en bieden ondersteuning voor zowel de intentie Vereist als de intentie
Beschikbaar.

Alleen moderne Line-Of-Business-apps en offline gelicentieerde Microsoft Store voor zakelijke apps
kunnen in de apparaatcontext worden geïmplementeerd en ondersteunen alleen de intentie Vereist.
Win32-apps die zijn gemaakt voor Machinemodus of Dual-modus, kunnen in de gebruikerscontext
worden geïmplementeerd en bieden alleen ondersteuning voor de intentie Vereist.

Voor Win32-apps die zijn gemaakt voor Dual-modus, moet u (de beheerder) aangeven of de app werkt in
Gebruikersmodus of in Machinemodus voor alle toewijzingen die aan dat exemplaar zijn gekoppeld. De
implementatiecontext kan niet per toewijzing worden gewijzigd.

Wanneer een app wordt geïmplementeerd in de apparaatcontext, slaagt de installatie alleen wanneer deze bestemd
is voor een apparaat dat de apparaatcontext ondersteunt. Bovendien ondersteunt implementatie in de
apparaatcontext de volgende voorwaarden:

Als een app is geïmplementeerd in de apparaatcontext en bestemd is voor een gebruiker, mislukt de installatie
met de volgende status en wordt de volgende fout weergegeven in de beheerconsole:

Als een app is geïmplementeerd in de apparaatcontext en bestemd is voor een apparaat dat de apparaatcontext
niet ondersteunt, mislukt de installatie met de volgende status en wordt de volgende fout weergegeven in de
beheerconsole:

Status: Mislukt.
Fout: Een gebruiker kan niet het doel zijn van de installatie van apparaatcontext.

Status: Mislukt.
Fout: Dit platform biedt geen ondersteuning voor het installeren van apparaatcontext.

Wanneer een app-toewijzing is opgeslagen met een specifieke implementatie, kan de context niet worden gewijzigd voor deze
toewijzing, met uitzondering van moderne apps. Bij moderne apps kan de context namelijk worden gewijzigd van
gebruikerscontext naar apparaatcontext.

Wanneer er een conflict in het beleid voor één gebruiker/apparaat is, worden de volgende beleidsprioriteiten
gebruikt om het uiteindelijke beleid te bepalen:

Het beleid voor apparaatcontext heeft een hogere prioriteit dan het beleid voor gebruikerscontext.
Het beleid Installeren heeft een hogere prioriteit dan het beleid Verwijderen.

Zie Apps toewijzen aan groepen met Microsoft Intune en App-toewijzingen opnemen en uitsluiten in Microsoft
Intune voor meer informatie over het toewijzen van apps met Microsoft Intune. Zie Apps toevoegen aan Microsoft
Intune voor meer informatie over typen apps in Intune.

Zie Apps aan groepen toewijzen met Microsoft Intune voor meer informatie over het toewijzen van apps aan



groepen.
Zie Apps controleren voor meer informatie over het controleren van app-toewijzingen.



Apps implementeren met Intune in de GCC High- en
DoD-omgevingen
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NOTENOTE

Line-Of-Business-apps toevoegen met behulp van Intune

Offline-apps met Intune distribueren vanuit de Store voor Bedrijven

Intune synchroniseren met de Store voor Bedrijven

Tenantbeheerders kunnen Microsoft Intune gebruiken om apps naar het personeel te distribueren. Het personeel
bestaat uit de medewerkers van het bedrijf, oftewel de gebruikers van de app. Er zijn vele typen apps die via Intune
naar GCC High- of DoD-omgevingen kunnen worden geïmplementeerd. Als een beheerder een Windows-app
moet uploaden en distribueren die voor een GCC High- of DoD-doelgroep is bedoeld, is aangepast, door externe
leveranciers is gemaakt of als offline-app is gedownload uit de Microsoft Store voor Bedrijven, kan de beheerder
ervoor kiezen deze app als Line-Of-Business-app te distribueren.

Voor commerciële omgevingen kan een tenantbeheerder hun Store voor Bedrijven synchroniseren met Intune. Voor GCC
High- en DoD-omgevingen is deze service echter niet beschikbaar. Beheerders moeten in dit geval een app implementeren
door deze rechtstreeks naar Intune te uploaden.

Als u met Intune een Line-Of-Business-app wilt toevoegen die voor een GCC High- en DoD-omgeving bedoeld is,
kunt u de instructies voor Windows LOB-apps volgen. U kunt ervoor kiezen eerst de Bedrijfsportal via de Microsoft
Store voor Bedrijven te implementeren. Als u eerst de Bedrijfsportal wilt gebruiken, kunt u deze handmatig
installeren en implementeren. Zie De app Microsoft Intune-bedrijfsportal configureren voor meer informatie.

Als u een offline gelicentieerde app moet downloaden uit de Microsoft Store voor Bedrijven, volgt u deze stappen
om de toepassing te downloaden:

1. Meld u aan bij de Store voor Bedrijven.
2. Selecteer Beheren > Instellingen.
3. Stel Offline apps weergeven onder Winkelervaring in op Aan.

Als u apps wilt kopen en er een offlineversie beschikbaar is, kunt u het licentietype naar offline wijzigen. Zodra u de
app hebt opgehaald, kunt u deze beheren door Beheren > Producten en services te selecteren in de Store voor
Bedrijven. Daarnaast kunt u de app en de bijbehorende afhankelijkheden downloaden. Vervolgens moet u deze
gedownloade app (en de bijbehorende afhankelijkheden) met Intune naar de gebruikers implementeren.

In een commerciële omgeving (geen overheidsomgeving) kunnen beheerders Intune synchroniseren met de
Microsoft Store voor Bedrijven. Deze functie is niet beschikbaar voor overheidsomgevingen. Voor meer informatie
over de verschillen tussen Intune in commerciële omgevingen en Intune voor overheidsomgevingen raadpleegt u
de Beschrijving van de service Enterprise Mobility + Security for US Government.

Zie Apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store voor Bedrijven beheren met Microsoft Intune voor het
synchroniseren van Intune met uw Store voor Bedrijven-account.

https://businessstore.microsoft.com/store
https://docs.microsoft.com/microsoft-store/distribute-offline-apps#download-an-offline-licensed-app
https://businessstore.microsoft.com/
https://businessstore.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/solutions/ems-govt-service-description


Naleving

Volgende stappen

Controleer de privacy- en nalevingsoverzichten van apps en vergelijk ze met de nalevings-, beveiligings- en
privacyvereisten van uw organisatie wanneer u beoordeelt of deze services op de juiste manier worden gebruikt.

Zie Apps aan groepen toewijzen met Microsoft Intune voor meer informatie over het implementeren en toewijzen
van apps.



        

App-gegevens en -toewijzingen controleren met
Microsoft Intune
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Deelvenster met een app-overzicht

EssentialsEssentials

APP-DETAILS BESCHRIJVING

Uitgever De uitgever van de app.

Besturingssysteem Het app-besturingssysteem (Windows, iOS, Android,
enzovoort).

Gemaakt De datum en tijd waarop deze revisie is gemaakt.
Opmerking: Deze datumwaarde wordt bijgewerkt
wanneer een IT-beheerder de app-metagegevens
wijzigt, bijvoorbeeld door de app-categorie of app-
beschrijving te wijzigen.

Toegewezen Of de app is toegewezen (Ja of Nee).

Apparaat- en gebruikersstatusgrafiekenApparaat- en gebruikersstatusgrafieken

APPARAATSTATUS BESCHRIJVING

Geïnstalleerd Het aantal geïnstalleerde apps.

Intune biedt een aantal manieren om de eigenschappen te controleren van apps die u beheert en om de
status van app-toewijzingen te beheren.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer in het menu Intune de optie Client-apps.
4. Selecteer Apps in de sectie Beheren van het menu.
5. Selecteer in de lijst met apps een app om te controleren. Vervolgens ziet u het deelvenster met een

app-overzicht van de apparaat- en gebruikersstatus.

Android Store-apps die worden geïmplementeerd als Beschikbaar, en Android LOB-apps die worden ingezet als
Beschikbaar met of zonder registratie, geven hun installatiestatus niet aan.

In dit app-deelvenster kunt u details bekijken over de status van een app in uw omgeving.

De sectie Essentiële informatie bevat de volgende informatie over de app:

In de grafieken wordt het aantal apps weergegeven voor de volgende status:

https://portal.azure.com


Niet geïnstalleerd Het aantal niet-geïnstalleerde apps.

Mislukt Het aantal mislukte installaties.

Wacht op installatie Het aantal apps dat momenteel wordt geïnstalleerd.

Niet van toepassing Het aantal apps waarvan de status is Niet toegepast.

APPARAATSTATUS BESCHRIJVING

NOTENOTE

ApparaatinstallatiestatusApparaatinstallatiestatus

APPARAATKOLOM BESCHRIJVING

Apparaatnaam De naam van het apparaat op platforms waarop het
benoemen van een apparaat is toegestaan. Op andere
platforms maakt Intune een naam op basis van andere
eigenschappen. Dit kenmerk is niet beschikbaar op
andere apparaten.

Gebruikersnaam De naam van de gebruiker.

Platform Het besturingssysteem van het apparaat (Windows, iOS,
Android, enzovoort).

Versie Het versienummer van de app. Voor LOB-apps (Line-Of-
Business) wordt het volledige versienummer van de app
weergegeven. Het volledige versienummer duidt een
specifieke release van de app aan. Het nummer wordt
weergegeven als Versie(Build). Bijvoorbeeld
2.2(2.2.17560800). Voor Store-apps worden geen versies
weergegeven.

Status De status van de app.

Het aantal gedetecteerde apps komt mogelijk niet overeen met de status van het aantal geïnstalleerde apps.
Mogelijkheden voor inconsistenties zijn onder andere:

Een gerichte wijziging in een geïnstalleerde beheerde app kan ervoor zorgen dat het aantal geïnstalleerde apps
op de blade Status wordt verminderd. De apps blijven echter vermeld bij de gedetecteerde apps.
Wanneer u zich richt op meerdere exemplaren van dezelfde app in een tenant, kan een verschil ontstaan in het
aantal gedetecteerde apps vanwege mogelijke overlap van gebruikers of apparaten. Via elk exemplaar van de
app worden overlappende gebruikers geteld, maar voor de gedetecteerde apps worden dubbele aantallen
weergegeven.
Gedetecteerde apps en de app-status worden op verschillende tijdstippen verzameld, waardoor een verschil kan
ontstaan in de aantallen van de app.

Houd er bovendien rekening mee dat Android-apps die zijn geïmplementeerd als Beschikbaar met of zonder
inschrijving, alleen een app-installatiestatus voor ingeschreven apparaten rapporteren. De app-installatiestatus is
niet beschikbaar voor apparaten die niet zijn ingeschreven bij Intune.

Wanneer u Apparaatinstallatiestatus in de sectie Controleren van het menu selecteert, wordt een lijst
met apparaatstatussen weergegeven. De tabel bevat de volgende kolommen:



Statusdetails De details van de status.

Laatste check-in De datum van de laatste synchronisatie van het apparaat
met Intune.

APPARAATKOLOM BESCHRIJVING

GebruikersinstallatiestatusGebruikersinstallatiestatus

GEBRUIKERSKOLOM BESCHRIJVING

Naam De naam van de gebruiker in Azure Active Directory.

Gebruikersnaam De unieke naam van de gebruiker.

Installaties Het aantal apps dat is geïnstalleerd door de gebruiker.

Fouten Het aantal mislukte app-installaties voor de gebruiker.

Niet geïnstalleerd Het aantal apps dat niet is geïnstalleerd door de
gebruiker.

Volgende stappen

Wanneer u Gebruikersinstallatiestatus selecteert in de sectie Controleren van het menu, wordt een lijst
met gebruikersstatussen weergegeven. De tabel bevat de volgende kolommen:

Zie Het Intune-datawarehouse gebruiken voor meer informatie over werken met uw Intune-gegevens.
Zie App-configuratiebeleidsregels voor Intune voor informatie over app-configuratiebeleid.
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Gedetecteerde apps bewaken met Intune
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Gegevens van gedetecteerde apps

PLATFORM
VOOR APPARATEN DIE
PERSOONLIJK EIGENDOM ZIJN

VOOR APPARATEN DIE
BEDRIJFSEIGENDOM ZIJN CYCLUS VERNIEUWEN

Windows 10 (Win32-apps)
OPMERKING: hiervoor is de
Intune-beheeruitbreiding
vereist op het apparaat

Niet van toepassing Alle Win32-apps die in de
lijst Software staan

Elke 24 uur vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

In de lijst door Intune gedetecteerde apps ziet u de apparaten die bij Intune zijn ingeschreven in uw tenant. De
lijst biedt als het ware een software-inventarisatie van uw tenant. Gedetecteerde apps is een rapport dat los staat
van de rapporten over app-installaties. Voor persoonlijke apparaten verzamelt Intune nooit informatie over
toepassingen die niet worden beheerd. Voor bedrijfsapparaten wordt informatie over alle apps verzameld, of die
apps nu worden beheerd of niet. Hieronder staat een tabel waarin het verwachte wordt weergegeven. Over het
algemeen wordt het rapport elke zeven dagen vernieuwd vanaf het tijdstip van inschrijving (er is dus geen
wekelijkse vernieuwing voor de gehele tenant). De enige uitzondering op deze vernieuwingsperiode heeft te maken
met de toepassingsgegevens die worden verzameld via de Intune-beheeruitbreiding voor Win32-apps; deze
gegevens worden elke 24 uur verzameld.

Intune biedt een geaggregeerde lijst met apps die zijn gedetecteerd op de apparaten die in uw tenant bij Intune zijn
ingeschreven.

1. Meld u aan bij Intune.
2. In het deelvenster Intune selecteert u Client-apps > Gedetecteerde apps.

U kunt de lijst met gedetecteerde apps exporteren naar een CSV-bestand. Selecteer hiervoor Exporteren op de blade
Gedetecteerde apps.

Voor gedetecteerde Win32-apps is er momenteel geen totaal aantal. Dit type gegevens kan alleen per apparaat worden
weergegeven.

Intune biedt ook een lijst met gedetecteerde apps per afzonderlijk apparaat in uw tenant.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer in het deelvenster Intune Apparaten > Alle apparaten.
3. Selecteer een apparaat.
4. Als u gedetecteerde apps voor dit apparaat wilt weergeven, selecteert u Gedetecteerde apps in het gedeelte

Monitor.

De volgende lijst bevat de app-platformtypen, de apps die worden bewaakt op persoonlijke apparaten, de apps die
worden bewaakt op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf en de vernieuwingscyclus. Zie App-typen in
Microsoft Intune voor meer informatie over de app-typen die door Intune worden ondersteund.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Windows 10 (moderne apps) Alleen beheerde, moderne
apps

Alle moderne apps die op
het apparaat zijn
geïnstalleerd

Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

Windows 8.1 Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

Windows Phone 8 Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

Windows RT Alleen beheerde apps Alleen beheerde apps Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

iOS Alleen beheerde apps Alle apps die op het
apparaat zijn geïnstalleerd

Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

macOS Alle apps die op het
apparaat zijn geïnstalleerd

Alle apps die op het
apparaat zijn geïnstalleerd

Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

Android Alleen beheerde apps Alle apps die op het
apparaat zijn geïnstalleerd

Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

Android Enterprise Alleen beheerde apps Alleen apps die in het
werkprofiel zijn geïnstalleerd

Elke zeven dagen vanaf het
moment dat het apparaat
wordt ingeschreven

PLATFORM
VOOR APPARATEN DIE
PERSOONLIJK EIGENDOM ZIJN

VOOR APPARATEN DIE
BEDRIJFSEIGENDOM ZIJN CYCLUS VERNIEUWEN

Volgende stappen

Het aantal gedetecteerde apps komt mogelijk niet overeen met de status van het aantal geïnstalleerde apps.
Mogelijkheden voor inconsistenties zijn onder andere:

Een gerichte wijziging in een geïnstalleerde beheerde app kan ervoor zorgen dat het aantal geïnstalleerde apps
op de blade Status wordt verminderd. De apps blijven echter vermeld bij de gedetecteerde apps.
Wanneer u zich richt op meerdere exemplaren van dezelfde app in een tenant, kan een verschil ontstaan in het
aantal gedetecteerde apps vanwege mogelijke overlap van gebruikers of apparaten. Via elk exemplaar van de
app worden overlappende gebruikers geteld, maar voor de gedetecteerde apps worden dubbele aantallen
weergegeven.
Gedetecteerde apps en de app-status worden op verschillende tijdstippen verzameld, waardoor een verschil kan
ontstaan in de aantallen van de app.

App-typen in Microsoft Intune
App-gegevens en -toewijzingen controleren met Microsoft Intune
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Apps die app-configuratie ondersteunen
Beheerde apparatenBeheerde apparaten

Gebruik een app-configuratiebeleid in Microsoft Intune om configuratie-instellingen te leveren voor een iOS- of
Android-app. Met deze configuratie-instellingen kan een app worden aangepast met een in de sector gangbare
benadering voor appconfiguratie en -beheer. De instellingen van het configuratiebeleid worden gebruikt wanneer
de app deze controleert, doorgaans bij de eerste keer dat de app wordt uitgevoerd.

U kunt een app-configuratiebeleid toewijzen aan een groep gebruikers en apparaten met een combinatie van
toewijzingen voor opnemen en uitsluiten. Zodra u een appconfiguratiebeleid hebt toegevoegd, kunt u de
toewijzingen voor het appconfiguratiebeleid instellen. Wanner u de toewijzingen voor het beleid instelt, kunt u
ervoor kiezen de groep gebruikers voor wie het beleid van toepassing is op te nemen of uit te sluiten. Als u
ervoor kiest een of meer groepen op te nemen, kunt u specifieke groepen selecteren waarvoor u ingebouwde
groepen wilt opnemen of selecteren. Ingebouwde groepen zijn Alle gebruikers, Alle apparaten en Alle
gebruikers + alle apparaten.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een van de volgende details moet opgeven voor een app-configuratie-
instelling:

Een aangepast poortnummer
Taalinstellingen
Beveiligingsinstellingen
Huisstijlinstellingen, zoals een bedrijfslogo

Als gebruikers in plaats daarvan deze instellingen opgeven, is het mogelijk dat ze daarbij een fout maken, wat de
werkbelasting van uw helpdesk zou kunnen verhogen en de acceptatie van nieuwe apps kan vertragen.

Het configuratiebeleid voor apps kan ervoor zorgen dat problemen met de instelling van apps worden
voorkomen doordat u configuratie-instellingen kunt toewijzen aan een beleid dat aan gebruikers is toegewezen,
voordat de gebruikers de app uitvoeren. De instellingen worden vervolgens automatisch aangeleverd, en de
gebruikers hoeven geen enkele actie te ondernemen.

De configuratie-instellingen worden gebruikt wanneer de app deze controleert. Normaal gesproken controleert
een app de configuratie-instellingen de eerste keer dat de app wordt uitgevoerd door de gebruiker.

U hebt twee opties voor het gebruik van app-configuraties met Intune:

Beheerde apparaten: het apparaat wordt beheerd door Intune als MDM-provider (Mobile Device
Management).
Beheerde apps: een app wordt beheerd zonder apparaatinschrijving.

Als Microsoft Intune-beheerder kunt u bepalen welke gebruikersaccounts worden toegevoegd aan Microsoft Office-
toepassingen op beheerde apparaten. U kunt de toegang beperken tot uitsluitend toegestane gebruikersaccounts van de
organisatie, en persoonlijke accounts blokkeren op ingeschreven apparaten. De app-configuratie wordt verwerkt op de
ondersteunende toepassingen, en niet-goedgekeurde accounts worden verwijderd en geblokkeerd.



Managed appsManaged apps

Graph API-ondersteuning voor app-configuratie

Volgende stappen
Beheerde apparatenBeheerde apparaten

Managed appsManaged apps

U kunt de app-configuratiebeleidsregels voor apps gebruiken die hiervoor ondersteuning bieden. Ter
ondersteuning van app-configuratie in Intune moeten apps zijn geschreven voor het ondersteunen van het
gebruik van app-configuraties, zoals is gedefinieerd door de Appconfig-community. Neem contact op met de
leverancier van de app voor informatie.

U kunt uw line-of-business-apps voorbereiden door de Intune App SDK in de app te integreren, of door de app
in te pakken, nadat deze is ontwikkeld. Met de Intune App SDK voor iOS en Android kan uw app worden
ingeschakeld voor Intune-configuratiebeleid voor app-beveiliging. Deze streeft ernaar om het aantal door de
app-ontwikkelaar vereiste codewijzigingen zo klein mogelijk te maken. Zie het overzicht van de Intune App SDK
voor meer informatie.

U kunt bovendien Graph API gebruiken om app-configuratietaken uit te voeren. Zie het Engelstalige Graph API
Reference MAM Targeted Config voor meer informatie.

Informatie over het gebruik van app-configuratie met uw iOS-apparaten. Raadpleeg App-
configuratiebeleidsregels voor beheerde iOS-apparaten toevoegen.
Informatie over het gebruik van app-configuratie met uw Android-apparaten. Zie App-
configuratiebeleidsregels voor beheerde Android-apparaten.

Informatie over het gebruik van app-configuratie met beheerde apps. Zie App-configuratiebeleidsregels
toevoegen voor beheerde apps zonder apparaatinschrijving.

https://www.appconfig.org/members
https://graph.microsoft.io/docs/api-reference/beta/api/intune_mam_targetedmanagedappconfiguration_create


App-configuratiebeleidsregels voor beheerde iOS-
apparaten toevoegen
15-4-2019 • 11 minutes to read
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TIPTIP

Een app-configuratiebeleid maken

App-configuratiebeleidsregels gebruiken in Microsoft Intune om aangepaste configuratie-instellingen te
leveren voor een iOS-app. Met deze configuratie-instellingen kan een app worden aangepast op basis van de
leveranciersrichting. U krijgt deze configuratie-instellingen (sleutels en waarden) van de leverancier van de
app. Als u de app wilt configureren, geeft u de instellingen op als sleutels en waarden, of als XML die de
sleutels en waarden bevat. U wijst dit configuratiebeleid ook niet rechtstreeks toe aan gebruikers en
apparaten. In plaats daarvan koppelt u een configuratiebeleid aan een app en wijst u vervolgens de app toe.
De instellingen van het configuratiebeleid worden gebruikt wanneer de app deze controleert, doorgaans bij
de eerste keer dat de app wordt uitgevoerd.

Zodra u een appconfiguratiebeleid hebt toegevoegd, kunt u de toewijzingen voor het appconfiguratiebeleid
instellen. Wanner u de toewijzingen voor het beleid instelt, kunt u ervoor kiezen de groep gebruikers voor
wie het beleid van toepassing is op te nemen of uit te sluiten. Als u ervoor kiest een of meer groepen op te
nemen, kunt u specifieke groepen selecteren waarvoor u ingebouwde groepen wilt opnemen of selecteren.
Ingebouwde groepen zijn Alle gebruikers, Alle apparaten en Alle gebruikers + alle apparaten.

Intune biedt vooraf gemaakte de groepen Alle gebruikers en Alle apparaten in de console met handige,
ingebouwde optimalisaties. We raden u ten zeerste aan deze groepen te gebruiken om u op alle gebruikers en alle
apparaten te richten in plaats van de groepen ‘Alle gebruikers’ en ‘Alle apparaten’ die u mogelijk zelf hebt gemaakt.

Als Microsoft Intune-beheerder kunt u bepalen welke gebruikersaccounts worden toegevoegd aan Microsoft Office-
toepassingen op beheerde apparaten. U kunt de toegang beperken tot uitsluitend toegestane gebruikersaccounts van
de organisatie, en persoonlijke accounts blokkeren op ingeschreven apparaten. De app-configuratie wordt verwerkt op
de ondersteunende toepassingen, en niet-goedgekeurde accounts worden verwijderd en geblokkeerd.

Nadat u de opgenomen groepen hebt geselecteerd voor het configuratiebeleid van uw toepassing, kunt u de
specifieke groepen selecteren die moeten worden uitgesloten. Zie App-toewijzingen opnemen en uitsluiten
in Microsoft Intune voor meer informatie.

Dit beleidstype is momenteel alleen beschikbaar voor apparaten met iOS 8.0 en hoger. Ondersteunt de volgende
typen app-installaties:

Beheerde iOS-app uit de App Store
App-pakket voor iOS

Zie Apps toevoegen aan Microsoft Intune voor meer informatie over app-installatietypen.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Kies de workload Client-apps.

https://portal.azure.com


4. Kies App-configuratiebeleidsregels in de groep Beheren en kies vervolgens Toevoegen.

5. Stel de volgende details in:

Naam: de naam van het profiel zoals deze in Azure Portal wordt weergegeven.
Beschrijving: de beschrijving van het profiel dat wordt weergegeven in Azure Portal.
Type apparaatregistratie: kies Beheerde apparaten.

6. Selecteer iOS bij Platform.

7. Kies Gekoppelde app. Klik vervolgens in het deelvenster Gekoppelde app op de beheerde app
waarop u de configuratie wilt toepassen. Selecteer OK.

8. Kies in het deelvenster Configuratiebeleid toevoegen de optie Configuratie-instellingen.

9. Selecteer Indeling van de configuratie-instellingen. Selecteer een van de volgende om XML-
gegevens toe te voegen:

Configuration Designer gebruiken
XML-gegevens invoeren

Zie Configuration Designer gebruiken voor meer informatie over het gebruik van Configuration
Designer. Zie XML-gegevens invoeren voor meer informatie over het invoeren van XML-
gegevens.

10. Nadat u uw XML-gegevens hebt toegevoegd, kiest u OK en vervolgens Toevoegen om het
configuratiebeleid toe te voegen. Het overzichtsdeelvenster van het configuratiebeleid wordt
weergegeven.

11. Selecteer Toewijzingen om de opties voor opnemen en uitsluiten weer te geven.

12. Selecteer Alle gebruikers op het tabblad Opnemen.



  Configuration Designer gebruiken
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13. Selecteer het tabblad Uitsluiten.

14. Klik op Groepen voor uitsluiten selecteren om het gerelateerde deelvenster weer te geven.

15. Kies de groepen die u wilt uitsluiten en klik vervolgens op Selecteren.

Wanneer u een groep toevoegt en als er al een andere groep is opgenomen voor een gegeven
toewijzingstype, wordt deze groep vooraf geselecteerd. Dit kan niet worden gewijzigd voor andere
toewijzingstypen voor opnemen. De groep die is gebruikt, kan daarom niet als een uitgesloten groep worden
gebruikt.

16. Klik op Opslaan.

Microsoft Intune biedt configuratie-instellingen die uniek zijn voor een app. U kunt Configuration Designer
gebruiken voor apps op apparaten die wel of niet zijn ingeschreven bij Microsoft Intune. Met de ontwerper



  

Een instelling toevoegenEen instelling toevoegen

Een instelling verwijderenEen instelling verwijderen

Alleen geconfigureerde organisatieaccounts toestaan in apps met meerdere identiteitenAlleen geconfigureerde organisatieaccounts toestaan in apps met meerdere identiteiten

SLEUTEL INTUNEMAMALLOWEDACCOUNTSONLY

Waarden .

NOTENOTE

XML-gegevens invoeren

kunt u specifieke configuratiesleutels en -waarden instellen waarmee u de onderliggende XML kunt maken.
U kunt tevens het gegevenstype voor elke waarde opgeven. Deze instellingen worden automatisch aan apps
geleverd wanneer de apps worden geïnstalleerd.

1. Stel voor elke sleutel en waarde in de configuratie het volgende in:

2. Kies OK om uw configuratiewaarden in te stellen.

Configuratiesleutel: de sleutel waarmee de specifieke instellingsconfiguratie wordt
geïdentificeerd.
Waardetype: het gegevenstype van de configuratiewaarde. Typen zijn onder meer geheel getal,
reëel, tekenreeks of booleaans.
Configuratiewaarde: de waarde voor de configuratie.

1. Kies het weglatingsteken (... ) naast de instelling.
2. Selecteer Verwijderen.

De tekens {{ en }} worden alleen gebruikt door tokentypen en mogen niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.

Gebruik voor iOS-apparaten de volgende sleutel-/waardeparen:

Ingeschakeld: Het enige
account dat is toegestaan, is
het beheerde
gebruikersaccount dat wordt
gedefinieerd door de sleutel
IntuneMAMUPN.
Uitgeschakeld (of een andere
waarde die geen
hoofdletterongevoelige
overeenkomst is met
Ingeschakeld): Elk account is
toegestaan.

U moet OneDrive voor iOS 10.34 of hoger en Outlook voor iOS 2.99.0 of hoger gebruiken en de app moet onder
beveiligingsbeleid voor apps in Intune vallen, indien u alleen geconfigureerde organisatie-accounts met meerdere
identiteiten toestaat.

U kunt een XML-eigenschappenlijst typen of plakken die de app-configuratie-instellingen bevat voor bij
Intune ingeschreven apparaten. De indeling van de XML-eigenschappenlijst is afhankelijk van de app die u
wilt configureren. Neem contact op met de leverancier van de app voor meer informatie over de precieze
indeling die moet worden gebruikt.

Intune valideert de XML-indeling. Intune controleert echter niet of de XML-eigenschappenlijst (Plist) met de
doelapp werkt.

Voor meer informatie over XML-eigenschappenlijsten:



                    

Voorbeeld van een indeling voor het XML-configuratiebestand voor een appVoorbeeld van een indeling voor het XML-configuratiebestand voor een app

<dict>
  <key>userprincipalname</key>
  <string>{{userprincipalname}}</string>
  <key>mail</key>
  <string>{{mail}}</string>
  <key>partialupn</key>
  <string>{{partialupn}}</string>
  <key>accountid</key>
  <string>{{accountid}}</string>
  <key>deviceid</key>
  <string>{{deviceid}}</string>
  <key>userid</key>
  <string>{{userid}}</string>
  <key>username</key>
  <string>{{username}}</string>
  <key>serialnumber</key>
  <string>{{serialnumber}}</string>
  <key>serialnumberlast4digits</key>
  <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
  <key>udidlast4digits</key>
  <string>{{udidlast4digits}}</string>
  <key>aaddeviceid</key>
  <string>{{aaddeviceid}}</string>
</dict>

Ondersteunde XML PList-gegevenstypenOndersteunde XML PList-gegevenstypen

In de eigenschappenlijst gebruikte tokensIn de eigenschappenlijst gebruikte tokens

Raadpleeg Uitleg van XML Plists in de iOS Developer-bibliotheek.

Wanneer u een configuratiebestand voor een app maakt, kunt u een of meer van de volgende waarden
opgeven door van deze indeling gebruik te maken:

Intune ondersteunt de volgende gegevenstypen in een eigenschappenlijst:

<geheel getal>
<reëel>
<tekenreeks>
<matrix>
<woordenlijst>
<waar /> of <onwaar />

Intune ondersteunt verder de volgende typen tokens in de lijst met eigenschappen:

{{userprincipalname}}- bijvoorbeeld **John@contoso.com**
{{mail}}- bijvoorbeeld **John@contoso.com**
{{partialupn}} - bijvoorbeeldJan
{{accountid}} - bijvoorbeeld fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81
{{deviceid}} - bijvoorbeeld b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97
{{userid}} - bijvoorbeeld 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822
{{username}} - bijvoorbeeld Jan de Vries
{{serialnumber}} -bijvoorbeeld F4KN99ZUG5V2 (voor iOS-apparaten)
{{serialnumberlast4digits}} - bijvoorbeeld G5V2 (voor iOS-apparaten)
{{aaddeviceid}}— bijvoorbeeld ab0dc123-45d6-7e89-aabb-cde0a1234b56

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Cocoa/Conceptual/PropertyLists/UnderstandXMLPlist/UnderstandXMLPlist.html


Configuratiestatus van een iOS-app per apparaat controleren

Volgende stappen

Nadat een configuratiebeleid is toegewezen, kunt u de configuratiestatus van een iOS-app voor elk beheerd
apparaat controleren. Selecteer vanaf Microsoft Intune in Azure Portal de optie Apparaten > Alle
apparaten. Selecteer in de lijst met beheerde apparaten een specifiek apparaat om een blade voor het
apparaat weer te geven. Selecteer App-configuratie op de apparaatblade.

Ga verder met het toewijzen en controleren van de app.



 

App-configuratiebeleidsregels toevoegen voor
beheerde Android-apparaten
16-5-2019 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Configuration Designer gebruiken

Gebruik app-configuratiebeleidsregels in Microsoft Intune om instellingen te leveren aan Android-werkprofiel-
apps. De ontwikkelaar van de app moet configuratie-instellingen voor beheerde Android-apps weergeven om
configuratie-instellingen voor de app op te kunnen geven. Wijs het app-configuratiebeleid toe aan de
gebruikersgroep waarop u de instellingen wilt toepassen. De beleidsinstellingen worden gebruikt wanneer de
app deze controleert, doorgaans bij de eerste keer dat de app wordt uitgevoerd.

Niet elke app ondersteunt app-configuratie. Vraag aan de app-ontwikkelaar of deze de app zo heeft geconstrueerd dat
deze app-configuratiebeleidsregels ondersteunt.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies de workload Client-apps.
4. Kies App-configuratiebeleidsregels in de groep Beheren en kies vervolgens Toevoegen.
5. Stel de volgende details in:

6. Selecteer Android voor Platform.
7. Selecteer Gekoppelde app om de app te kiezen waarvoor u een app-configuratiebeleid wilt definiëren.

Selecteer in de lijst met Android-werkprofiel-apps de apps die u hebt goedgekeurd en die zijn
gesynchroniseerd met Intune.

8. Selecteer Machtigingen. U kunt configuraties instellen door gebruik te maken van:

9. Kies OK en kies vervolgens Toevoegen.

Naam: de naam van het profiel dat wordt weergegeven in Azure Portal.
Beschrijving: de beschrijving van het profiel dat wordt weergegeven in Azure Portal.
Type apparaatregistratie: kies Beheerde apparaten.

Configuration Designer
JSON-editor

U kunt Configuration Designer gebruiken voor Android-apps wanneer de app is ontworpen om configuratie-
instellingen te ondersteunen. Configuratie is van toepassing op apparaten die zijn ingeschreven bij Intune. Met
de Designer kunt u specifieke configuratiewaarden configureren voor de instellingen die voor een app
beschikbaar zijn.

Selecteer Toevoegen om de lijst met configuratie-instellingen te selecteren die u wilt opgeven voor de app.
Stel voor elke sleutel en waarde in de configuratie het volgende in:

Waardetype
Het gegevenstype van de configuratiewaarde. Voor het waardetype Tekenreeks kunt u een variabel profiel of
een certificaatprofiel als waardetype kiezen (optioneel).
Configuratiewaarde
De waarde voor de configuratie. Als u Variabel of Certificaat als waardetype selecteert, kunt u kiezen uit een

https://portal.azure.com


 

Ondersteunde variabelen voor configuratiewaardenOndersteunde variabelen voor configuratiewaarden

OPTIE VOORBEELD

Mail john@contoso.com

User Principal Name john@contoso.com

Partial UPN jan

Domein contoso.com

Gebruikersnaam Jan de Vries

Account-id fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81

Gebruikers-id 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822

Apparaat-id b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97

Alleen geconfigureerde organisatieaccounts toestaan in apps met meerdere identiteitenAlleen geconfigureerde organisatieaccounts toestaan in apps met meerdere identiteiten

SLEUTEL COM.MICROSOFT.INTUNE.MAM.ALLOWEDACCOUNTUPNS

Waarden

NOTENOTE

De JSON-editor invoeren

lijst met variabelen of certificaatprofielen in de vervolgkeuzelijst met configuratiewaarden. Als u een
certificaat kiest, wordt de alias van het certificaat dat is geïmplementeerd op het apparaat tijdens runtime
ingevuld.

U kunt de volgende opties kiezen als u Variabele als het waardetype kiest:

Gebruik voor Android-apparaten de volgende sleutel-/waardeparen:

Een of meer door ;  gescheiden UPN’s.
Alleen beheerde gebruikersaccounts die met deze
sleutel zijn gedefinieerd, zijn toegestaan.
Voor apparaten die zijn ingeschreven bij Intune, kan
het {{userprincipalname}} -token worden gebruikt
voor het ingeschreven gebruikersaccount.

U moet Outlook voor Android 2.2.222 of hoger gebruiken wanneer u alleen geconfigureerde organisatieaccounts met
meerdere identiteiten toestaat.

Als Microsoft Intune-beheerder kunt u bepalen welke gebruikersaccounts worden toegevoegd aan Microsoft Office-
toepassingen op beheerde apparaten. U kunt de toegang beperken tot uitsluitend toegestane gebruikersaccounts van de
organisatie, en persoonlijke accounts blokkeren op ingeschreven apparaten. De app-configuratie wordt verwerkt op de
ondersteunende toepassingen, en niet-goedgekeurde accounts worden verwijderd en geblokkeerd.

Voor Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint moet u app-versie 16.0.9327.1000 of hoger gebruiken.

Bepaalde configuratie-instellingen voor apps (zoals de instellingen voor bundeltypen) kunnen niet worden
geconfigureerd met de Configuration Designer. U moet de JSON-editor voor deze waarden gebruiken.
Instellingen worden automatisch aan apps geleverd wanneer de app wordt geïnstalleerd.



De status van de machtigingen voor apps vooraf configureren

Volgende stappen

1. Voor Indeling configuratie-instellingen selecteert u JSON-editor invoeren.
2. U kunt in de editor JSON-waarden definiëren voor configuratie-instellingen. U kunt JSON-sjabloon

downloaden kiezen om een voorbeeldbestand te downloaden dat u vervolgens kunt configureren.
3. Kies OK en kies vervolgens Toevoegen.

Het beleid wordt gemaakt en wordt weergegeven op de blade met de lijst met beleidsregels.

Wanneer de toegewezen app op een apparaat wordt uitgevoerd, worden de instellingen uitgevoerd die u in het
configuratiebeleid voor de app hebt geconfigureerd.

U kunt machtigingen voor apps ook vooraf configureren voor toegang tot Android-apparaatfuncties. Android-
apps die apparaatmachtigingen vereisen, zoals voor toegang tot uw locatie of de apparaatcamera, vragen
gebruikers de machtiging te accepteren of te weigeren. Als een app bijvoorbeeld gebruikmaakt van de
microfoon van het apparaat, wordt de gebruiker gevraagd de app toestemming te verlenen voor het gebruik van
de microfoon.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies Client-apps.
4. Kies onder Beheren App-configuratiebeleidsregels en kies vervolgens Toevoegen.
5. Stel de volgende details in:

6. Selecteer Gekoppelde app om een app te kiezen waarvoor u een configuratiebeleid wilt opgeven. Selecteer
in de lijst met Android-werkprofiel-apps de apps die u hebt goedgekeurd en die zijn gesynchroniseerd met
Intune.

7. Selecteer Machtigingen en kies vervolgens Toevoegen.
8. Selecteer in de lijst met beschikbare app-machtigingen en kies vervolgens OK.
9. Selecteer een optie voor elke machtiging die aan dit beleid moet worden verleend:

10. Als u het configuratiebeleid voor apps wilt toewijzen, selecteert u het, selecteert u vervolgens Toewijzing en
selecteert u ten slotte Groepen selecteren.

11. Selecteer de gebruikersgroepen waaraan u het beleid wilt toewijzen en kies vervolgens Selecteren.
12. Kies Opslaan om het beleid toe te wijzen.

Naam. De naam van het profiel die in Azure Portal wordt weergegeven.
Beschrijving. De beschrijving van het profiel die in Azure Portal wordt weergegeven.
Type apparaatinschrijving. Selecteer Beheerde apparaten.
Platform. Selecteer Android.

Vragen. De gebruiker vragen om de machtiging te accepteren of te weigeren.
Automatisch verlenen. Automatisch goedkeuren zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te
stellen.
Automatisch weigeren. Automatisch weigeren zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

Ga verder met het toewijzen en controleren van de app.

https://portal.azure.com


De app Microsoft Managed Home Screen voor
Android Enterprise configureren
2-8-2019 • 26 minutes to read

Wanneer u het beste de app Microsoft Managed Home Screen kunt
configureren

NOTENOTE

Een indeling voor de configuratie-instellingen kiezen

Managed Home Screen is de toepassing die wordt gebruikt voor aan Android Enterprise toegewezen apparaten
in bedrijfseigendom die via Intune zijn geregistreerd en worden uitgevoerd in de kioskmodus voor meerdere
apps. Voor deze apparaten fungeert Managed Home Screen als startprogramma voor andere goedgekeurde apps
die erop worden uitgevoerd. Managed Home Screen biedt IT-beheerders de mogelijkheid om hun apparaten aan
te passen en de functionaliteit te beperken waartoe de eindgebruiker toegang heeft.

Normaal gesproken kunt u, als de instellingen beschikbaar zijn via de apparaatconfiguratie, daar de instellingen
configureren. Hiermee bespaart u tijd, worden fouten geminimaliseerd en krijgt u een betere Intune-
ondersteuningservaring. Echter enkele van de instellingen van het beheerde beginscherm zijn momenteel alleen
beschikbaar via de blade App-configuratiebeleid in de Intune-console. Ontdek met behulp van dit document
hoe u de verschillende instellingen kunt configureren met Configuration Designer of een JSON-script.

Het is momenteel mogelijk, en dit wordt ook aangeraden, om in de whitelist opgenomen toepassingen en vastgemaakte
webkoppelingen in te stellen via Client-apps en Apparaatconfiguratie. Zie voor een volledige lijst van instellingen die in
Apparaatconfiguratie beschikbaar zijn en van invloed zijn op Managed Home Screen Toegewezen apparaatinstellingen.

Eerst gaat u naar de Intune-console in Azure Portal en naar Client-apps > App-configuratiebeleid. Voeg een
configuratiebeleid toe voor Beheerde apparaten met Android en kies Managed Home Screen als
bijbehorende app. Klik op Configuratie-instellingen om de verschillende beschikbare instellingen voor
Managed Home Screen te configureren.

Er zijn twee methoden waarmee u configuratie-instellingen kunt definiëren voor Managed Home Screen:

Met Configuration Designer kunt u instellingen configureren met een gebruiksvriendelijke
gebruikersinterface waarmee u functies in of uit kunt schakelen en waarden kunt instellen. In deze methode
zijn er enkele uitgeschakelde configuratiesleutels met waardetype BundleArray . Deze configuratiesleutels
kunnen alleen worden geconfigureerd door JSON-gegevens in te voeren.
Met JSON-gegevens kunt u alle mogelijke configuratiesleutels definiëren met een JSON-script.

Als u eigenschappen toevoegt met de Configuration Designer, kunt u deze eigenschappen automatisch omzetten
in JSON door JSON-gegevens invoeren te selecteren in de vervolgkeuzelijst Indeling configuratie-
instellingen.



Configuration Designer gebruiken

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING

De rastergrootte instellen string Auto Hiermee kunt u de
rastergrootte instellen voor
apps die op het beheerde
startscherm moeten worden
geplaatst. U kunt het aantal
rijen en kolommen van de
app instellen om de
rastergrootte in de volgende
indeling columns;rows  te
definiëren. Als u de
rastergrootte definieert, zou
het maximum aantal apps
dat wordt weergegeven in
een rij op het startscherm
het aantal rijen zijn dat u
instelt en zou het maximale
aantal apps dat wordt
weergegeven in een kolom
in het startscherm het
aantal kolommen zijn dat u
instelt.

De header van het scherm
inschakelen

Booleaanse waarde WAAR Hiermee kan de bovenste
koptekst worden gebruikt
voor verschillende
weergaven die beschikbaar
zijn op het beheerde
startscherm, zoals de feed of
feedkaarten. Als u deze
instelling inschakelt, is de
header voor de gebruikers
van het apparaat zichtbaar.

Met Configuration Designer kunt u vooraf gevulde instellingen en de bijbehorende waarden selecteren.

De volgende tabel bevat de beschikbare configuratiesleutels, waardetypen, standaardwaarden en beschrijvingen
van Managed Home Screen. De beschrijving voorziet in het verwachte apparaatgedrag op basis van de
geselecteerde waarden. Configuratiesleutels die zijn uitgeschakeld in Configuration Designer worden niet in de
tabel weergegeven.



Statusbalk apparaat
inschakelen

Booleaanse waarde WAAR Hiermee kunt u de
statusbalk in het
startscherm inschakelen
(bovenste balk met huidige
verbindingen zoals wifi
enzovoort). Als u deze
configuratiesleutel
inschakelt, kan de
eindgebruiker de
pictogrammen zien die zijn
weergegeven op de
statusbalken die voor
verbindingen en actieve
apps staan.

Meldingsbadge inschakelen Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt de
meldingsbadge voor app-
pictogrammen inschakelen
die het aantal nieuwe
meldingen in de app
aangeeft. Als u deze
instelling inschakelt, zullen
eindgebruikers
meldingsbadges zien in apps
met ongelezen meldingen.
Als u deze
configuratiesleutel
uitgeschakeld houdt, zal de
gebruiker geen
meldingsbadge zien voor
apps die mogelijk ongelezen
meldingen hebben.

Startscherm vergrendelen Booleaanse waarde WAAR Hiermee ontneemt u de
gebruiker de mogelijkheid
om app-pictogrammen op
het startscherm te
verplaatsen. Als u deze
configuratiesleutel
inschakelt, worden de app-
pictogrammen op het
startscherm vergrendeld en
zal de eindgebruiker deze
niet kunnen slepen en
neerzetten naar
verschillende rasterposities
van het startscherm. Als
deze op false  is gezet,
zullen eindgebruikers
toepassings- en
weblinkpictogrammen op
Managed Home Screen
kunnen verplaatsen.

Achtergrond apparaat
instellen

string Standaard Hiermee kunt u een
achtergrond van uw keuze
instellen door de URL van de
installatiekopie in te voeren
die u als achtergrond wilt
instellen.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



De grootte van het app-
pictogram instellen

integer 2 Hiermee kunt u de
pictogramgrootte instellen
voor apps die worden
weergegeven op het
startscherm. U kunt de
volgende waarden in deze
configuratie kiezen voor de
verschillende grootten - 0
(minimale grootte), 1 (klein),
2 (normaal), 3 (groot) en 4
(maximale grootte).

Pictogram app-map
instellen

integer 0 Hiermee kunt u het uiterlijk
van app-mappen definiëren
op het startscherm. U kunt
voor het uiterlijk de
volgende waarden kiezen:
Donker vierkant(0); Donker
cirkel(1); Licht vierkant(2);
Licht cirkel(3).

Gebaren inschakelen Booleaanse waarde ONWAAR Schakel de mogelijkheid in
van de eindgebruiker om
acties toe te wijzen aan
gebaren zoals omhoog en
omlaag vegen. Als u deze
configuratiesleutel
uitschakelt, kunnen
eindgebruikers alleen naar
rechts vegen als er een
tweede pagina is, en
teruggaan naar de
startpagina.

Verticaal schuiven
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u verticaal
schuiven op het beheerde
startscherm. Als u deze
configuratiesleutel
inschakelt, kan de
eindgebruiker alleen
verticaal navigeren naar
verschillende pagina's in
plaats van horizontaal te
vegen.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



Startschermthema instellen string Theme.Light.Blue Hiermee kunt u het thema
voor het startscherm kiezen
uit een vooraf gedefinieerde
set thema's met
verschillende kleuren. U kunt
de volgende thema's kiezen
door de tekenreekswaarde
in de volgende indeling in te
voeren. Theme.Light.Green.
Hierbij kan licht worden
vervangen door donker
voor een donker thema en
kan groen worden
vervangen door blauw, geel,
roze, rood, oranje en paars.

Dokken inschakelen Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u het gedeelte
voor het dokken van de app
onder aan het startscherm
met permanente,
weergegeven apps en een
ingangspunt voor alle
geïnstalleerde apps
inschakelen. Als u deze
configuratiesleutel
inschakelt, heeft de
eindgebruiker toegang tot
apps in de dock en tevens
toegang tot het gedeelte
met alle apps waarin deze
naar de lijst met alle op de
apparaten geïnstalleerde
apps kan gaan, ongeacht of
deze nu wel of niet zijn
opgenomen in de whitelist.

Schermstand instellen integer 1 Hiermee kunt u de stand
van het startscherm
instellen op de modus
Staand, Liggend of
Automatisch draaien. U kunt
de stand instellen door de
waarden 1 (voor de staande
modus), 2 (voor de liggende
modus), 3 (voor
Automatisch draaien) in te
voeren.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



Feed van het startscherm
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u de feed van
het startscherm schakelen,
die zichtbaar wordt wanneer
u naar links op het
startscherm veegt. Deze
feed geeft een ander type
inhoud weer, zoals nieuws,
agenda, vaak gebruikte apps
en de kaart voor Cortana-
spraakassistent enz. Als u dit
inschakelt, kan de
eindgebruiker naar de feed
navigeren door naar links op
het startscherm te vegen.

Overzichtsmodus
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunnen de
eindgebruikers verschillende
pagina's toevoegen aan of
verwijderen van het
startscherm. Deze kunnen
worden geopend door naar
rechts te vegen op het
standaardscherm. Als u dit
inschakelt, kan de
eindgebruiker pagina's
toevoegen aan de
rechterkant van de
standaardpagina van het
startscherm, maar ook de
standaardpagina wijzigen en
de instellingen op Managed
Home Screen openen.

Telemetrie van het apparaat
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u de
telemetrie inschakelen die
wordt vastgelegd voor het
beheerde startscherm. Als u
dit inschakelt, kan Microsoft
telemetrie over het
apparaatgebruik vastleggen,
zoals het aantal keren dat
een bepaalde app op dit
apparaat wordt gestart.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



De in de whitelist
opgenomen toepassingen
instellen

bundleArray ONWAAR Hiermee kunt u de apps
definiëren die op het
startscherm worden
weergegeven. U kunt kiezen
uit alle apps die op het
apparaat zijn geïnstalleerd. U
definieert de apps door de
naam van het app-pakket in
te voeren van de apps die u
graag zichtbaar wilt maken.
Met com.microsoft.emmx
voegt u bijvoorbeeld
Instellingen toe aan het
startscherm. De apps die u
in dit gedeelte op de
whitelist plaatst, moeten al
op het apparaat zijn
geïnstalleerd om te worden
weergegeven op het
startscherm.

Vastgemaakte
webkoppelingen instellen

bundleArray ONWAAR Hiermee kunt u websites
vastmaken als
pictogrammen voor snel
starten op het startscherm.
Met deze configuratie kunt
u de URL definiëren en
toevoegen aan het
startscherm waar de
eindgebruiker deze met één
keer tikken kan starten in de
browser.

Zoekbalk inschakelen Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u de zoekbalk
inschakelen op het
startscherm. Als u deze
inschakelt, zien gebruikers
van het apparaat de
zoekbalk op het startscherm
waarop ze alles kunnen
invoeren wat ze op het
internet willen opzoeken.

De app-instellingen
uitschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Hiermee kunt u de
instellingenpagina voor
Managed Home Screen
uitschakelen. Als u deze
uitschakelt, kan de
eindgebruiker van het
apparaat niet bij de
instellingen komen van
Managed Home Screen.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



De schermbeveiliging
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR De
schermbeveiligingsmodus
wel of niet inschakelen.
Indien deze is ingesteld op
true, kunt u
screen_saver_image,
screen_saver_show_time,
inactive_time_to_show_scr
een_saver, en
media_detect_
screen_saver configureren.

Installatiekopie van
schermbeveiliging

string Hiermee stelt u de URL van
de installatiekopie van de
schermbeveiliging in. Als er
geen URL is ingesteld, geven
apparaten de standaard
ingestelde
schermbeveiligingsafbeeldin
g weer wanneer de
schermbeveiliging wordt
geactiveerd. De
standaardafbeelding geeft
het pictogram van de
Managed Home Screen-app
weer.

Tijd weergeven bij
schermbeveiliging

integer 0 Hiermee wordt de optie
geboden om de hoeveelheid
tijd in seconden in te stellen
die op het apparaat wordt
weergegeven tijdens de
schermbeveiligingsmodus.
Als deze is ingesteld op 0,
wordt de schermbeveiliging
voor onbepaalde tijd
weergegeven in de
schermbeveiligingsmodus
totdat het apparaat wordt
geactiveerd.

Duur van inactiviteit voor
het inschakelen van de
schermbeveiliging

integer 30 Het aantal seconden dat het
apparaat niet actief is
voordat de
schermbeveiliging wordt
geactiveerd. Als deze op 0 ia
ingesteld, schakelt het
apparaat nooit in de modus
voor schermbeveiliging.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



Media wordt gedetecteerd
voordat schermbeveiliging
wordt weergegeven

Booleaanse waarde WAAR Kies of schermbeveiliging op
het scherm van het apparaat
moet worden weergegeven
als audio/video wordt
afgespeeld op apparaat. Als
deze optie is ingesteld op
waar, wordt op het apparaat
geen audio/video
afgespeeld, ongeacht de
waarde in
inactive_time_to_show_scr
ee_saver. Als deze optie is
ingesteld op onwaar, wordt
schermbeveiliging
weergegeven op het
apparaatscherm op basis
van de waarde die in
inactive_time_to_show_scr
een_saver is ingesteld.

Virtuele startknop
inschakelen

Booleaanse waarde ONWAAR Schakel deze instelling op 
True  waardoor de

eindgebruiker toegang heeft
tot een startknop voor
Managed Home Screen
waardoor de gebruiker naar
Managed Home Screen
terugkeert vanuit de huidige
taak waarin hij/zij zich
bevindt.

Type virtuele startknop string swipe_up Gebruik swipe_up om
toegang te krijgen tot de
startknop met een gebaar
Omhoog vegen. Gebruik
float om toegang te krijgen
tot een sticky, permanente
startknop die de gebruiker
over het scherm kan
verplaatsen.

Indicatiebalk van accu- en
signaalsterkte

Booleaanse waarde True Wanneer u deze instelling
op True  zet, wordt de
indicatiebalk voor de
batterij- en signaalsterkte
weergegeven.

Wachtwoord voor afsluiten
taakvergrendelingsmodus

string Voer een 4-6-cijferige code
in waarmee u tijdelijk de
taakvergrendelingsmodus
kunt opheffen voor het
oplossen van problemen.

Wi-Fi-instellingen tonen Booleaanse waarde ONWAAR Wanneer u deze instelling
op True  zet, kan de
eindgebruiker Wi-Fi in- of
uitschakelen of verbinding
maken met verschillende
Wi-Fi-netwerken.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING



Bluetooth-instelling tonen Booleaanse waarde ONWAAR Wanneer u deze instelling
op True  zet, kan de
eindgebruiker Bluetooth in-
of uitschakelen of verbinding
maken met verschillende
voor Bluetooth geschikte
netwerken.

Toepassingen in een map
worden geordend op naam

Booleaanse waarde WAAR Als u deze instelling op 
False  instelt, verschijnen

items in een map in de
volgorde waarin ze zijn
opgegeven. Anders worden
ze op alfabetische volgorde
in de map weergegeven.

Alfabetische volgorde
ingeschakeld

Booleaanse waarde ONWAAR Als u deze instellingen op 
True  instelt, is het mogelijk

om de volgorde van
toepassingen, weblinks en
mappen in de Managed
Home Screen in te stellen.
Als dit is ingeschakeld, stelt
u de volgorde in met
app_order. Dan kan de
eindgebruiker Bluetooth in-
of uitschakelen of verbinding
maken met verschillende
voor Bluetooth geschikte
netwerken.

Toepassingsvolgorde bundleArray ONWAAR Hiermee geeft u de volgorde
van toepassingen, weblinks
en mappen op in Managed
Home Screen. Als u deze
instelling wilt gebruiken,
moet Startscherm
vergrendelen zijn
ingeschakeld, moet
Rastergrootte instellen zijn
gedefinieerd en moet
Toepassingsvolgorde
ingeschakeld zijn ingesteld
op True .

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING

JSON-gegevens invoeren
Voer JSON-gegevens in voor het configureren van alle beschikbare instellingen voor Managed Home Screen,
evenals de instellingen die zijn uitgeschakeld in Configuration Designer.



CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING

De in de whitelist
opgenomen toepassingen
instellen

bundleArray Hiermee kunt u de serie
apps definiëren die op het
startscherm zijn
weergegeven bij de apps die
op het apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt de
apps definiëren door de
naam van het app-pakket in
te voeren van de apps die u
graag zichtbaar wilt maken.
Met com.android.settings
voegt u bijvoorbeeld
Instellingen toe aan het
startscherm. De apps die u
in dit gedeelte op de
whitelist plaatst, moeten al
op het apparaat zijn
geïnstalleerd om te worden
weergegeven op het
startscherm.

Naast de lijst met configureerbare instellingen die worden vermeld in de tabel Configuration Designer
(hierboven) biedt de volgende tabel de configuratiesleutels die u alleen via JSON-gegevens kunt configureren.



Vastgemaakte
webkoppelingen instellen

bundleArray Hiermee kunt u websites
vastmaken als
pictogrammen voor snel
starten op het startscherm.
Met deze configuratie kunt
u de URL definiëren en
toevoegen aan het
startscherm waar de
eindgebruiker deze met één
keer tikken kan starten in de
browser.

Een beheerde map maken
voor het groeperen van
apps

bundleArray Hiermee kunt u mappen
maken en benoemen en
apps groeperen binnen deze
mappen. Eindgebruikers
kunnen geen mappen
verplaatsen, de naam van de
mappen wijzigen of de apps
binnen de mappen
verplaatsen. Mappen
worden weergegeven in de
volgorde waarin deze zijn
gemaakt en apps in de
mappen worden op
alfabetische volgorde
weergegeven. Opmerking:
alle apps die u wilt
groeperen in mappen
moeten naar behoren zijn
toegewezen aan het
apparaat en moet zijn
toegevoegd aan de
beheerde startscherm.

CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE STANDAARDWAARDE BESCHRIJVING

{
    "kind": "androidenterprise#managedConfiguration",
    "productId": "com.microsoft.launcher.enterprise",
    "managedProperty": [
        {
            "key": "keep_page_header",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "keep_status_bar",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "show_notification_badge",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "lock_home_screen",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "wallpaper",
            "valueString": "default"
        },
        {

Hier volgt een voorbeeld-JSON-script met alle beschikbare configuratiesleutels die erin zijn opgenomen:



            "key": "icon_size",
            "valueInteger": 2
        },
        {
            "key": "app_folder_icon",
            "valueInteger": 0
        },
        {
            "key": "gesture_on",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "vertical_scrolling",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "theme",
            "valueString": "Theme.Light.Blue"
        },
        {
            "key": "dock_enable",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "screen_orientation",
            "valueInteger": 1
        },
        {
            "key": "feed_enable",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "allow_overview_mode",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "enable_telemetry",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "applications",
            "valueBundleArray": [
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "package",
                            "valueString": “app package name here”
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "key": "weblinks",
            "valueBundleArray": [
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "link",
                            "valueString": “link here”
                        },
                        {
                            "key": "label",
                            "valueString": “weblink label here”
                        }
                    ]
                }
            ]
        },



        },
        {
            "key": "search_bar",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "hide_settings",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "show_virtual_home",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "virtual_home_type",
            "valueString": "swipe_up"
        },
        {
            "key": "show_virtual_status_bar",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "exit_lock_task_mode_code",
            "valueString": ""
        },
        {
            "key": "show_wifi_setting",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "show_bluetooth_setting",
            "valueBool": false
        },
        {
            "key": "grid_size",
            "valueString": "4;5"
        },
        {
            "key": "app_order_enabled",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "apps_in_folder_ordered_by_name",
            "valueBool": true
        },
        {
            "key": "app_orders",
            "valueBundleArray": [
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "package",
                            "valueString": "com.Microsoft.emmx"
                        },
                        {
                            "key": "type",
                            "valueString": "application"
                        },
                        {
                            "key": "container",
                            "valueInteger": 1
                        },
                        {
                            "key": "position",
                            "valueInteger": 1
                        }
                    ]
                },
                {
                    "managedProperty": [



                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "folder_name",
                            "valueString": "Work"
                        },
                        {
                            "key": "type",
                            "valueString": "managed_folder"
                        },
                        {
                            "key": "container",
                            "valueInteger": 1
                        },
                        {
                            "key": "position",
                            "valueInteger": 2
                        }
                    ]
                },
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "package",
                            "valueString": "com.microsoft.launcher.enterprise"
                        },
                        {
                            "key": "type",
                            "valueString": "application"
                        },
                        {
                            "key": "class",
                            "valueString": "com.microsoft.launcher.launcher"
                        },
                        {
                            "key": "container",
                            "valueInteger": 1
                        },
                        {
                            "key": "position",
                            "valueInteger": 3
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "key": "managed_folders",
            "valueBundleArray": [
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "folder_name",
                            "valueString": "Folder name here"
                        },
                        {
                            "key": "applications",
                            "valueBundleArray": [
                                {
                                    "managedProperty": [
                                        {
                                            "key": "package",
                                            "valueString": "com.microsoft.emmx"
                                        }
                                    ]
                                },
                                {
                                    "managedProperty": [
                                        {
                                            "key": "package",
                                            "valueString": "com.microsoft.bing"



                                            "valueString": "com.microsoft.bing"
                                        }
                                    ]
                                },
                                {
                                    "managedProperty": [
                                        {
                                            "key": "link",
                                            "valueString": "https://microsoft.com/"
                                        }
                                    ]
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                {
                    "managedProperty": [
                        {
                            "key": "folder_name",
                            "valueString": "Example folder name 2"
                        },
                        {
                            "key": "applications",
                            "valueBundleArray": [
                                {
                                    "managedProperty": [
                                        {
                                            "key": "package",
                                            "valueString": "com.microsoft.office.word"
                                        }
                                    ]
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

De app Android Device Policy van Google

Scherm voor probleemopsporing voor Managed Home Screen

De app Managed Home Screen biedt nu toegang tot de app Android Device Policy van Google. De app Managed
Home Screen is een aangepast startprogramma dat wordt gebruikt voor apparaten die bij Intune zijn
ingeschreven als toegewezen Android Enterprise-apparaat (AE) op basis van de kioskmodus voor meerdere apps.
U kunt de app Android Device Policy openen of gebruikers naar de app leiden voor ondersteuning en
foutopsporing. De opstartmogelijkheid is beschikbaar op het moment dat het apparaat wordt ingeschreven en
wordt gekoppeld aan Managed Home Screen. Er zijn geen extra installaties nodig voor het gebruik van deze
functionaliteit.

U kunt het scherm voor probleemopsporing voor Managed Home Screen openen door op de knop Terug te
klikken tot het scherm voor foutopsporing wordt weergegeven (klik vijftien keer of vaker op de knop Terug).
Vanuit dit scherm voor foutopsporing kunt u de toepassing Android Device Policy starten, logboeken weergeven
en uploaden of de kioskmodus tijdelijk onderbreken om het apparaat bij te werken. Voor meer informatie over het
onderbreken van de kioskmodus raadpleegt u het item Kioskmodus verlaten in de toegewezen
apparaatinstellingen voor Android Enterprise.



Volgende stappen
Zie voor meer informatie over aan Android Enterprise toegewezen apparaten Intune-inschrijving van aan
Android Enterprise toegewezen apparaten instellen.



App-configuratiebeleidsregels toevoegen voor
beheerde apps zonder apparaatinschrijving
19-4-2019 • 3 minutes to read

Configuratiewaarden voor het gebruik van tokens

U kunt app-configuratiebeleidsregels gebruiken voor beheerde apps die de Intune App SDK ondersteunen, zelfs
op apparaten die niet zijn ingeschreven.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies de workload Client-apps.
4. Kies App-configuratiebeleidsregels in de groep Beheren en kies vervolgens Toevoegen.
5. Stel de volgende details in:

6. Selecteer Gekoppelde app  om de app te kiezen die u gaat configureren. Selecteer de app in de lijst met apps
die u hebt goedgekeurd en die zijn gesynchroniseerd met Intune.

7. Voor elk door de app ondersteunde configuratie-instelling typt u de naam en waarde en kiest u het
weglatingsteken (... ).
Als u een configuratie wilt verwijderen, kiest u het weglatingsteken ( ...) en selecteert u Verwijderen.

Naam
De naam van het profiel die in Azure Portal wordt weergegeven.
Beschrijving
De beschrijving van het profiel die in Azure Portal wordt weergegeven.
Type apparaatinschrijving
Kies apps beheren.

Voor Intune App SDK-functionaliteit geschikte apps ondersteunen configuraties in sleutel-waardeparen.
Raadpleeg de documentatie van elke app voor meer informatie over welke sleutel-waardeconfiguraties worden
ondersteund. Houd er rekening mee dat u tokens kunt gebruiken die dynamisch worden gevuld met gegevens die
zijn gegenereerd door de app. Ga voor meer informatie over app-configuratiebeleidsinstellingen van Outlook
voor iOS naar App-configuratie van Outlook voor iOS beheren met Microsoft Intune.

Intune kan bepaalde tokens genereren en deze verzenden naar de beheerde toepassing. Als bijvoorbeeld uw app-
configuratie een e-mailinstelling kan gebruiken, kunt u een dynamische e-mail toevoegen met behulp van een
token. Typ de naam die door de app wordt verwacht in het veld Naam en typ vervolgens \{\{mail\}\}  in het
veld Waarde.

Intune ondersteunt de volgende tokentypen in de configuratie-instellingen. Andere aangepaste sleutel-
/waardeparen worden niet ondersteund.

{{userprincipalname}}- bijvoorbeeld John@contoso.com
{{mail}}- bijvoorbeeld John@contoso.com
{{partialupn}} - bijvoorbeeld Jan
{{accountid}} - bijvoorbeeld fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81
{{userid}} - bijvoorbeeld 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822
{{username}} - bijvoorbeeld Jan de Vries
{{PrimarySMTPAddress}}- bijvoorbeeld testuser@ad.domain.com

https://portal.azure.com
https://technet.microsoft.com/library/mt813789(v=exchg.150).aspx


NOTENOTE

Volgende stappen

De tekens {{ en }} worden alleen gebruikt door tokentypen en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Ga vervolgens als gebruikelijk door met toewijzen en bewaken van de app.



Inrichtingsprofielen gebruiken voor iOS-apps om te
voorkomen dat uw apps verlopen
16-5-2019 • 3 minutes to read

Inleiding

Een inrichtingsprofiel voor mobiele iOS-apps maken

Volgende stappen

Apple iOS mobiele Line-Of-Business-apps die zijn toegewezen aan iPhones en iPads, zijn gebouwd met een
inrichtingsprofiel en code die is ondertekend met een certificaat. Wanneer de app wordt uitgevoerd, bevestigt iOS
de integriteit van de iOS-app en worden beleidsregels afgedwongen die zijn gedefinieerd door het
inrichtingsprofiel. De volgende validaties vinden plaats:

Integriteit van installatiebestand: iOS vergelijkt de details van de app met de openbare sleutel van het
handtekeningcertificaat van de onderneming. Als deze verschillen, is de inhoud van de app mogelijk gewijzigd
en mag de app niet worden uitgevoerd.
Mogelijkheden afdwingen: iOS probeert de app-mogelijkheden af te dwingen van het inrichtingsprofiel van
de onderneming (geen afzonderlijke inrichtingsprofielen van ontwikkelaars) dat zich in het app-
installatiebestand (.ipa) bevindt.

Het handtekeningcertificaat voor ondernemingen dat u gebruikt om apps te ondertekenen is doorgaans drie jaar
geldig. Echter, het inrichtingsprofiel verloopt na één jaar. Zolang het certificaat nog geldig is, biedt Intune u de
hulpmiddelen om proactief een nieuw inrichtingsprofiel toe te wijzen aan apparaten met apps die binnenkort
verlopen. Nadat het certificaat is verlopen, moet u de app opnieuw ondertekenen met een nieuw certificaat en een
nieuw inrichtingsprofiel implementeren met de sleutel van het nieuwe certificaat.

Als beheerder kunt u beveiligingsgroepen in- en uitsluiten om de inrichtingsconfiguratie van iOS-apps toe te
wijzen. U kunt bijvoorbeeld de inrichtingsconfiguratie van een iOS-app aan Alle gebruikers toewijzen, maar een
managementgroep uitsluiten.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Kies Beheren > inrichtingsprofielen voor iOS-apps in de workload Client-apps.
5. Kies Profiel maken in het deelvenster met de profielenlijst.
6. Configureer de volgende waarden in het deelvenster Profiel maken:

7. Als u klaar bent, kiest u Maken.

Naam: geef een naam op voor dit mobiele inrichtingsprofiel.
Beschrijving: geef indien gewenst een beschrijving op voor het beleid.
Profielbestand uploaden: kies het pictogram Openen en kies vervolgens een Apple-profielbestand
voor mobiele configuratie (met de extensie .mobileprovision ) dat u hebt gedownload van de Apple-
website voor ontwikkelaars.

Wijs het profiel toe aan de vereiste iOS-apparaten. Voor meer informatie gebruikt u de stappen in
Apparaatprofielen toewijzen.

https://portal.azure.com
https://developer.apple.com/


Apps en boeken met Microsoft Intune beheren die
via het Volume Purchase Program zijn gekocht
15-4-2019 • 2 minutes to read

Inleiding

Welke typen apps en boeken kunt u beheren?

Sommige app stores bieden u de mogelijkheid meerdere licenties te kopen voor apps of boeken die u in uw
bedrijf wilt gebruiken. Door een grote hoeveelheid licenties aan te schaffen, kunt u de administratieve overhead
voor het bijhouden van meerdere aangeschafte exemplaren van apps en boeken reduceren.

U kunt Microsoft Intune gebruiken om apps en boeken te beheren die u met een dergelijk programma hebt
gekocht. U kunt licentiegegevens uit de store importeren en bijhouden hoeveel van de licenties u hebt gebruikt.
Dit proces zorgt ervoor dat u niet meer exemplaren van de app of het boek installeert dan u hebt gekocht.

Met Intune kunt u apps en boeken beheren die u via een volume-aankoop hebt aangeschaft in de iOS-store.
Daarnaast kunt u de apps beheren die u hebt aangeschaft via de Microsoft Store voor Bedrijven. Kies een van de
volgende onderwerpen om te lezen hoe u gelicentieerde apps uit elke store kunt beheren:

iOS-apps beheren die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma
Apps beheren die via het volume-aankoopprogramma in de Microsoft Store voor Bedrijven zijn gekocht
iOS-eBooks beheren
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ApparaatlicentiesApparaatlicenties

GebruikerslicentiesGebruikerslicenties

Volume-purchased apps voor iOS-apparaten beheren
Ondersteunt apps die zijn gekocht via het Apple Volume Purchase Program voor iOS-apparatenOndersteunt apps die zijn gekocht via het Apple Volume Purchase Program voor iOS-apparaten

Ondersteunt apps die zijn gekocht via het business-to-business-volumeaankoopprogramma voor iOS-Ondersteunt apps die zijn gekocht via het business-to-business-volumeaankoopprogramma voor iOS-
apparatenapparaten

De iOS App Store biedt u de mogelijkheid meerdere licenties te kopen voor een app die u wilt uitvoeren
binnen uw bedrijf. Door meerdere exemplaren aan te schaffen, kunt u apps in uw bedrijf efficiënt beheren.

Microsoft Intune kan u op de volgende manieren helpen bij het beheren van meerdere exemplaren van apps
die u via dit programma hebt gekocht:

Licentiegegevens rapporteren vanuit de App Store.
Bijhouden hoeveel van de licenties u hebt gebruikt.
Niet meer exemplaren van de app installeren dan waar u recht op hebt.

U kunt twee methoden gebruiken voor het toewijzen van apps die zijn gekocht via het volume-
aankoopprogramma:

Wanneer u een app aan apparaten toewijst, wordt er één app-licentie gebruikt en deze blijft gekoppeld aan het
apparaat waaraan u de licentie hebt toegewezen.

Wanneer u apps aan een apparaat toewijst die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma, hoeft de
eindgebruiker van het apparaat geen Apple-id te verstrekken voor toegang tot de Store.

Wanneer u een app aan gebruikers toewijst, wordt er één app-licentie gebruikt en gekoppeld aan de gebruiker.
De app kan worden uitgevoerd op meerdere apparaten die eigendom zijn van de gebruiker (met een limiet die
door Apple wordt bepaald).

Wanneer u een app aan gebruikers toewijst die is gekocht via het volume-aankoopprogramma, moet elke
eindgebruiker een geldige en unieke Apple-id hebben voor toegang tot de App Store.

Verder kunt u met Intune boeken die u hebt gekocht via het volume-aankoopprogramma van Apple (VPP)
synchroniseren, beheren en toewijzen. Zie E-boeken in iOS beheren die u via een volume-aankoopprogramma
hebt aangeschaft voor meer informatie.

U kunt meerdere licenties voor iOS-apps kopen via het Apple-VPP voor bedrijven (Volume Purchase
Program) of het Apple VPP voor onderwijs (Volume Purchase Program). Hiervoor moet u een Apple VPP-
account via de website van Apple instellen en het Apple VPP-token uploaden naar Intune. U kunt uw gegevens
over volume-aankopen vervolgens synchroniseren met Intune en het gebruik bijhouden van uw via het
volume-aankoopprogramma gekochte apps.

Daarnaast kunnen externe ontwikkelaars privé apps distribueren naar geautoriseerde Volume Purchase
Program for Business-leden die zijn opgegeven in iTunes Connect. Deze VPP for Business-leden kunnen zich
aanmelden bij de Volume Purchase Program App Store en hun apps kopen. VPP for Business-apps die door
de gebruiker zijn gekocht, worden gesynchroniseerd naar hun Intune-tenant.

https://www.apple.com/business/vpp/
https://volume.itunes.apple.com/us/store


Voordat u begint

IMPORTANTIMPORTANT

Een Apple VPP-token verkrijgen en uploaden

Voordat u begint, moet u een VPP-token van Apple verkrijgen en dit uploaden naar uw Intune-account.
Bovendien moet u op de hoogte zijn van het volgende:

U kunt meerdere VPP-tokens koppelen aan uw Intune-account.
Als u eerder een VPP-token hebt gebruikt voor een ander product, moet u een nieuw token voor gebruik
met Intune genereren.
Elke token is één jaar geldig.
Standaard wordt Intune twee keer per dag gesynchroniseerd met de Apple VPP-service. U kunt op elk
gewenst moment een handmatige synchronisatie starten.
Voordat u begint met het gebruik van Apple VPP met Intune, verwijdert u eventuele bestaande VPP-
gebruikersaccounts die zijn gemaakt met andere MDM-leveranciers (Mobile Device Management). Uit
veiligheidsoverwegingen worden deze gebruikersaccounts niet met Intune gesynchroniseerd. Er worden
alleen gegevens uit de Apple VPP-service gesynchroniseerd die zijn gemaakt met Intune.
Intune ondersteunt het toevoegen van maximaal 256 VPP-tokens.
Met het DEP-programma (Device Enrollment Profile) van Apple wordt de MDM-registratie (Mobile Device
Management) geautomatiseerd. Met DEP kunt u bedrijfsapparaten op afstand configureren. U kunt zich
registreren voor het DEP-programma met hetzelfde programma-agentaccount dat u hebt gebruikt voor
VPP van Apple. De Apple Deployment Programs-id is uniek voor programma's die worden vermeld op de
website Apple Deployment Programs en kan niet worden gebruikt voor het aanmelden bij Apple-services,
zoals de iTunes Store.
Wanneer u VPP-apps met behulp van het gebruikerslicentiemodel toewijst aan gebruikers of apparaten
(met gebruikersaffiniteit), moet elke Intune-gebruiker zijn gekoppeld aan een unieke Apple ID of een e-
mailadres wanneer ze de voorwaarden en bepalingen van Apple op hun apparaat accepteren.
Als u een apparaat instelt voor een nieuwe Intune-gebruiker, configureert u dit met de unieke Apple-id of
het e-mailadres van de desbetreffende gebruiker. De Apple-id of het e-mailadres en de Intune-gebruiker
vormen een uniek paar dat kan worden gebruikt op maximaal vijf apparaten.
Een VPP-token wordt alleen ondersteund voor gebruik met één Intune-account tegelijk. Gebruik hetzelfde
VPP-token niet voor meerdere tenants van Intune.

Nadat u het VPP-token hebt geïmporteerd in Intune, kunt u hetzelfde token niet in een andere oplossing voor
apparaatbeheer importeren. Dit kan leiden tot verlies van licentietoewijzngen en gebruikersrecords.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps > iOS VPP-tokens onder Installatie.
4. Selecteer Maken in het deelvenster met de lijst VPP-tokens.
5. Geef in het deelvenster VPP-token maken de volgende gegevens op:

VPP-tokenbestand: meld u aan voor het VPP-programma voor bedrijven of voor het VPP-
programma voor onderwijs als u dit nog niet hebt gedaan. Nadat u bent aangemeld, downloadt
u het Apple VPP-token voor uw account en selecteert u dit hier.

Apple ID : voer de Apple ID in van het account dat aan het VPP is gekoppeld.

Land/regio: selecteer VPP-store voor uw land. Intune synchroniseert VPP-apps voor alle
landinstellingen uit de opgegeven store uit het land waar de VPP geldt.

https://deploy.apple.com
https://portal.azure.com


Een app toewijzen die is gekocht via het volume-aankoopprogramma

NOTENOTE

Eindgebruikerprompts voor VPP

6. Selecteer Maken wanneer u klaar bent.

WARNINGWARNING

NOTENOTE

Als u het land wijzigt, worden de metagegevens en store-URL van de apps bijgewerkt bij de volgende
synchronisatie met de Apple-service voor de apps die met deze token zijn gemaakt. De app wordt niet
bijgewerkt als deze niet bestaat in de store van het nieuwe land.

Type VPP-account: u hebt de keuze uit Bedrijven of Onderwijs.

Automatische updates voor apps: kies Aan of Uit om automatische updates in of uit te
schakelen. Wanneer deze zijn ingeschakeld, detecteert Intune updates voor de VPP-app in de
app store en pusht ze automatisch naar het apparaat als dit incheckt. Met automatische updates
voor Apple VPP-apps worden alleen apps die zijn geïmplementeerd met de installatie-intentie
Vereiste, automatisch bijgewerkt. Voor apps die zijn geïmplementeerd met de installatie-intentie
Beschikbaar, wordt met de automatische update voor u (de beheerder) een melding
gegenereerd waarin staat dat een nieuwe versie van de app beschikbaar is. De gebruiker moet op
Installeren klikken om de nieuwere versie van de app te installeren. Daarnaast ziet de gebruiker
dat de app niet is geïnstalleerd in de Bedrijfsportal, zelfs als er een eerdere versie van de app is
geïnstalleerd. In dit geval kan de gebruiker de app opnieuw installeren.

Automatische updates voor apps worden gebruikt voor apps voor zowel gelicentieerde apparaten als
gebruikers voor iOS-versie 11.0 en later.

Het token wordt weergegeven in het deelvenster met de lijst met tokens.

U kunt de gegevens waarover Apple beschikt, op elk gewenst moment synchroniseren met Intune door Nu
synchroniseren te kiezen.

1. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps > Apps onder Beheren.
2. Kies in het deelvenster met de lijst met apps de app die u wilt toewijzen en kies Toewijzingen.
3. Kies in het deelvenster App-naam - Toewijzingen de optie Groep toevoegen en kies in het deelvenster

Groep toevoegen een Toewijzingstype. Kies ook de Azure AD-gebruikers- of apparaatgroepen waaraan
u de app wilt toewijzen.

4. Voor elke groep die u hebt geselecteerd, kiest u de volgende instellingen:

5. Als u klaar bent, kiest u Opslaan.

Type: kies of de app Beschikbaar is (eindgebruikers kunnen de app installeren vanaf de
bedrijfsportal) of Vereist (de app wordt automatisch geïnstalleerd).
Licentietype: kies uit Gebruikerslicenties of Apparaatlicenties.

Er wordt een lijst met apps weergegeven die zijn gekoppeld aan een token. Als u een app hebt die aan meerdere VPP-
tokens is gekoppeld, wordt dezelfde app meerdere keren weergegeven; eenmaal voor elk token.

De eindgebruiker wordt in een aantal scenario’s gevraagd om de VPP-app te installeren. De volgende tabel



# SCENARIO

UITNODIGEN VOOR
APPLE VPP-
PROGRAMMA

VRAAG OM APP-
INSTALLATIE VRAAG OM APPLE ID

1 BYOD - gebruiker
met licentie

J J J

2 Corp - gebruiker met
licentie (apparaat
niet onder
supervisie)

J J J

3 Corp - gebruiker met
licentie (apparaat
onder supervisie)

J N J

4 BYOD – apparaat
met licentie

N J N

5 CORP - apparaat
met licentie
(apparaat niet onder
supervisie)

N J N

6 CORP - apparaat
met licentie
(apparaat onder
supervisie)

N N N

7 Kioskmodus
(apparaat onder
supervisie) -
apparaat met licentie

N N N

8 Kioskmodus
(apparaat niet onder
supervisie) -
apparaat met licentie

--- --- ---

NOTENOTE

App-licenties intrekken en tokens verwijderen

beschrijft elke voorwaarde:

Het is niet aan te raden om VPP-apps toe te wijzen aan apparaten in de kioskmodus met de VPP-gebruikerslicenties.

U kunt alle bijbehorende licenties voor iOS VPP-apps intrekken op basis van een bepaald apparaat of een
bepaalde gebruiker of app. U kunt gebruikers waarschuwen wanneer een app niet meer aan hen is
toegewezen. Als u een app-licentie intrekt, wordt de desbetreffende VPP-app niet van het apparaat verwijderd.
Als u een VPP-app wilt verwijderen en een app-licentie wilt vrijmaken die is toegewezen aan een gebruiker of
apparaat, moet u de toewijzingsactie wijzigen in Verwijderen. Wanneer u een app verwijdert die is
toegewezen aan een gebruiker, maakt Intune de gebruiker of apparaatlicentie vrij en verwijdert de app van het
apparaat. Het aantal geregenereerde licenties wordt weergegeven in het knooppunt Gelicentieerde apps in
de workload App van Intune. Zodra een VPP-app is verwijderd en de app-licentie is vrijgemaakt, kunt u de
app-licentie toewijzen aan een andere gebruiker of ander apparaat.



NOTENOTE

NOTENOTE

App-licenties vernieuwen

Een iOS VPP-app verwijderen

Aanvullende informatie

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het voordat de portal het aantal licenties heeft bijgewerkt nadat een app is geïnstalleerd of verwijderd van hetHoe lang duurt het voordat de portal het aantal licenties heeft bijgewerkt nadat een app is geïnstalleerd of verwijderd van het
apparaat?apparaat?

Is het mogelijk om een app aan meer apparaten toe te wijzen dan het aantal licenties, en zo ja, in welke omstandigheden?Is het mogelijk om een app aan meer apparaten toe te wijzen dan het aantal licenties, en zo ja, in welke omstandigheden?

Intune haalt alle licenties op voor iOS VPP-apps die door gebruikers zijn gelicentieerd wanneer een medewerker niet
langer bij een bedrijf werkt en geen lid meer is van de AAD-groepen.

U kunt tokens van het iOS-volume-aanschafprogramma (VPP) verwijderen via de console. Dit kan nodig zijn
als er dubbele exemplaren van een VPP-token zijn. Als u een token verwijdert, worden ook alle eraan
gekoppelde apps en toewijzingen verwijderd. Als u een token verwijdert, worden de app-licenties echter niet
ingetrokken en worden er geen apps verwijderd.

Intune kan geen applicenties intrekken nadat een token is verwijderd.

Als u de licenties van alle VPP-apps van een bepaald VPP-token wilt intrekken, moet u eerst alle app-licenties
intrekken die aan het token zijn gekoppeld. Daarna verwijdert u het token.

U kunt een Apple VPP-token vernieuwen door een nieuw token te downloaden uit de Apple Volume Purchase
Program-portal en het bestaande token in Intune bij te werken.

U kunt een iOS VPP-app op dit moment niet verwijderen uit Microsoft Intune.

Wanneer een gebruiker met een in aanmerking komend apparaat voor de eerste keer probeert een VPP-app
op een apparaat te installeren, wordt de gebruiker gevraagd om deel te nemen aan het volume-
aankoopprogramma van Apple. Deelname aan het programma moet plaatsvinden voordat de installatie van
de app wordt uitgevoerd. De uitnodiging om deel te nemen aan het Apple Volume Purchase Program vereist
dat de gebruiker de iTunes-app op het iOS-apparaat kan gebruiken. Als u een beleid hebt ingesteld om de
iTunes Store-app uit te schakelen, werkt de gebruikerslicentie niet voor VPP-apps. U kunt dit probleem
oplossen door het beleid te verwijderen, zodat de iTunes-app is toegestaan, of door een licentie te verlenen op
basis van het apparaat.

Apple biedt rechtstreekse hulp voor het maken en vernieuwen van VPP-tokens. Zie Inhoud verdelen over uw
gebruikers met het Volume Purchase Program (VPP) als onderdeel van de Apple-documentatie voor meer
informatie.

Als Toegewezen aan een externe MDM wordt aangegeven in de Intune-portal, dan moet u (de beheerder)
het VPP-token van de externe MDM verwijderen voordat u het VPP-token in Intune gebruikt.

De licentie wordt binnen een paar uur na het installeren of verwijderen van een app bijgewerkt. Als de
eindgebruiker de app van het apparaat verwijdert, is de licentie nog toegewezen aan deze gebruiker of dit
apparaat.

Ja. De Intune-beheerder kan een app aan meer apparaten toewijzen dan het aantal licenties. Een voorbeeld:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2014661


Ik begrijp dat Intune automatisch elke dag app-licenties synchroniseert met Apple, klopt dat?Ik begrijp dat Intune automatisch elke dag app-licenties synchroniseert met Apple, klopt dat?

Volgende stappen

een beheerder koopt 100 licenties voor app XYZ en maakt de app vervolgens beschikbaar voor een groep van
500 leden. De licentie wordt aan de eerste 100 leden (gebruikers of apparaten) toegewezen; de rest van de
leden kunnen de licentie niet toegewezen krijgen.

Intune synchroniseert tweemaal per dag app-licenties met Apple.

Zie How to monitor apps (Apps controleren) voor meer informatie over het controleren van app-toewijzingen.



In volume aangeschafte (of gratis) apps beheren
vanuit de Microsoft Store voor Bedrijven met
Microsoft Intune
16-5-2019 • 9 minutes to read

Voordat u begint

Microsoft Store voor Bedrijven biedt een centrale locatie om apps te zoeken en aan te schaffen voor uw
organisatie. U kunt zowel afzonderlijke exemplaren van een app als grotere volumes aanschaffen. Als u
Windows Store voor Bedrijven aan Microsoft Intune koppelt, kunt u apps die zijn aangeschaft via een volume-
aankoopprogramma, beheren in de Azure-portal. Bijvoorbeeld:

U kunt de lijst met apps die u hebt aangeschaft (of die gratis zijn) vanuit de Store synchroniseren met
Intune.
Apps die zijn gesynchroniseerd, worden weergegeven in de Intune-beheerconsole en u kunt deze apps op
dezelfde manier toewijzen als andere apps.
U kunt in de Intune-beheerconsole bijhouden hoeveel licenties er beschikbaar zijn en hoeveel licenties er
worden gebruikt.
Als er onvoldoende licenties beschikbaar zijn, worden de toewijzing en installatie van apps geblokkeerd
met Intune.
Apps die worden beheerd door Microsoft Store voor Bedrijven trekken licenties automatisch in als een
gebruiker het bedrijf verlaat of als de beheerder de gebruiker en de apparaten van de gebruiker verwijdert.

Lees de volgende informatie voordat u begint met het synchroniseren en toewijzen van apps vanuit Microsoft
Store voor Bedrijven:

Configureer Intune als de Mobile Device Management-instantie voor uw organisatie.
U moet zich hebben geregistreerd voor een account in Microsoft Store voor Bedrijven.
Wanneer u eenmaal een Microsoft Store voor Bedrijven-account aan Intune hebt gekoppeld, dan kunt u
later niet meer overschakelen op een ander account.
Apps die zijn aangeschaft in Windows Store, kunnen niet handmatig worden toegevoegd aan of verwijderd
uit Intune. Ze kunnen alleen worden gesynchroniseerd met Microsoft Store voor Bedrijven.
In de Intune-portal kunt u zowel online als offline gelicentieerde apps synchroniseren die u hebt gekocht in
Microsoft Store voor Bedrijven. Vervolgens kunt u deze apps implementeren in apparaat- of
gebruikersgroepen.
Online-app-installaties worden beheerd door de Store.
Gratis offline-apps kunnen ook worden gesynchroniseerd met Intune. Deze apps worden geïnstalleerd
door Intune en niet door de Store.
Als u deze mogelijkheid wilt gebruiken, moeten apparaten zijn gekoppeld aan Active Directory Domain
Services of aan de werkplek zijn toegevoegd.
Geregistreerde apparaten moeten gebruikmaken van de 1511-versie van Windows 10 of hoger.

Daarnaast worden gerelateerde sets en gelicentieerde offline-apps die via de Microsoft Store voor Bedrijven
werden gesynchroniseerd, nu geconsolideerd in een enkele app-vermelding in de gebruikersinterface. Alle
implementatiegegevens van de afzonderlijke pakketten worden gemigreerd naar die ene vermelding. Als u
gerelateerde sets in Azure Portal wilt bekijken, selecteert u App-licenties op de blade Client-apps.

https://www.microsoft.com/business-store


Uw Microsoft Store voor Bedrijven-account koppelen aan Intune

NOTENOTE

Synchronisatie configureren

Apps synchroniseren

Apps toewijzen

Voordat u synchronisatie inschakelt in de Intune-console, moet u uw Store-account configureren om Intune te
gebruiken als beheerprogramma:

1. Zorg ervoor dat u zich bij Microsoft Store voor Bedrijven aanmeldt met hetzelfde tenantaccount dat u
gebruikt om u aan te melden bij Intune.

2. Kies in de Store voor Bedrijven het tabblad Beheren, selecteer Instellingen, en kies het tabblad Verdelen.
3. Als u Microsoft Intune niet specifiek beschikbaar hebt als een hulpprogramma voor het beheer van

mobiele apparaten, kiest u Beheerprogramma toevoegen om Microsoft Intune toe te voegen. Als u
Microsoft Intune niet hebt geactiveerd als uw beheerprogramma voor mobiele apparaten, klikt u op
Activeren naast Microsoft Intune. Let op: u moet Microsoft Intune in plaats van Microsoft Intune-
inschrijving activeren.

Eerder kon u maar één beheerhulpprogramma koppelen om apps toe te wijzen via Microsoft Store voor Bedrijven. U
kunt nu meerdere beheerhulpprogramma's met de Store koppelen, bijvoorbeeld Intune en Configuration Manager.

U kunt nu doorgaan en synchronisatie instellen in de Intune-console.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Kies in het deelvenster Client-apps de optie Instellen > Microsoft Store voor Bedrijven.
5. Klik op Inschakelen.
6. Klik, als u dit nog niet hebt gedaan, op de koppeling om u te registreren bij Microsoft Store voor Bedrijven

en uw account te koppelen zoals eerder is beschreven.
7. Kies in de vervolgkeuzelijst Taal de taal waarin apps uit Microsoft Store voor Bedrijven moeten worden

weergegeven in Azure Portal. Ongeacht de taal waarin deze apps worden weergegeven, worden ze
geïnstalleerd in de taal van de eindgebruiker (indien beschikbaar).

8. Klik op Synchroniseren om de apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store, op te halen in Intune.

1. Kies in de workload Client-apps de optie Instellen > Microsoft Store voor Bedrijven.
2. Klik op Synchroniseren om de apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store, op te halen in Intune.

U kunt apps uit de store op dezelfde manier toewijzen als elke andere Intune-app. Zie Apps aan groepen
toewijzen voor meer informatie.

Offline-apps kunnen worden gericht op gebruikersgroepen, apparaatgroepen of groepen met gebruikers en
apparaten. Offline-apps kunnen worden geïnstalleerd voor een specifieke gebruiker op een apparaat of voor
alle gebruikers op een apparaat.

Wanneer u een Microsoft Store voor Bedrijven-app toewijst, heeft elke gebruiker die de app installeert
hiervoor een licentie nodig. Als alle beschikbare licenties voor een toegewezen app zijn gebruikt, kunt u geen
exemplaren van de app meer toewijzen. Ga in dat geval op een van de volgende manieren te werk:

https://www.microsoft.com/business-store
https://portal.azure.com


Apps verwijderen

NOTENOTE

Volgende stappen

Verwijder de app van bepaalde apparaten.
Beperk het bereik van de huidige toewijzing tot het aantal gebruikers waarvoor u een licentie hebt.
Koop meer exemplaren van de app in Microsoft Store voor Bedrijven.

Als u een app wilt verwijderen die is gesynchroniseerd vanuit Microsoft Store voor Bedrijven, moet u zich
aanmelden bij Microsoft Store voor Bedrijven en de app terugbetalen. Het proces is hetzelfde, ongeacht of de
app wel of niet gratis is. Voor een gratis app geeft de Store een restitutie van $ 0. In het volgende voorbeeld
wordt een restitutie voor een gratis app weergegeven.

Als u de zichtbaarheid van de app in de privéstore verwijdert, zorgt dit er niet voor dat Intune stopt met synchroniseren
van de app. U moet de app restitueren om de app volledig te verwijderen.

Apps en boeken met Microsoft Intune beheren die via het Volume Purchase Program zijn gekocht



iOS-apps beheren die u via een volume-
aankoopprogramma hebt aangeschaft met Microsoft
Intune
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Boeken voor iOS-apparaten beheren die zijn gekocht via het Volum
Purchase Program

Voordat u begint

Via het Apple Volume Purchase Program (VPP) kunt u meerdere licenties voor een boek kopen dat u wilt
distribueren naar gebruikers in uw bedrijf. U kunt boeken distribueren via de stores voor bedrijven of het
onderwijs.

U kunt Microsoft Intune gebruiken om de boeken die u via dit programma hebt gekocht, te synchroniseren,
beheren en toe te wijzen. U kunt licentiegegevens uit de store importeren en bijhouden hoeveel van de licenties u
hebt gebruikt.

De procedures voor het beheren van boeken zijn vergelijkbaar met die voor het beheren van VPP-apps.

U koopt meerdere licenties voor iOS-boeken via het Apple Volume Purchase Program voor bedrijven of het
Apple Volume Purchase Program voor onderwijs. Hiervoor moet u een Apple VPP-account via de website van
Apple instellen en het Apple VPP-token uploaden naar Intune. U kunt uw gegevens over volume-aankopen
vervolgens synchroniseren met Intune en het gebruik bijhouden van de boeken die u via het Volume Purchase
Program hebt gekocht.

Voordat u begint, moet u een VPP-token van Apple verkrijgen en dit uploaden naar uw Intune-account.
Aanvullend:

U kunt maximaal 256 VPP-tokens koppelen aan uw Intune-account.
Als u eerder een VPP-token hebt gebruikt voor een ander product, moet u een nieuw token voor gebruik met
Intune genereren.
Elke token is één jaar geldig.
Standaard wordt Intune twee keer per dag gesynchroniseerd met de Apple VPP-service. U kunt op elk gewenst
moment een handmatige synchronisatie starten.
Nadat u het VPP-token hebt geïmporteerd in Intune, kunt u hetzelfde token niet in een andere oplossing voor
apparaatbeheer importeren. Dit kan leiden tot verlies van licentietoewijzngen en gebruikersrecords.
Voordat u begint met het gebruik van iOS-boeken met Intune, verwijdert u eventuele bestaande VPP-
gebruikersaccounts die zijn gemaakt met andere MDM-leveranciers (Mobile Device Management). Uit
veiligheidsoverwegingen worden deze gebruikersaccounts niet met Intune gesynchroniseerd. Er worden alleen
gegevens uit de Apple VPP-service gesynchroniseerd die zijn gemaakt met Intune.
Wanneer u een boek aan een apparaat toewijst, moet op dat apparaat de ingebouwde app iBooks geïnstalleerd
zijn. Als dat niet het geval is, moet de gebruiker de app opnieuw installeren om het boek te kunnen lezen. U
kunt Intune momenteel niet gebruiken voor het herstellen van verwijderde ingebouwde apps.
U kunt alleen boeken op de site van het Apple Volume Purchase Program toewijzen. U kunt niet uploaden en
vervolgens de boeken toewijzen die u intern hebt gemaakt.
U kunt boeken momenteel niet op dezelfde manier toewijzen aan eindgebruikerscategorieën als apps.

https://www.apple.com/business/vpp/
https://volume.itunes.apple.com/us/store


Een Apple VPP-token verkrijgen en uploaden

Een app toewijzen die is gekocht via het volume-aankoopprogramma

Volgende stappen

U kunt een licentie niet opnieuw claimen zodra het boek is toegewezen.
Wanneer een nieuwe gebruiker met een in aanmerking komend apparaat een VPP-boek wil installeren, moet
deze zich eerst aanmelden voor het Apple Volume Purchase Program. U kunt ook licenties toewijzen aan
beveiligingsgroepen met beheerde Apple-id's. Als u dit doet, worden gebruikers niet naar hun Apple-id
gevraagd wanneer een boek wordt geïnstalleerd.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Kies in de workload Client-apps de optie Instellen > VPP-tokens voor iOS.
5. Klik in het deelvenster met de lijst met VPP-tokens op Maken.
6. Geef in het deelvenster Nieuw VPP-token de volgende gegevens op:

7. Wanneer u klaar bent, klikt u op Maken.

VPP-tokenbestand: zorg dat u zich hebt aangemeld voor het VPP-programma voor bedrijven of voor
het VPP-programma voor onderwijs. Download vervolgens het Apple VPP-token voor uw account en
selecteer het hier.
Apple ID : voer de Apple ID in van het account dat aan het VPP is gekoppeld.
Type VPP-account: u hebt de keuze uit Bedrijven of Onderwijs.

Het token wordt weergegeven in het deelvenster met de lijst met tokens.

U kunt de gegevens waarover Apple beschikt, op elk gewenst moment synchroniseren met Intune door Nu
synchroniseren te kiezen.

3. Kies eBooks in het deelvenster Intune.
4. Kies in de workload eBooks achtereenvolgens Beheren > Alle eBooks.
5. Kies in het deelvenster met de lijst met boeken het boek dat u wilt toewijzen en kies vervolgens ' ...' > Groepen

toewijzen.
6. Kies in het deelvenster <boeknaam> - Toegewezen groepen achtereenvolgens Beheren > Toegewezen

groepen.
7. Kies Groepen toewijzen en kies in het deelvenster Groepen selecteren de Azure AD-gebruikersgroepen

waaraan u het boek wilt toewijzen. Apparaatgroepen worden momenteel niet ondersteund. Kies een
toewijzingsactie: Beschikbaar of Vereist.

8. Als u klaar bent, kiest u Opslaan.

Zie How to monitor apps (Apps controleren) voor meer informatie over het controleren van boektoewijzingen.

https://portal.azure.com


    

    

De app Microsoft Intune-bedrijfsportal
configureren
16-5-2019 • 12 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

Bedrijfsinformatie en privacyverklaring

VELDNAAM MAX. LENGTE MEER INFORMATIE

Bedrijfsnaam 40 Deze naam wordt weergegeven als de
titel van de bedrijfsportal en wordt in
Intune als tekst getoond.

URL voor de privacyverklaring 79 U kunt de privacyverklaring van uw
eigen bedrijf opgeven. Deze wordt
dan weergegeven wanneer gebruikers
in de bedrijfsportal op de
privacykoppelingen klikken. U moet
een geldige URL opgeven in de
notatie <https://www.contoso.com>

.

Ondersteuningsinformatie

De Microsoft Intune-bedrijfsportal is de plaats waar gebruikers toegang hebben tot bedrijfsgegevens en
algemene taken kunnen uitvoeren, zoals apparaten registreren, apps installeren en naar
ondersteuningsinformatie van uw IT-afdeling zoeken.

Wanneer u de bedrijfsportal aanpast, zijn de configuraties zowel van toepassing op de website als op de apps van de
bedrijfsportal. Houd er rekening mee dat gebruikers een Intune-licentie nodig hebben die is toegewezen aan de
bedrijfsportal-website.

Door de bedrijfsportal aan te passen geeft u uw eindgebruikers een vertrouwde en efficiënte ervaring.
Selecteer hiervoor in de Intune-portal achtereenvolgens Client-apps > Huisstijl en aanpassing, en
configureer vervolgens de vereiste instellingen.

Als u gebruikmaakt van Azure Government, worden er app-logboeken aangeboden aan de eindgebruiker zodat deze
kan beslissen hoe deze de logboeken graag wil delen wanneer er een probleem moet worden opgelost. Als u niet
gebruikmaakt van Azure Government, worden vanuit de bedrijfsportal voor Windows 10 app-logboeken rechtstreeks
naar Microsoft verzonden wanneer de gebruiker hulp nodig heeft bij het oplossen van een probleem. Als de app-
logboeken naar Microsoft worden verzonden, is het eenvoudiger om problemen op te lossen.

De bedrijfsnaam wordt weergegeven als de titel van de bedrijfsportal. Wanneer een gebruiker op de
privacykoppeling klikt, wordt de privacyverklaring weergegeven.

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.



        

VELDNAAM MAX. LENGTE MEER INFORMATIE

Naam van de contactpersoon 40 Deze naam wordt weergegeven op de
pagina Contact opnemen met IT.

Telefoonnummer 20 Dit contactnummer wordt
weergegeven op de pagina Contact
opnemen met IT, zodat werknemers
contact met u kunnen opnemen voor
ondersteuning.

E-mailadres 40 Dit contactadres wordt weergegeven
op de pagina Contact opnemen met
IT. U moet een geldig e-mailadres
invoeren in de notatie 
alias@domainname.com .

Naam van de website 40 Deze naam is de beschrijvende naam
die wordt weergegeven voor de URL
naar de ondersteuningswebsite. Als u
een URL van een
ondersteuningswebsite en geen
beschrijvende naam opgeeft, wordt in
de bedrijfsportal Ga naar de website
van IT weergegeven op de pagina
Contact opnemen met IT.

URL van de site 150 Als u over een ondersteuningswebsite
voor uw gebruikers beschikt, kunt u
hier de URL opgeven. De URL moet in
de notatie 
https://www.contoso.com  worden

opgegeven. Als u geen URL opgeeft,
wordt op de pagina Contact
opnemen met IT in de bedrijfsportal
niets weergegeven voor de
ondersteuningswebsite.

Aanvullende informatie 120 Wordt weergegeven op de pagina
Contact opnemen met IT.

Aanpassing bedrijfshuisstijl

Themakleur en logo in de bedrijfsportalThemakleur en logo in de bedrijfsportal

VELDNAAM MEER INFORMATIE

Een standaardkleur selecteren of een 6-cijferige
hexadecimale code invoeren

Kies Standard om een kleur op zicht te selecteren. Kies
Aangepast om een specifieke kleur te selecteren op basis
van een hexadecimale code.

Voer de ondersteuningsinformatie van uw bedrijf in zodat uw werknemer een contactpersoon heeft voor
Intune-gerelateerde vragen.

U kunt uw bedrijfsportal aanpassen met uw bedrijfslogo, bedrijfsnaam, themakleur en achtergrond.

Pas een themakleur toe op de bedrijfsportal. Selecteer een standaardkleur of voer een 6-cijferige
hexadecimale code in voor een aangepaste kleur.



Themakleur kiezen Selecteer een themakleur die u wilt toepassen op de
bedrijfsportal. U kunt een standaardkleur kiezen of een
specifieke hexadecimale code invoeren.

Weergave Geef op of het logo en de naam van het bedrijf, alleen
het bedrijfslogo of alleen de bedrijfsnaam moet worden
weergegeven.

Het bedrijfslogo uploaden U kunt het bedrijfslogo uploaden dat u in uw bedrijfsportal
wilt weergeven. De tekstkleur wordt automatisch gekozen
om een zo hoog mogelijk contrast te bieden. Upload voor
de beste weergave een logo met een transparante
achtergrond.

VELDNAAM MEER INFORMATIE

Logo dat moet worden gebruikt op een witte of lichte achtergrondLogo dat moet worden gebruikt op een witte of lichte achtergrond

VELDNAAM MEER INFORMATIE

Uw logo uploaden Deze optie is beschikbaar als u ervoor kiest om het
bedrijfslogo weer te geven. Upload voor de beste weergave
een logo met een transparante achtergrond.

Merkafbeelding toevoegen voor de bedrijfsportalMerkafbeelding toevoegen voor de bedrijfsportal

VELDNAAM MEER INFORMATIE

Uw merkafbeelding uploaden Met deze optie kunt u een merkafbeelding weergeven.
Deze wordt op de profielpagina van de gebruiker in de iOS-
bedrijfsportal weergegeven als een achtergrondafbeelding.

Maximale afbeeldingsgrootte: 400 px x 400 px
Maximale bestandsgrootte: 750 KB
Bestandstype: PNG, JPG of JPEG

Nadat u het logo hebt geüpload, wordt dit met de themakleur weergegeven in het voorbeeldgebied. Als u
ervoor kiest om uw bedrijfsnaam weer te geven, wordt deze in het zwart of het wit weergegeven in de
bedrijfsportal. De kleur wordt automatisch gekozen op basis van uw themakleur, zodat het hoogst mogelijke
contrast wordt bereikt. In het voorbeeldgebied op het scherm wordt uw bedrijfsnaam niet weergegeven.

Kies een logo dat er het beste uitziet op een witte of lichte achtergrond.

Maximale afbeeldingsgrootte: 400 px x 400 px
Maximale bestandsgrootte: 750 KB
Bestandstype: PNG, JPG of JPEG

Geef een merkafbeelding weer die de huisstijl van uw bedrijf uitstraalt. Nadat u uw wijzigingen hebt
opgeslagen, kiest u in de Intune-webportal, boven in de blade Een voorbeeld van uw instellingen
bekijken om te zien hoe uw configuraties eruit gaan zien. Houd er rekening mee dat u de merkafbeelding
alleen kunt bekijken op een iOS-apparaat, en niet in de Intune-webportal.

Aanbevolen breedte van afbeelding: kleiner dan
1125 px, maar niet kleiner dan 640 px
Maximale afbeeldingsgrootte: 1,3 MB
Bestandstype: PNG, JPG of JPEG

Met de juiste merkafbeelding kan het vertrouwen van de gebruiker in de bedrijfsportal-app worden versterkt,



Voorbeelden van merkafbeeldingenVoorbeelden van merkafbeeldingen

doordat de app uw huisstijl weerspiegelt. Hier volgen enkele tips die u kunt gebruiken voor het verkrijgen,
kiezen en optimaliseren van een afbeelding voor de bedrijfsportal.

Neem contact op met uw marketing- of huisstijlafdeling. Mogelijk beschikken zij al over een
goedgekeurde set afbeeldingen. Wellicht kunnen ze u ook helpen bij het naar behoefte optimaliseren
van afbeeldingen.

Houd rekening met zowel liggende als staande weergave. De afbeelding moet voldoende achtergrond
rond het centrale punt hebben. De afbeelding wordt mogelijk verschillend bijgesneden op basis van
apparaatgrootte, -oriëntatie en platform.

Vermijd het gebruik van een standaardafbeelding. De afbeelding moet het merk en de identiteit van uw
bedrijf uitstralen, zoals de gebruikers dit kennen. Als u geen geschikte afbeelding hebt, kunt u nog beter
helemaal geen afbeelding gebruiken, dan te kiezen voor een afbeelding die voor de gebruiker geen
betekenis heeft.

Verwijder onnodige metagegevens. Afbeeldingsbestanden bevatten soms metagegevens, zoals een
cameraprofiel, geografische locatie, titel, bijschrift, enzovoort. Gebruik een hulpprogramma voor
afbeeldingoptimalisatie voor het verwijderen van deze gegevens. Zo blijft de kwaliteit behouden en
kunt u voldoet aan de maximale bestandsgrootte.

Nadat in Intune een merkafbeelding is toegevoegd of gewijzigd, ziet de eindgebruiker de wijziging mogelijk
niet op iOS-apparaten totdat de Bedrijfsportal de wijzigingen bij opstarten heeft herkend en vervolgens
opnieuw is opgestart, waarna de merkafbeelding wordt weergegeven.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een merkafbeelding op een iPad:



In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een merkafbeelding op een iPhone:



Sneltoetsen voor Windows-bedrijfsportal

GEBIED BESCHRIJVING SNELTOETS

Navigatiemenu Navigatie Alt+M

Home Alt+H

Alle apps Alt+A

Geïnstalleerde apps Alt+I

Feedback verzenden Alt+F

Mijn profiel Alt+U

Instellingen Alt+T

Startpagina - Apparaattegel Naam wijzigen F2

Verwijderen Ctrl+D of Delete

Eindgebruikers kunnen navigatie-, app- en apparaatacties in de Windows-bedrijfsportal activeren met behulp
van sneltoetsen (accelerators).

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar in de Windows-bedrijfsportal-app.



Toegang controleren Ctrl+M of F9

Apparaatgegevens Naam wijzigen F2

Verwijderen Ctrl+D of Delete

Toegang controleren Ctrl+M of F9

App-details Installeren Ctrl+I

GEBIED BESCHRIJVING SNELTOETS

Volgende stappen

Eindgebruikers zien ook de beschikbare snelkoppelingen in de Bedrijfsportal-app in Windows.

De Windows 10-bedrijfsportal-app handmatig toevoegen met Microsoft Intune



        

Webtoegang beheren via een met Microsoft Intune-
beleid beveiligde browser
16-5-2019 • 31 minutes to read

Microsoft Edge-ondersteuning

Aan de slag

Met behulp van een browser die wordt beveiligd met Intune-beleid (Microsoft Edge of Intune Managed Browser), kunt u
ervoor zorgen dat de toegang tot zakelijke websites altijd is beveiligd. Als u deze configureert met Intune, bieden
beveiligde browsers de volgende voordelen:

Beleid voor toepassingsbeveiliging
Voorwaardelijke toegang
Eenmalige aanmelding
Configuratie-instellingen voor toepassingen
Proxyintegratie met Azure-toepassingen

U kunt Microsoft Edge gebruiken voor zakelijke scenario’s op iOS- en Android-apparaten. Microsoft Edge biedt
ondersteuning voor dezelfde beheerscenario's als de Intune Managed Browser met de toevoeging van verbeteringen in
de eindgebruikerservaring. Op basis van Intune-beleid zijn de volgende zakelijke functies van Microsoft Edge
beschikbaar. Deze zakelijke functies omvatten:

1. Dual-Identity. Gebruikers kunnen zowel een werkaccount als een persoonlijk account maken om mee te browsen.
Er is sprake van een volledige scheiding tussen de twee identiteiten. Dit is vergelijkbaar met de architectuur en
ervaring in Office 365 en Outlook. Intune-beheerders kunnen het gewenste beleid instellen voor beveiligde
browsersessies binnen het werkaccount.

2. Integratie van beveiligingsbeleid voor Intune-apps. Beheerders kunnen nu app-beveiligingsbeleid instellen
voor Microsoft Edge, inclusief beheer over knippen, kopiëren en plakken, waardoor er geen schermopnamen kunnen
worden vastgelegd. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat door de gebruiker geselecteerde koppelingen alleen kunnen
worden geopend in andere beheerde apps.

3. Proxyintegratie met Azure-toepassingen. Beheerders kunnen toegang tot SaaS-app en web-apps beheren, en
ervoor zorgen dat browser-apps alleen worden uitgevoerd in de beveiligde Microsoft Edge-browser, of
eindgebruikers nu verbinding maken vanuit het bedrijfsnetwerk of vanaf internet.

4. Beheerde snelkoppelingen naar Favorieten en naar de startpagina. Beheerders kunnen, voor een betere
toegankelijkheid, URL’s instellen die worden weergegeven onder Favorieten wanneer eindgebruikers zich in hun
zakelijke context bevinden. Beheerders kunnen een snelkoppeling naar de startpagina instellen, die wordt
weergegeven als primaire snelkoppeling wanneer de zakelijke gebruiker een nieuwe pagina of een nieuw tabblad
opent in Microsoft Edge.

Beveiligingsbeleid van Microsoft Intune voor Microsoft Edge helpt u om de gegevens en resources in uw organisatie te
beveiligen. Met Intune beveiligde Microsoft Edge-sessies zorgen ervoor dat de resources in uw bedrijf niet alleen zijn
beveiligd in systeemeigen geïnstalleerde apps, maar ook bij toegang via een webbrowser.

Microsoft Edge en de Intune Managed Browser zijn webbrowser-apps die u en uw eindgebruikers kunnen downloaden
uit openbare app-stores en in uw organisatie kunnen gebruiken.

Besturingssysteemvereisten voor browserbeleid:

Android 4 en hoger of
iOS 8.0 en hoger.

Oudere versies van Android en iOS kunnen Managed Browser nog steeds gebruiken, maar er kunnen geen nieuwe
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Beveiligingsbeleid voor toepassingen voor beveiligde browsers
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Voorwaardelijke toegang voor de beveiligde browsers

TIPTIP

versies van de app op worden geïnstalleerd en kan er dus geen gebruik worden gemaakt van alle mogelijkheden van de
app. U wordt aangeraden deze apparaten bij te werken tot een ondersteunde versie van het besturingssysteem.

Managed Browser biedt geen ondersteuning voor versie 3 van het cryptografische protocol Secure Sockets Layer (SSLv3).

Aangezien Microsoft Edge en Managed Browser zijn geïntegreerd met de Intune SDK, kunt u ook beleid voor app-
beveiliging toepassen op de apps, waaronder :

beperkingen afdwingen voor het knippen, kopiëren en plakken van gegevens;
voorkomen dat er schermopnamen worden gemaakt;
ervoor zorgen dat zakelijke koppelingen alleen kunnen worden geopend in beheerde apps en browsers.

Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie.

U kunt deze instellingen toepassen op:

Apparaten die zijn ingeschreven bij Intune
Apparaten die zijn ingeschreven bij een ander MDM-product
Niet-beheerde apparaten

Als gebruikers Managed Browser vanuit de app store installeren en deze niet door Intune wordt beheerd, kunt u deze gebruiken als
een eenvoudige webbrowser met ondersteuning voor eenmalige aanmelding via de site Microsoft MyApps. Gebruikers worden
direct doorgestuurd naar de MyApps-website, waar alle ingerichte SaaS-toepassingen worden weergegeven. Omdat Managed
Browser of Microsoft Edge niet worden beheerd door Intune, kunnen de apps geen gegevens gebruiken uit andere apps die wel
door Intune worden beheerd.

Managed Browser is nu een goedgekeurde client-app voor voorwaardelijke toegang. Dit betekent dat u de mobiele
browsertoegang kunt beperken tot met Azure AD verbonden web-apps waarbij gebruikers alleen Managed Browser
kunnen gebruiken en toegang vanaf andere niet-beveiligde browsers zoals Safari of Chrome wordt geblokkeerd. Deze
beveiliging kan worden toegepast op Azure-resources zoals Exchange Online en SharePoint Online, het Microsoft 365
Office-beheercentrum en zelfs on-premises sites die u beschikbaar hebt gemaakt voor externe gebruikers via de Azure
AD-toepassingsproxy.

Als u met Azure AD verbonden web-apps wilt beperken tot het gebruik van Intune Managed Browser op mobiele
platforms, kunt u voorwaardelijk toegangsbeleid maken waarbij goedgekeurde clienttoepassingen worden vereist.

Voorwaardelijke toegang is een technologie van Azure Active Directory (Azure AD). Het knooppunt voor voorwaardelijke toegang
dat via Intune wordt geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

1. Selecteer in de Intune-portal achtereenvolgens Voorwaardelijke toegang > Nieuw beleid.

2. Selecteer vervolgens Verlenen in de sectie Besturingselementen voor toegang van de blade.

3. Klik op Goedgekeurde client-apps vereisen.

4. Klik op Selecteren op de blade Verlenen. Dit beleid moet worden toegewezen aan de cloud-apps die u alleen
voor de Intune Managed Browser-app toegankelijk wilt maken.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-application-proxy-get-started


NOTENOTE

5. Selecteer in de sectie Toewijzingen Voorwaarden > Client-apps. De blade Client-apps wordt weergegeven.

6. Klik op Ja onder Configureren om het beleid toe te passen op specifieke client-apps.

7. Controleer of Browser is geselecteerd als client-app.

Als u wilt beperken welke systeemeigen apps (niet-browser-apps) toegang hebben tot deze cloudtoepassingen, kunt u ook
Mobiele apps en bureaublad-clients selecteren.



Eenmalige aanmelding voor met Azure AD verbonden web-apps in met
beleid beveiligde browsers
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Een configuratie voor de beveiligde browser-app maken

IMPORTANTIMPORTANT
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8. Selecteer in de sectie Toewijzingen de optie Gebruikers en groepen en kies vervolgens de gebruikers of
groepen die u wilt toewijzen aan dit beleid.

Gebruikers moeten ook onder Intune App Protection-beleid vallen om app-configuratiebeleid te kunnen ontvangen. Zie
Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie over het maken van Intune-app-beveiligingsbeleid.

9. Selecteer in de sectie Toewijzingen de optie Cloud-apps om te kiezen welke apps met dit beleid moeten
worden beveiligd.

Nadat het bovenstaande beleid is geconfigureerd, worden gebruikers gedwongen Intune Managed Browser te
gebruiken voor toegang tot de met Azure AD verbonden web-apps die u hebt beveiligd met dit beleid. Als gebruikers in
dit scenario een niet-beheerde browser proberen te gebruiken, zien ze een bericht dat Intune Managed Browser moet
worden gebruikt.

De Managed Browser ondersteunt geen klassiek beleid voor voorwaardelijke toegang. Zie Klassiek beleid migreren in
Azure Portal voor meer informatie.

In Microsoft Edge en Intune Managed Browser op iOS en Android kan eenmalige aanmelding worden gebruikt voor
alle web-apps (SaaS en on-premises) die met Azure AD zijn verbonden. Wanneer de Microsoft Authenticator-app
aanwezig is op iOS of de Intune-bedrijfsportal-app op Android, kunnen gebruikers van een met beleid beveiligde
browser toegang krijgen tot met Azure AD verbonden web-apps zonder dat ze hun referenties opnieuw hoeven in te
voeren.

Voor eenmalige aanmelding moet uw apparaat zijn geregistreerd door de Microsoft Authenticator-app voor iOS of de
Intune-bedrijfsportal voor Android. Gebruikers met de Authenticator-app of Intune-bedrijfsportal wordt gevraagd hun
apparaat te registreren wanneer ze naar een met Azure AD verbonden web-app in een met beleid beveiligde browser
navigeren, als hun apparaat nog niet is geregistreerd door een andere toepassing. Nadat het apparaat is geregistreerd
met het account dat wordt beheerd door Intune, wordt dat account voor eenmalige aanmelding ingeschakeld voor met
Azure AD verbonden web-apps.

Apparaatregistratie is eenvoudig inchecken met de Azure AD-service. Dit vereist geen volledige apparaatinschrijving en geeft IT
geen extra bevoegdheden op het apparaat.

Om app-configuraties toe te passen, moet de beveiligde browser van de gebruiker, of een andere toepassing op het apparaat, al
worden beheerd met beleid voor app-beveiliging van Intune

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Ga in de lijst Beheren naar de blade Client-apps en kies App-configuratiebeleid.
4. Kies op de blade App-configuratiebeleid Toevoegen.
5. Geef op de blade Configuratiebeleid toevoegen een naam en een optionele beschrijving op voor de app-

configuratie-instellingen.
6. Kies voor Type apparaatregistratie Beheerde apps.
7. Kies Vereiste app selecteren en kies vervolgens op de blade Doel-apps Managed Browser en/of Microsoft

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-migration
https://portal.azure.com


De configuratie-instellingen toewijzen die u hebt gemaakt

Application Proxy-instellingen configureren voor beveiligde browsers

Voordat u begintVoordat u begint

Stap 1: schakel automatische omleiding naar een beveiligde browser vanuit Outlook inStap 1: schakel automatische omleiding naar een beveiligde browser vanuit Outlook in

Edge voor iOS, voor Android of voor beide besturingssystemen.
8. Kies OK om terug te keren naar de blade Configuratiebeleid toevoegen.
9. Kies Configuratie-instellingen. Op de blade Configuratie definieert u sleutel- en waardeparen voor configuraties

voor Managed Browser. Gebruik de secties verderop in dit artikel voor meer informatie over de verschillende sleutel-
en waardeparen die u kunt definiëren.

10. Kies OK als u klaar bent.
11. Kies op de blade Configuratiebeleid toevoegen de optie Toevoegen.
12. De nieuwe configuratie wordt gemaakt en weergegeven op de blade App-configuratie.

U wijst de instellingen aan Azure AD-groepen gebruikers toe. Als deze gebruiker de beveiligde browser-app heeft
geïnstalleerd waarop het beleid is gericht, wordt de app beheerd door de instellingen die u hebt opgegeven.

1. Kies op de blade Client-apps van het Intune MAM-dashboard de optie App-configuratiebeleid.
2. Selecteer in de lijst met app-configuraties de configuratie die u wilt toewijzen.
3. Kies Toewijzingen op de volgende blade.
4. Selecteer op de blade Toewijzingen de Azure AD-groep waaraan u de app-configuratie wilt toewijzen en kies

vervolgens OK.

Microsoft Edge en Intune Managed Browser en de Azure AD-toepassingsproxy kunnen samen worden gebruikt om de
volgende scenario's te ondersteunen voor gebruikers van iOS- en Android-apparaten:

Een gebruiker downloadt de Microsoft Outlook-app en meldt zich hierbij aan. Het beleid voor app-beveiliging van
Intune wordt automatisch toegepast. Dit houdt in dat opgeslagen gegevens worden versleuteld en dat wordt
voorkomen dat de gebruiker bestanden van het bedrijf overbrengt naar niet-beheerde apps of locaties op het
apparaat. Wanneer de gebruiker vervolgens in Outlook klikt op een koppeling naar een intranetsite, kunt u instellen
dat de koppeling alleen kan worden geopend in een beveiligde browser. De beveiligde browser herkent dat deze
intranetsite via de toepassingsproxy beschikbaar is gesteld aan de gebruiker. De gebruiker wordt automatisch
omgeleid via de toepassingsproxy, voor meervoudige verificatie en voorwaardelijke toegang, voordat de intranetsite
wordt bereikt. Deze site, die eerder niet bereikbaar was omdat de gebruiker extern was, is nu toegankelijk en de
koppeling in Outlook werkt zoals verwacht.
Een externe gebruiker opent de beveiligde browser en gaat naar een intranetsite via de interne URL. De beveiligde
browser herkent dat deze intranetsite via de toepassingsproxy beschikbaar is gesteld aan de gebruiker. De gebruiker
wordt automatisch omgeleid via de toepassingsproxy, voor meervoudige verificatie en voorwaardelijke toegang,
voordat de intranetsite wordt bereikt. Deze site, die eerder niet bereikbaar was omdat de gebruiker extern was, is nu
toegankelijk.

NOTENOTE

Stel de interne toepassingen in via de toepassingsproxy van Azure AD.

Raadpleeg deze documentatie voor het configureren van de toepassingsproxy en het publiceren van
toepassingen.

U moet minimaal versie 1.2.0 van de Managed Browser-app gebruiken.

Er is een beleid voor app-beveiliging van Intune toegewezen aan de Managed Browser- of Microsoft Edge-app.

Het kan tot 24 uur duren voordat bijgewerkte omleidingsgegevens voor de toepassingsproxy worden doorgevoerd in
Managed Browser en Microsoft Edge.

Outlook moet zijn geconfigureerd met een beleid voor app-beveiliging waarmee de instelling Webinhoud beperken
voor weergave in de Managed Browser beschikbaar komt.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-application-proxy-get-started
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy


Stap 2: wijs een app-configuratiebeleid toe voor de beveiligde browser.Stap 2: wijs een app-configuratiebeleid toe voor de beveiligde browser.

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AppProxyRed
irection

true

NOTENOTE

Startpagina configureren voor een beveiligde browser

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.homepage Geef een geldige URL op. Uit veiligheidsoogpunt worden onjuiste
URL's geblokkeerd.
Voorbeeld: <https://www.bing.com>

Bladwijzers configureren voor een beveiligde browser

SLEUTEL WAARDE

Met deze procedure wordt de Managed Browser- of Microsoft Edge-app geconfigureerd voor omleiding via een proxy.
Geef met de procedure voor het maken van een app-configuratie voor Microsoft Edge of Managed Browser het
volgende sleutel-waardepaar op:

Voor meer informatie over het gecombineerde gebruik van Managed Browser, Microsoft Edge en de Azure AD-
toepassingsproxy voor naadloze (en beveiligde) toegang tot on-premises web-apps, raadpleegt u de blogpost voor
Enterprise Mobility + Security Better together: Intune and Azure Active Directory team up to improve user access. (Beter
samen: Intune en Azure Active Directory werken samen om de toegang voor gebruikers te verbeteren.)

Voor Microsoft Edge wordt hetzelfde sleutel- en waardepaar gebruikt als voor Managed Browser.

Met deze instelling kunt u de startpagina configureren die gebruikers zien wanneer ze de een beveiligde browser starten
of een nieuw tabblad maken.

Deze instelling wordt weergegeven op de webpagina in Managed Browser. Edge geeft in plaats daarvan een
snelkoppeling naar de startpagina weer.
Het snelkoppelingspictogram naar de startpagina verschijnt als pictogram onder het besturingselement voor zoeken.
Het kan niet worden bewerkt of verwijderd.
De snelkoppeling naar de startpagina geeft de naam van uw organisatie weer om deze te onderscheiden. Deze
verschijnt altijd als het eerste pictogram.

Geef met de procedure voor het maken van een app-configuratie voor Microsoft Edge of Managed Browser het
volgende sleutel-waardepaar op:

Met deze instelling kunt u een set bladwijzers configureren die beschikbaar zijn voor gebruikers van Microsoft Edge of
Managed Browser.

Deze bladwijzers kunnen niet worden verwijderd of gewijzigd door gebruikers.
Deze bladwijzers worden bovenaan de lijst weergegeven. Bladwijzers die gebruikers maken, worden onder deze
bladwijzers weergegeven.
Als u App Proxy-omleiding hebt ingeschakeld, kunt u App Proxy-webapps toevoegen met behulp van hun interne of
externe URL.

Geef met de procedure voor het maken van een app-configuratie voor Microsoft Edge of Managed Browser het
volgende sleutel-waardepaar op:

https://cloudblogs.microsoft.com/enterprisemobility/2017/07/06/better-together-intune-and-azure-active-directory-team-up-to-improve-user-access


com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.bookmarks De waarde voor deze configuratie is een lijst met bladwijzers. Elke
bladwijzer bestaat uit de titel en de URL van de bladwijzer. Scheid
de titel en een URL met het teken |.

Voorbeeld:
Microsoft Bing|https://www.bing.com

Als u meerdere bladwijzers wilt configureren, typt u een dubbel
scheidingsteken | | tussen de bladwijzers.

Voorbeeld:
Bing|https://www.bing.com||Contoso|https://www.contoso.com

SLEUTEL WAARDE

Toegestane en geblokkeerde URL's voor een beveiligde browser opgeven

SLEUTEL WAARDE

U kunt kiezen uit: De overeenkomstige waarde voor de sleutel is een lijst met URL's.
U voert alle URL's die u wilt toestaan of blokkeren in als één
waarde, gescheiden door een sluisteken |.

Voorbeelden:

URL1|URL2|URL3

http://.contoso.com/|https://.bing.com/|https://expenses.contoso.com

IMPORTANTIMPORTANT

URL-indeling voor toegestane en geblokkeerde URL´sURL-indeling voor toegestane en geblokkeerde URL´s

Geef met de procedure voor het maken van een app-configuratie voor Microsoft Edge of Managed Browser het
volgende sleutel-waardepaar op:

Geef toegestane URL's op (alleen deze URL's zijn
toegestaan; andere sites zijn niet toegankelijk):
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AllowLi
stURLs

Geef geblokkeerde URL's op (alle andere sites zijn
toegankelijk):
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.BlockLi
stURLs

Geef niet beide sleutels op. Als beide sleutels zijn bedoeld voor dezelfde gebruiker, moet de sleutel voor toegestane URL's worden
gebruikt, aangezien dit de meest beperkende optie is. Controleer ook dat geen belangrijke pagina's worden geblokkeerd, zoals de
website van uw bedrijf.

Gebruik de volgende gegevens voor meer informatie over de toegestane indelingen en jokertekens die u kunt gebruiken
bij het opgeven van URL's in de lijsten met toegestane en geblokkeerde websites:

U kunt het jokerteken (*) gebruiken volgens de regels in de onderstaande lijst met toegestane patronen.

Zorg ervoor dat u alle URL's voorziet van het voorvoegsel http of https wanneer u ze in de lijst invoert.

U kunt poortnummers in het adres opgeven. Als u geen poortnummer opgeeft, worden deze waarden gebruikt:

Poort 80 voor http

Poort 443 voor https

Het gebruik van jokertekens voor het poortnummer wordt niet ondersteund.  http://www.contoso.com:;  en 
http://www.contoso.com: /;  bijvoorbeeld worden niet ondersteund.

Gebruik de volgende tabel voor meer informatie over de toegestane patronen die u kunt gebruiken wanneer u
een URL opgeeft:



URL DETAILS KOMT OVEREEN MET KOMT NIET OVEREEN MET

http://www.contoso.com Komt overeen met één pagina www.contoso.com host.contoso.com

www.contoso.com/images

contoso.com /

http://contoso.com Komt overeen met één pagina contoso.com/ host.contoso.com

www.contoso.com/images

www.contoso.com

http://www.contoso.com/&#42; Komt overeen met alle URL's
die beginnen met 
www.contoso.com

www.contoso.com

www.contoso.com/images

www.contoso.com/videos/tvshows

host.contoso.com

host.contoso.com/images

http://*.contoso.com/* Komt overeen met alle
subdomeinen onder
contoso.com

developer.contoso.com/resources

news.contoso.com/images

news.contoso.com/videos

contoso.host.com

http://www.contoso.com/images Komt overeen met een
afzonderlijke map

www.contoso.com/images www.contoso.com/images/dogs

http://www.contoso.com:80 Komt overeen met één
pagina, met gebruik van een
poortnummer

http://www.contoso.com:80

https://www.contoso.com Komt overeen met een enkele,
beveiligde pagina

https://www.contoso.com http://www.contoso.com

http://www.contoso.com/images/&#42;Komt overeen met een enkele
map en alle submappen

www.contoso.com/images/dogs

www.contoso.com/images/cats

www.contoso.com/videos

Koppelingen openen in de Intune Managed Browser versus Microsoft

Hier volgen enkele voorbeelden van een aantal invoerwaarden die u niet kunt opgeven:

*.com

*.contoso/*

www.contoso.com/*images

www.contoso.com/*images*pigs

www.contoso.com/page*

IP-adressen

https://*

http://*

http://www.contoso.com:*

http://www.contoso.com: /*



  

Edge

Toegang tot logboeken van beheerde apps met Managed Browser in iOS

Beveiliging en privacy voor Managed Browser

Zowel de Intune Managed Browser als Microsoft Edge worden nu beschouwd als door beleid beheerde
browsers/beveiligde browsers. Tegenwoordig resulteert beleid voor app-beveiliging in webkoppelingen vanuit door
Intune beheerde apps, die moeten worden geopend in een specifieke browser, afhankelijk van uw scenario en platform.

Op Android:

Managed Browser wordt geopend als een gebruiker zowel Managed Browser als Microsoft Edge op het apparaat
heeft geïnstalleerd. Om ervoor te zorgen dat Microsoft Edge wordt geopend in plaats van Managed Browser, stelt u
de app-configuratie-instelling com.microsoft.intune.useEdge in op true (waar) voor alle met Intune beheerde apps
waarbij een door beleid beheerde browser is vereist.
Als alleen Microsoft Edge op het apparaat staat en onder beleid valt, wordt Microsoft Edge geopend.
Als alleen Managed Browser op het apparaat staat en onder beleid valt, wordt Managed Browser geopend.

Op iOS, voor apps waarvoor de Intune SDK is geïntegreerd voor iOS v. 9.0.9+ :

Managed Browser, als zowel MB als Edge op het apparaat staan, tenzij de app-configuratie-instelling
com.microsoft.intune.useEdge is ingesteld op true (waar) voor alle met Intune beheerde apps waarbij een door beleid
beheerde browser is vereist, of Microsoft Edge, als Microsoft Edge is geïnstalleerd en beleid heeft ontvangen.
Microsoft Edge, als alleen Microsoft Edge op het apparaat staat, onder beleid valt en beleid heeft ontvangen.
Managed Browser, als alleen Managed Browser op het apparaat staat, onder beleid valt en beleid heeft ontvangen.

Eindgebruikers bij wie Managed Browser is geïnstalleerd op hun iOS-apparaat, kunnen de beheerstatus van alle
gepubliceerde Microsoft-apps bekijken. Ze kunnen logboeken versturen om problemen met hun beheerde iOS-apps op
te lossen.

1. Open iOS-instellingen.
2. Selecteer de toepassingsinstellingen voor Managed Browser.
3. Verschuif de knop Intune diagnostische gegevens inschakelen om de browser in te stellen op de

probleemoplossingsmodus.
4. Open Managed Browser. Klik op Intune App-status weergeven om beleidsinstellingen voor toepassingen

afzonderlijk te bekijken.
5. Druk op Aan de slag en Logboeken delen of Logboeken naar Microsoft verzenden om de logboeken met

probleemoplossing naar uw IT-beheerder of Microsoft te verzenden.

U kunt de browser ook openen in de probleemoplossingsmodus vanuit de app.

1. Open Managed Browser.
2. Type about:intunehelp  in het adresvak. De probleemoplossingsmodus van de Browser wordt gestart.

Zie Logboeken voor app-beveiliging in Managed Browser controleren voor een lijst met instellingen die worden
opgeslagen in app-logboeken.

Managed Browser gebruikt geen instellingen die gebruikers maken voor de ingebouwde browser op hun
apparaten. Managed Browser heeft geen toegang tot deze instellingen.

Als u de optie Eenvoudige pincode vereist voor toegang of Bedrijfsreferenties vereist voor toegang
configureert in een beleid voor app-beveiliging dat is gekoppeld aan Managed Browser, en een gebruiker de
Help-koppeling op de verificatiepagina selecteert, kan de gebruiker elke internetsite bezoeken ongeacht of deze is
toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde websites in het beleid.

Managed Browser kan alleen toegang tot sites blokkeren wanneer de sites rechtstreeks worden geopend. De app
kan niet de toegang blokkeren als er tussenliggende services (zoals een vertaalservice) worden gebruikt voor
toegang tot de site.



Gebruiksgegevens uitschakelenGebruiksgegevens uitschakelen

Volgende stappen

Om verificatie en toegang tot de Intune-documentatie toe te staan, wordt *.microsoft.com uitgesloten van
opname in lijsten met toegestane en geblokkeerde sites. Dit domein is altijd toegestaan.

Microsoft verzamelt automatisch anonieme gegevens over de prestaties en het gebruik van Managed Browser om
Microsoft-producten en -services te verbeteren. Gebruikers kunnen het verzamelen van deze gegevens uitschakelen met
de instelling Gebruiksgegevens op hun apparaten. U hebt geen controle over het verzamelen van deze gegevens.

Op iOS-apparaten kunnen gebruikers geen websites openen met een verlopen of niet-vertrouwd certificaat.

Wat zijn beleidsregels voor de beveiliging van apps?



Internettoegang beheren met behulp van Microsoft Edge
met Microsoft Intune
7-8-2019 • 29 minutes to read

Aan de slag

Beveiligingsbeleid voor apps voor Microsoft Edge

Voorwaardelijke toegang voor Microsoft Edge

Wanneer u het Intune-beveiligingsbeleid voor apps met Microsoft Edge hanteert, helpt dat ervoor te zorgen dat
bedrijfswebsites altijd onder veilige omstandigheden toegankelijk zijn. Op basis van Intune-beleid zijn de volgende
zakelijke functies van Microsoft Edge beschikbaar:

Dual-Identity. Gebruikers kunnen een werkaccount en een persoonlijk account maken om mee te browsen. Er is
sprake van een volledige scheiding tussen de twee identiteiten. Dit is vergelijkbaar met de architectuur en ervaring in
Office 365 en Outlook. Intune-beheerders kunnen het gewenste beleid instellen voor beveiligde browsersessies binnen
het werkaccount.
App-beveiligingsbeleid van Intune integreren. Aangezien Microsoft Edge is geïntegreerd met de Intune SDK kunt
u app-beveiligingsbeleid gericht toepassen om bescherming te bieden tegen gegevensverlies. Met deze functies kan
bijvoorbeeld het gebruik van knippen, kopiëren en plakken worden beheerd, en het maken van schermafdrukken
worden geblokkeerd. Ook kan ervoor worden gezorgd dat door de gebruiker geselecteerde koppelingen uitsluitend
worden geopend in andere beheerde apps.
Proxy-integratie met Azure-toepassingen. U kunt de toegang tot SaaS-apps (software als een dienst) en -web-
apps beheren. Hiermee zorgt u ervoor dat browser-apps alleen worden uitgevoerd in de beveiligde Microsoft Edge-
browser, of eindgebruikers nu verbinding maken vanuit het bedrijfsnetwerk of vanaf internet.
Toepassingsconfiguratie. U kunt door middel van de configuratie-instellingen voor toepassingen de
beveiligingspositie van uw organisatie versterken en gebruiksvriendelijke functies configureren voor uw
eindgebruikers. Zo kunt u bladwijzers, een snelkoppeling naar de startpagina, toegestane of geblokkeerde sites en een
Azure Active Directory-toepassingsproxy (Azure AD) definiëren.

Beveiligingsbeleid van Microsoft Intune voor Microsoft Edge helpt u om de gegevens en resources in uw organisatie te
beveiligen. Wanneer u dit beleid toepast met Microsoft Edge, zijn de resources van uw bedrijf beveiligd, niet alleen in
systeemeigen geïnstalleerde apps, maar ook bij toegang via een webbrowser.

U en uw eindgebruikers kunnen Microsoft Edge in openbare app stores downloaden en deze in uw organisaties
gebruiken. Voor browserbeleid gelden de volgende besturingssysteemvereisten:

Android 4 en hoger
iOS 8.0 en hoger

Aangezien Microsoft Edge is geïntegreerd met de Intune SDK, kunt u ook hierop het beveiligingsbeleid voor apps
toepassen.

U kunt deze instellingen toepassen op:

Apparaten die zijn ingeschreven bij Intune.
Apparaten die zijn ingeschreven bij een ander Mobile Device Management-product.
Niet-beheerde apparaten.

Als Microsoft Edge niet wordt gekoppeld aan Intune-beleid, kunnen gebruikers het niet gebruiken om toegang te krijgen
tot gegevens in andere door Intune beheerde toepassingen, zoals Office-apps.



U kunt gebruikmaken van voorwaardelijke toegang van Azure AD om de gebruikers om te leiden, zodat deze uitsluitend
toegang hebben tot bedrijfsinhoud via Microsoft Edge. Dit beperkt de toegang in mobiele browsers tot web-apps die via
Azure AD zijn verbonden met Microsoft Edge dat met beleid is beveiligd. De toegang vanuit andere onbeschermde
browsers, bijvoorbeeld Safari of Chrome, is geblokkeerd. U kunt voorwaardelijke toegang toepassen op Azure-resources,
zoals Exchange Online en SharePoint Online, het Microsoft 365-beheercentrum en zelfs on-premises sites die u aan
externe gebruikers beschikbaar hebt gesteld via de Azure AD-toepassingsproxy.

Ga als volgt te werk als u met Azure AD verbonden web-apps wilt beperken tot gebruik van Microsoft Edge in iOS en
Android:

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer onder het Intune-knooppunt achtereenvolgens Voorwaardelijke toegang > Nieuw beleid.

3. Selecteer Toekennen in het gedeelte Besturingselementen voor toegang van de blade.

4. Selecteer Goedgekeurde client-app vereisen.

5. Kies Selecteren op de blade Verlenen. Dit beleid moet worden toegewezen aan de cloud-apps die u alleen voor
de Intune Managed Browser-app toegankelijk wilt maken.

6. Selecteer in het gedeelte Toewijzingen Voorwaarden > Client-apps. De blade Client-apps wordt weergegeven.

7. Selecteer Ja onder Configureren om het beleid voor specifieke client-apps toe te passen.

8. Controleer of Browser is geselecteerd als client-app.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-application-proxy-get-started
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


TIPTIP

Eenmalige aanmelding voor met Azure AD verbonden web-apps in met
beleid beveiligde browsers

NOTENOTE
Als u wilt beperken welke systeemeigen apps (niet-browser-apps) toegang hebben tot deze cloudtoepassingen, kunt u ook
Mobiele apps en bureaublad-clients selecteren.

9. Selecteer in het gedeelte Toewijzingen de optie Gebruikers en groepen en kies vervolgens de gebruikers of
groepen die u wilt toewijzen aan dit beleid.

10. Selecteer in de sectie Toewijzingen de optie Cloud-apps om te kiezen welke apps met dit beleid moeten worden
beveiligd.

Nadat het bovenstaande beleid is geconfigureerd, worden gebruikers gedwongen om Microsoft Edge te gebruiken voor
toegang tot de met Azure AD verbonden web-apps die u met dit beleid hebt beveiligd. Als gebruikers in dit scenario een
onbeheerde browser proberen te gebruiken, ontvangen zij een bericht waarin wordt vermeld dat Microsoft Edge moet
worden gebruikt.

Voorwaardelijke toegang is een technologie van Azure AD. Het knooppunt voor voorwaardelijke toegang dat via Intune wordt
geopend, is hetzelfde als het knooppunt dat u opent via Azure AD.

In Microsoft Edge in iOS en Android kan eenmalige aanmelding (SSO) worden gebruikt voor alle web-apps (SaaS en on-
premises) die met Azure AD zijn verbonden. Met eenmalige aanmelding kunnen gebruikers toegang krijgen tot met Azure
AD verbonden web-apps via Microsoft Edge, zonder dat ze hun referenties opnieuw hoeven op te geven.

Voor eenmalige aanmelding moet uw apparaat zijn geregistreerd door de Microsoft Authenticator-app voor iOS-
apparaten of de Intune-bedrijfsportal voor Android. Als gebruikers over een van beide beschikken, wordt hen gevraagd
hun apparaat te registreren wanneer ze naar een met Azure AD verbonden web-app in een met beleid beschermde
browser gaan. (Dit geldt alleen als hun apparaat niet al is geregistreerd.) Nadat het apparaat is geregistreerd met het



NOTENOTE

Een configuratie voor de beveiligde browser-app maken

De configuratie-instellingen toewijzen die u hebt gemaakt

Gebruikers doorsturen naar Microsoft Edge in plaats van de Intune
Managed Browser

gebruikersaccount dat wordt beheerd door Intune, wordt dat account voor SSO ingeschakeld voor met Azure AD
verbonden web-apps.

Apparaatregistratie is eenvoudig inchecken met de Azure AD-service. Dit vereist geen volledige apparaatinschrijving en geeft IT geen
extra bevoegdheden op het apparaat.

Ga als volgt te werk als u een appconfiguratie wilt maken voor Microsoft Edge:

NOTENOTE

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Client-apps > App-configuratiebeleid > Toevoegen.

3. Geef op de blade Configuratiebeleid toevoegen een naam en een optionele beschrijving op voor de app-
configuratie-instellingen.

4. Kies voor Type apparaatregistratie Beheerde apps.

5. Kies De vereiste app selecteren. Kies vervolgens op de blade Doel-apps de Beheerde browser of Edge voor
iOS, voor Android of voor beide.

6. Selecteer OK om terug te keren naar de blade Configuratiebeleid toevoegen.

7. Selecteer Configuratie-instellingen. Definieer op de blade Configuratie sleutel- en waardeparen om
configuraties op te geven voor Microsoft Edge. Gebruik de secties verderop in dit artikel voor meer informatie over
de verschillende sleutel- en waardeparen die u kunt definiëren.

Voor Microsoft Edge wordt hetzelfde sleutel- en waardepaar gebruikt als voor Managed Browser.

8. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

9. Kies op de blade Configuratiebeleid toevoegen de optie Toevoegen.
De nieuwe configuratie wordt gemaakt en weergegeven op de blade App-configuratie.

U wijst de instellingen aan groepen gebruikers in Azure AD toe. Als deze gebruiker de beveiligde browser-app heeft
geïnstalleerd waarop het beleid is gericht, wordt de app beheerd door de instellingen die u hebt opgegeven.

1. Selecteer op de blade Client-apps van het Intune MAM-dashboard de optie App-configuratiebeleid.
2. Selecteer in de lijst met app-configuraties de configuratie die u wilt toewijzen.
3. Selecteer Toewijzingen op de volgende blade.
4. Selecteer op de blade Toewijzingen de Azure AD-groep waaraan u de app-configuratie wilt toewijzen en selecteer

vervolgens OK.

Zowel de Intune Managed Browser als Microsoft Edge kunnen worden gebruikt als door beleid beveiligde browsers. Geef
de volgende configuratie-instelling op voor alle door Intune beheerde apps (bijvoorbeeld Outlook, OneDrive en
SharePoint), zodat gebruikers worden doorgestuurd naar de juiste browser-app:

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.useEdge De waarde true  zal uw gebruikers instructies geven om
Microsoft Edge te downloaden en gebruiken.
De waarde false  stelt uw gebruikers in staat de Intune
Managed Browser te gebruiken.

Toepassingproxy-instellingen configureren voor Microsoft Edge

Voordat u begintVoordat u begint

NOTENOTE

Als deze app-configuratiewaarde niet wordt ingesteld, bepaalt de volgende logica welke browser wordt gebruikt om
bedrijfskoppelingen te openen.

Op Android:

De Intune Managed Browser wordt geopend als een gebruiker zowel de Intune Managed Browser als Microsoft Edge
op het apparaat heeft geïnstalleerd.
Als alleen Microsoft Edge op het apparaat is geïnstalleerd en hieraan een Intune-beleid is gekoppeld, wordt Microsoft
Edge geopend.
Als alleen de Managed Browser op het apparaat is geïnstalleerd en hieraan een Intune-beleid is gekoppeld, wordt de
Managed Browser geopend.

Op iOS, voor apps waarvoor de Intune SDK is geïntegreerd voor iOS v. 9.0.9+ :

De Intune Managed Browser wordt geopend als zowel de Managed Browser als Microsoft Edge op het apparaat zijn
geïnstalleerd.
Als alleen Microsoft Edge op het apparaat is geïnstalleerd en hieraan een Intune-beleid is gekoppeld, wordt Microsoft
Edge geopend.
Als alleen de Managed Browser op het apparaat is geïnstalleerd en hieraan een Intune-beleid is gekoppeld, wordt de
Managed Browser geopend.

U kunt Microsoft Edge en de Azure AD-toepassingsproxy samen gebruiken om gebruikers toegang te verlenen tot
intranetsites op hun mobiele apparaten.

Hier volgen enkele voorbeelden van de scenario's waarin de Azure AD-toepassingsproxy wordt ingeschakeld:

Een gebruiker maakt gebruik van de mobiele app van Outlook, die wordt beveiligd door Intune. De gebruiker klikt
vervolgens op een koppeling naar een intranetsite in een e-mailbericht en Microsoft Edge herkent dat deze intranetsite
beschikbaar is gesteld voor de gebruiker via toepassingsproxy. De gebruiker wordt automatisch omgeleid via de
toepassingsproxy om zich bij de betreffende meervoudige verificatie en voorwaardelijke toegang te verifiëren voordat
de intranetsite wordt bereikt. De gebruiker heeft nu zelfs op mobiele apparaten toegang tot interne sites en de
koppeling in Outlook werkt naar behoren.
Een gebruiker opent Microsoft Edge op het iOS- of Android-apparaat. Als Microsoft Edge wordt beveiligd met Intune
en de toepassingsproxy is ingeschakeld, kan de gebruiker naar een intranetsite navigeren via de gebruikelijke interne
URL. Microsoft Edge herkent dat deze intranetsite via toepassingsproxy beschikbaar is gesteld aan de gebruiker. De
gebruiker wordt automatisch door de toepassingsproxy gestuurd om zich te verifiëren voordat hij de intranetsite
bereikt.

Stel de interne toepassingen in via de Azure AD-toepassingsproxy.

Aan de Microsoft Edge-app moet een Intune-beveiligingsbeleid zijn toegewezen.

Raadpleeg deze documentatie voor het configureren van de toepassingsproxy en het publiceren van
toepassingen.

Het kan tot 24 uur duren voordat bijgewerkte omleidingsgegevens voor de toepassingsproxy worden doorgevoerd in Managed
Browser en Microsoft Edge.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-application-proxy-get-started
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/application-proxy


Stap 1: Schakel automatische omleiding naar Microsoft Edge vanuit Outlook inStap 1: Schakel automatische omleiding naar Microsoft Edge vanuit Outlook in

Stap 2: Stel de app-configuratie-instelling in voor het inschakelen van de toepassingsproxyStap 2: Stel de app-configuratie-instelling in voor het inschakelen van de toepassingsproxy

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AppProxyRedirection waar

Een snelkoppeling naar de startpagina van Microsoft Edge configureren

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.homepage Geef een geldige URL op. Uit veiligheidsoogpunt worden onjuiste
URL's geblokkeerd.
Voorbeeld: < https://www.bing.com >

Beheerde bladwijzers configureren voor Microsoft Edge

Configureer Outlook met een beveiligingsbeleid voor apps waarmee de instelling Webinhoud delen met door beleid
beheerde browsers wordt ingeschakeld.

Wijs aan Microsoft Edge het volgende sleutel-waardepaar toe om de toepassingsproxy voor Microsoft Edge in te
schakelen:

Voor meer informatie over het gecombineerde gebruik van Microsoft Edge en de Azure AD-toepassingsproxy voor
naadloze (en beveiligde) toegang tot on-premises web-apps raadpleegt u Better together: Intune and Azure Active
Directory team up to improve user access. (Beter samen: Intune en Azure Active Directory werken samen om de toegang
voor gebruikers te verbeteren.) Deze blogpost verwijst naar de Intune Managed Browser, maar de inhoud is ook van
toepassing op Microsoft Edge.

Met deze instelling kunt u een snelkoppeling naar de startpagina voor Microsoft Edge configureren. De snelkoppeling
naar de startpagina die u configureert, verschijnt als eerste pictogram onder de zoekbalk, wanneer de gebruiker een nieuw
tabblad in Microsoft Edge opent. De gebruiker kan deze snelkoppeling niet bewerken of verwijderen in zijn beheerde
context. De snelkoppeling naar de startpagina geeft voor de duidelijkheid de naam van uw organisatie weer.

Gebruik het volgende sleutel-waardepaar om een snelkoppeling naar de startpagina te configureren:

Voor een betere toegankelijkheid kunt u bladwijzers configureren die u beschikbaar wilt stellen voor de gebruikers
wanneer ze Microsoft Edge gebruiken.

Hier volgt enige informatie:

Gebruikers zien deze bladwijzers alleen wanneer ze de bedrijfsmodus van Microsoft Edge gebruiken.

https://cloudblogs.microsoft.com/enterprisemobility/2017/07/06/better-together-intune-and-azure-active-directory-team-up-to-improve-user-access


SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.bookmarks De waarde voor deze configuratie is een lijst met bladwijzers. Elke
bladwijzer bestaat uit de titel en de URL van de bladwijzer. Scheid
de titel en de URL met het teken | . Voorbeeld:
Microsoft Bing|https://www.bing.com

Als u meerdere bladwijzers wilt configureren, typt u een dubbel
scheidingsteken ||  tussen de bladwijzers.

MyApps weergeven in Microsoft Edge-bladwijzers

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.MyApps Bij Waar wordt MyApps weergegeven in de Microsoft Edge-
bladwijzers.

De lijst met toegestane of geblokkeerde sites voor Microsoft Edge opgeven

SLEUTEL WAARDE

U kunt kiezen uit: De overeenkomstige waarde voor de sleutel is een lijst met URL's.
U geeft alle URL's die u wilt toestaan of blokkeren op als één
waarde, gescheiden door een sluisteken | .
Voorbeelden:
URL1|URL2|URL3

http://.contoso.com/|https://.bing.com/|https://expenses.contoso.com

URL-indelingen voor een lijst met toegestane sites en een lijst met geblokkeerde sitesURL-indelingen voor een lijst met toegestane sites en een lijst met geblokkeerde sites

Deze bladwijzers kunnen niet door gebruikers worden verwijderd of gewijzigd.
Deze bladwijzers worden boven in de lijst weergegeven. Door de gebruiker gemaakte bladwijzers worden onder deze
bladwijzers weergegeven.
Als u omleiding via een toepassingsproxy hebt ingeschakeld, kunt u web-apps met een toepassingsproxy toevoegen
met behulp van hun interne of externe URL.

Gebruik het volgende sleutel-waardepaar om beheerde bladwijzers te configureren:

Voorbeeld:
Microsoft
Bing|https://www.bing.com||Contoso|https://www.contoso.com

Standaard worden aan gebruikers de MyApps-sites weergegeven die voor hen zijn geconfigureerd. Deze staan in een map
in de Microsoft Edge-bladwijzers. Deze map krijgt een label met de naam van uw organisatie.

Bij Onwaar wordt MyApps verborgen in Microsoft Edge.

U kunt app-configuratie gebruiken om te bepalen tot welke sites gebruikers toegang kunnen krijgen met hun werkprofiel.
Als u een lijst met toegestane sites gebruikt, hebben gebruikers alleen toegang tot de sites die u hierin expliciet hebt
opgenomen. Als u een lijst met geblokkeerde sites gebruikt, hebben gebruikers toegang tot alle sites, met uitzondering
van de sites die u expliciet hebt geblokkeerd. Gebruik alleen een lijst met toegestane sites of een lijst met geblokkeerde
sites, niet beide. Als u beide lijsten gebruikt, heeft de lijst met toegestane sites voorrang.

Gebruik de volgende sleutel-waardeparen om een lijst met toegestane sites of een lijst met geblokkeerde sites te
configureren voor Microsoft Edge.

1. Geef toegestane URL's op (alleen deze URL's zijn
toegestaan; andere sites zijn niet toegankelijk):
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AllowListURLs

2. Geef geblokkeerde URL's op (alle andere sites zijn
toegankelijk):
com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.BlockListURLs

U kunt verschillende URL-indelingen gebruiken om uw lijsten met toegestane/geblokkeerde sites te maken. De
toegestane patronen worden in de volgende tabel beschreven. Enkele opmerkingen voordat u aan de slag gaat:



URL DETAILS

KOMT
OVEREEN
MET

KOMT NIET
OVEREEN
MET

http://www.contoso.comKomt
overeen
met één
pagina

www.contoso.comhost.contoso.com

www.contoso.com/images

contoso.com/

http://contoso.comKomt
overeen
met één
pagina

contoso.com/ host.contoso.com

www.contoso.com/images

www.contoso.com

http://www.contoso.com/*;Komt
overeen
met alle
URL's die
beginnen
met 
www.contoso.com

www.contoso.com

www.contoso.com/images

www.contoso.com/videos/tvshows

host.contoso.com

host.contoso.com/images

http://*.contoso.com/*Komt
overeen
met alle
subdomeine
n onder 
contoso.com

developer.contoso.com/resources

news.contoso.com/images

news.contoso.com/videos

contoso.host.comhttp://*contoso.com/*Komt
overeen
met alle
subdomeine
n die
eindigen op
contoso.com/

http://news-
contoso.com

http://news-
contoso.com.com/daily

http://news-
contoso.host.com

http://www.contoso.com/imagesKomt
overeen
met een
afzonderlijk
e map

www.contoso.com/imageswww.contoso.com/images/dogs

http://www.contoso.com:80Komt
overeen
met één
pagina, met
gebruik van
een
poortnumm
er

http://www.contoso.com:80

Zorg ervoor dat u alle URL's voorziet van het voorvoegsel http of https wanneer u ze in de lijst invoert.

U kunt het jokerteken (*) gebruiken volgens de regels in de volgende lijst met toegestane patronen.

Een jokerteken kan alleen overeenkomen met een volledig onderdeel van de hostnaam (gescheiden door punten)
of met volledige delen van het pad (gescheiden door slashes). http://*contoso.com  wordt bijvoorbeeld niet
ondersteund.

U kunt poortnummers in het adres opgeven. Als u geen poortnummer opgeeft, worden deze waarden gebruikt:

Poort 80 voor http
Poort 443 voor https

Het gebruik van jokertekens voor het poortnummer wordt niet ondersteund. http://www.contoso.com:*  en 
http://www.contoso.com:*/  bijvoorbeeld worden niet ondersteund.



Gedrag definiëren wanneer gebruikers toegang proberen te krijgen tot een
geblokkeerde site

SLEUTEL WAARDE

com.microsoft.intune.mam.managedbrowser.AllowTransitionOnBlockBij Waar kan Microsoft Edge gebruikers overzetten naar hun
persoonlijke context om geblokkeerde sites te openen.

Met Microsoft Edge in iOS logboeken voor beheerde apps openen

https://www.contoso.comKomt
overeen
met een
enkele,
beveiligde
pagina

https://www.contoso.comhttp://www.contoso.com

http://www.contoso.com/images/*Komt
overeen
met een
enkele map
en alle
submappen

www.contoso.com/images/dogs

www.contoso.com/images/cats

www.contoso.com/videos

URL DETAILS

KOMT
OVEREEN
MET

KOMT NIET
OVEREEN
MET

Hier volgen enkele voorbeelden van een aantal invoerwaarden die u niet kunt opgeven:

*.com

*.contoso/*

www.contoso.com/*images

www.contoso.com/*images*pigs

www.contoso.com/page*

IP-adressen
https://*

http://*

https://*contoso.com

http://www.contoso.com:*

http://www.contoso.com: /*

Met het model voor dubbele identiteit dat is ingebouwd in Microsoft Edge, kunt u eindgebruikers meer flexibiliteit bieden
dan mogelijk was met de Intune Managed Browser. Wanneer gebruikers een geblokkeerde site in Microsoft Edge
tegenkomen, kunt u hen vragen de koppeling te openen in hun persoonlijke context in plaats van in hun zakelijke context.
Op deze manier blijven de gebruikers beschermd en blijven de zakelijke resources veilig. Als een gebruiker bijvoorbeeld
via Outlook een koppeling naar een nieuwsbericht krijgt toegestuurd, kan hij deze koppeling openen in zijn persoonlijke
context of op een InPrivate-tabblad. In zijn werkcontext zijn nieuwswebsites niet toegestaan. Deze overgangen zijn
standaard toegestaan.

Gebruik het volgende sleutel-waardepaar om te configureren of deze zachte overgangen zijn toegestaan:

Met Blokkeren voorkomt u het overzetten van gebruikers
door Microsoft Edge. Gebruikers krijgen een bericht te zien
waarin staat dat de site die ze proberen te openen, is
geblokkeerd.

Gebruikers die Microsoft Edge op hun iOS-apparaat hebben geïnstalleerd, kunnen de beheerstatus van alle gepubliceerde



Beveiliging en privacy voor Microsoft Edge

Volgende stappen

Microsoft-apps bekijken. Ze kunnen logboeken versturen om problemen met hun beheerde iOS-apps op te lossen. Dit
werkt als volgt:

1. Open Microsoft Edge op uw iOS-apparaat.
2. Type about:intunehelp  in het adresvak.
3. De probleemoplossingsmodus van Microsoft Edge wordt gestart.

Zie Logboeken voor app-beveiliging in Managed Browser controleren voor een lijst met instellingen die worden
opgeslagen in app-logboeken.

Lees Send logs to your IT admin by email (Logboeken naar uw IT-beheerder verzenden via e-mail) om te zien hoe u
logboeken op Android-apparaten kunt bekijken.

Hier volgen aanvullende overwegingen voor beveiliging en privacy voor Microsoft Edge:

Microsoft Edge maakt geen gebruik van de instellingen die gebruikers instellen voor de systeemeigen browser op hun
apparaten, omdat Microsoft Edge geen toegang heeft tot deze instellingen.
U kunt de optie Eenvoudige pincode vereisen voor toegang of Bedrijfsreferenties vereisen voor toegang
configureren in een app-beveiligingsbeleid dat is gekoppeld aan Microsoft Edge. Als een gebruiker de Help-koppeling
op de verificatiepagina selecteert, kan hij alle internetsites bezoeken, ongeacht of deze zijn toegevoegd aan de lijst met
geblokkeerde sites van het beleid.
Microsoft Edge kan alleen toegang tot sites blokkeren wanneer de sites rechtstreeks worden geopend. De app kan de
toegang niet blokkeren wanneer gebruikers tussenliggende services (zoals een vertaalservice) gebruiken voor toegang
tot de site.
Om verificatie en toegang tot de Intune-documentatie toe te staan, wordt * .microsoft.com uitgesloten van opname in
lijsten met toegestane en geblokkeerde sites. Dit domein is altijd toegestaan.
Gebruikers kunnen gegevensverzameling uitschakelen. Microsoft verzamelt automatisch anonieme gegevens over de
prestaties en het gebruik van Managed Browser om Microsoft-producten en -services te verbeteren. Gebruikers
kunnen het verzamelen van deze gegevens uitschakelen met de instelling Gebruiksgegevens op hun apparaten. U
hebt geen controle over het verzamelen van deze gegevens. Op iOS-apparaten kunnen gebruikers geen websites
openen met een verlopen of niet-vertrouwd certificaat.

Wat zijn beleidsregels voor de beveiliging van apps?

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android


Configuratie-instellingen voor Microsoft Outlook
29-7-2019 • 2 minutes to read

Configuratie-instellingen

Volgende stappen

Gebruik een configuratiebeleid voor Microsoft Outlook-instellingen op iOS- en Android-apparaten.

Voor ingeschreven apparaten:

Zie App-configuratiebeleidsregels voor beheerde iOS-apparaten toevoegen voor het maken van een app-
configuratiebeleid voor beheerde iOS-apparaten.
Zie App-configuratiebeleidsregels toevoegen voor beheerde Android-apparaten voor het maken van een app-
configuratiebeleid voor beheerde Android-apparaten.

Zie Add app configuration policies for managed apps without device enrollment (App-configuratiebeleidsregels
toevoegen voor beheerde apps zonder apparaatinschrijving) om app-configuratiebeleidsregels te creëren voor
Outlook voor iOS en Android.

Bij het toevoegen van een configuratiebeleid in Intune kunt u instellingen specificeren voor het configureren van
Microsoft Outlook voor iOS en Android. In het deelvenster Configuratie-instellingen kunt u de configuratie van
het e-mailaccount instellen en de app-specifieke instellingen configureren.

Zie Deploying Outlook for iOS and Android app configuration settings (Configuratie-instellingen voor de
Outlook-app voor iOS en Android implementeren) voor specifieke stappen en gedetailleerde informatie over de
configuratie-instellingen die de Outlook-app voor iOS en Android ondersteunt.

Zie App-configuratiebeleidsregels voor Microsoft Intune voor meer informatie

https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-managed-app
https://docs.microsoft.com/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/outlook-for-ios-and-android/outlook-for-ios-and-android-configuration-with-microsoft-intune


Alleen zakelijke gegevens wissen uit door Intune
beheerde apps
16-5-2019 • 7 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Geïmplementeerd WIP-beleid zonder gebruikersinschrijving

Een wisaanvraag maken

Wanneer een apparaat is vermist of is gestolen, of als een werknemer uw bedrijf verlaat, wilt u dat de gegevens in
zakelijke apps van het apparaat worden verwijderd. Maar u wilt mogelijk geen persoonlijke gegevens op het
apparaat verwijderen, vooral niet als het apparaat het eigendom van de werknemer is.

Het iOS-, Android-, en Windows 10-platform zijn momenteel de enige platforms die worden ondersteund voor het wissen
van bedrijfsgegevens uit met Intune beheerde apps. Beheerde Intune-apps zijn toepassingen waarin de Intune APP SDK is
opgenomen en die een gebruikersaccount bevatten met een licentie voor uw organisatie. Implementatie van beleid voor
toepassingsbeveiliging is niet vereist om selectief wissen voor de app in te schakelen.

Als u alleen de gegevens van de zakelijke apps wilt verwijderen, maakt u een verzoek om te wissen aan de hand
van de stappen in dit onderwerp. Wanneer de aanvraag is voltooid, worden de bedrijfsgegevens uit de app
verwijderd wanneer de app de volgende keer op het apparaat wordt uitgevoerd. U kunt naast het maken van een
wisaanvraag tevens een selectieve wisbewerking configureren van de gegevens van uw organisatie als nieuwe
actie, wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de toegangsinstellingen voor
toepassingsbeveiligingsbeleid. Dankzij deze functie kunt u gevoelige organisatiegegevens automatisch beveiligen
en verwijderen uit toepassingen op basis van vooraf geconfigureerde criteria.

Contactpersonen die rechtstreeks vanuit de app zijn gesynchroniseerd met het systeemeigen adresboek, worden
verwijderd. Contactpersonen die vanuit het systeemeigen adresboek zijn gesynchroniseerd met een andere externe bron,
kunnen niet worden gewist. Dit is momenteel alleen van toepassing op de Microsoft Outlook-app.

WIP-beleid (Windows Information Protection) kan worden geïmplementeerd zonder dat MDM-gebruikers hun
Windows 10-apparaat hoeven in te schrijven. Met deze configuratie kunnen bedrijven hun bedrijfsdocumenten
op basis van de WIP-configuratie beschermen, terwijl gebruikers hun eigen Windows-apparaten kunnen blijven
beheren. Zodra documenten met WIP-beleid zijn beveiligd, kunnen de beschermde gegevens selectief worden
gewist door een Intune-beheerder. Door een gebruiker en een apparaat te selecteren een en wisaanvraag te
versturen, worden alle gegevens onbruikbaar die met het WIP-beleid zijn beschermd. Vanuit Intune in de Azure-
portal selecteert u hiervoor Client-app > App selectief wissen. Zie Beveiligingsinstelling voor de beveiliging
van apps voor Windows Information Protection (WIP) maken en implementeren met Intune.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Kies Alle services, typ Intune in het filtertekstvak en selecteer Intune. Het deelvenster Intune wordt
geopend. Kies het deelvenster Client-apps.

https://portal.azure.com


3. Kies in het deelvenster Client-apps de optie App selectief wissen.

4. Kies Nieuw verzoek om te wissen. Hiermee opent u het deelvenster Nieuw verzoek om te wissen.



Uw verzoeken om te wissen bijhouden

5. Kies een gebruiker en kies vervolgens Selecteren om de gebruiker te selecteren waarvan u de gegevens
wilt wissen.

6. Kies vervolgens Apparaat in het deelvenster Nieuw verzoek om te wissen. Hiermee opent u het
deelvenster Apparaat selecteren waarin een lijst wordt weergegeven met alle apparaten die zijn
gekoppeld aan de geselecteerde gebruiker. Het deelvenster bevat ook twee kolommen, de apparaatnaam
(een beschrijvende naam die door de gebruiker is gedefinieerd) en het apparaattype (het
apparaatplatform). Selecteer het apparaat dat u wilt wissen.

7. U bent nu terug in het deelvenster Nieuw verzoek om te wissen. Kies OK om een wisaanvraag te
maken.

De service maakt en volgt voor elke beveiligde app op het apparaat een afzonderlijk verzoek om te wissen en de
gebruiker die is gekoppeld aan het verzoek om te wissen.

U kunt een verkort rapport weergeven met de algemene status van het verzoek om te wissen, het aantal
verzoeken dat in behandeling is en het aantal verzoeken dat is mislukt. Voor meer informatie volgt u deze
stappen:

1. In het deelvenster Client-apps - App selectief wissen ziet u een lijst met alle aanvragen, gegroepeerd
per gebruiker. Omdat het systeem voor elke beveiligde app die op het apparaat wordt uitgevoerd een
verzoek om te wissen maakt, ziet u mogelijk meerdere verzoeken voor dezelfde gebruiker. De status geeft
aan of een verzoek om te wissen in behandeling, misluktof geslaagdis.



IMPORTANTIMPORTANT

Een verzoek om te wissen verwijderen

Zie tevensZie tevens

U ziet ook de apparaatnaam en het apparaattype, wat nuttig kan zijn bij het lezen van de rapporten.

De gebruiker moet de app openen voordat het wissen wordt uitgevoerd, en het wissen kan tot 30 minuten duren nadat
het verzoek is gemaakt.

Wisverzoeken die nog in behandeling zijn, worden weergegeven totdat u ze handmatig verwijdert.  Handmatig
een verzoek om te wissen verwijderen:

1. In het deelvenster Client-apps - App selectief wissen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de aanvraag voor wissen die u wilt verwijderen, en kies vervolgens
Aanvraag voor wissen verwijderen.

3. U wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen. Kies Ja of Nee en klik vervolgens op OK.

Wat is app-beveiligingsbeleid

Wat is app-beheer



Wat is beveiligingsbeleid voor apps?
16-5-2019 • 13 minutes to read

Hoe u app-gegevens kunt beveiligen

IMPORTANTIMPORTANT

Met het beveiligingsbeleid voor apps van Microsoft Intune kunt u uw bedrijfsgegevens beveiligen en
voorkomen dat gegevens verloren gaan.

Uw werknemers gebruiken mobiele apparaten voor zowel privé- als werktaken. U wilt er niet alleen
voor zorgen dat uw werknemers productief kunnen zijn, maar u wilt bedoeld of onbedoeld
gegevensverlies voorkomen. U wilt ook bedrijfsgegevens beveiligen die worden geopend op
apparaten die niet door u worden beheerd.

U kunt app-beveiligingsbeleid voor Intune gebruiken onafhankelijk van een MDM-oplossing
(Mobile Device Management). Deze onafhankelijkheid helpt u om de gegevens van uw bedrijf te
beveiligen, met of zonder dat apparaten zijn ingeschreven bij een oplossing voor apparaatbeheer. Door
beleid op app-niveau te implementeren, kunt u de toegang tot bedrijfsbronnen beperken en
gegevens binnen de controlesfeer van uw IT-afdeling houden.

Beveiligingsbeleid voor apps kan worden geconfigureerd voor apps die worden uitgevoerd op
apparaten die:

NOTENOTE

Geregistreerd met Microsoft Intune: deze apparaten zijn doorgaans in het bezit van het
bedrijf.

Apparaten die zijn geregistreerd in een oplossing voor mobiel apparaatbeheer van
derden: deze apparaten zijn doorgaans in het bezit van het bedrijf.

MAM-beleid mag niet worden gebruikt met MAM-oplossingen van derden of beveiligde containers.

Apparaten die niet zijn geregistreerd in een MDM-oplossing: Bij deze apparaten gaat het
meestal om apparaten die in het bezit zijn van werknemers, of om apparaten die niet worden
beheerd door of zijn ingeschreven bij Intune of een andere MDM-oplossing.

U kunt MAM-beleid maken voor mobiele Office-apps die verbinding maken met Office 365-services. U kunt de
toegang tot Exchange on-premises mailboxen tevens beveiligen door beveiligingsbeleid voor Intune-apps te
maken voor Outlook voor iOS en Android met hybride moderne verificatie. Voordat u deze functie gebruikt,
moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de Outlook voor iOS- en Android-vereisten. Beveiligingsbeleid voor
apps wordt niet ondersteund voor andere apps die verbinding maken met on-premises Exchange- of
SharePoint-services.

De belangrijke voordelen van het gebruik van het beveiligingsbeleid voor apps zijn:

Uw bedrijfsgegevens worden beschermd op het niveau van de app. Omdat voor Mobile
Application Management geen apparaatbeheer is vereist, kunt u bedrijfsgegevens beveiligen op
zowel beheerde als niet-beheerde apparaten. Het beheer wordt gecentreerd rond de identiteit
van de gebruiker, waardoor er geen apparaatbeheer is vereist.

https://technet.microsoft.com/library/mt846639(v=exchg.160).aspx


Ondersteunde platformen voor het beveiligingsbeleid voor appsOndersteunde platformen voor het beveiligingsbeleid voor apps

IMPORTANTIMPORTANT

Hoe het beveiligingsbeleid voor apps app-gegevens beveiligen
Apps zonder het beveiligingsbeleid voor appsApps zonder het beveiligingsbeleid voor apps

De productiviteit van eindgebruikers wordt niet beïnvloed en beleid is niet van toepassing
wanneer de app wordt gebruikt in een persoonlijke context. Het beleid wordt alleen in een
werkcontext toegepast, waardoor u de mogelijkheid hebt om bedrijfsgegevens te beschermen
zonder aan persoonlijke gegevens te komen.

Het gebruik van MDM met het beveiligingsbeleid voor apps biedt extra voordelen en bedrijven
kunnen het beveiligingsbeleid voor apps met en zonder MDM gelijktijdig gebruiken. Stel, een
werknemer gebruikt bijvoorbeeld zowel een telefoon die is verleend door het bedrijf, als een
privétablet. De bedrijfstelefoon is ingeschreven bij MDM en beveiligd op basis van het
beveiligingsbeleid voor apps, terwijl het privéapparaat alleen wordt beveiligd met beveiligingsbeleid
voor apps.

MDM zorgt ervoor dat het apparaat wordt beveiligd. U kunt bijvoorbeeld een pincode
vereisen voor toegang tot het apparaat, of u kunt beheerde apps op het apparaat
implementeren. U kunt ook apps implementeren op apparaten via uw MDM-oplossing, zodat u
meer controle over het beheer van apps hebt.

Het beveiligingsbeleid voor apps zorgt ervoor dat de app-laag goed wordt beveiligd. U
kunt bijvoorbeeld:

Een pincode vereisen om een app te openen in een werkcontext
Het delen van gegevens tussen apps beheren
Het opslaan van bedrijfsgegevens uit apps op persoonlijke opslaglocaties voorkomen

De platformondersteuning voor beveiligingsbeleid voor apps in Intune is afgestemd op
platformondersteuning voor mobiele Office-toepassingen voor Android- en iOS-apparaten. Zie de
sectie Mobiele apps van Systeemvereisten voor Office voor de details.

De Intune-bedrijfsportalapp is vereist op het apparaat om appbeveiligingsbeleid op Android te ontvangen.
Raadpleeg de Appvereisten voor Intune-bedrijfsportaltoegang voor meer informatie.

https://products.office.com/office-system-requirements#coreui-contentrichblock-9r05pwg


Gegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor appsGegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor apps

Bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens kunnen met elkaar worden vermengd als er apps zonder
beperkingen worden gebruikt. Bedrijfsgegevens kunnen terechtkomen op locaties zoals persoonlijke
opslag of kunnen worden overgebracht naar apps die buiten uw controlesfeer liggen, wat leidt tot
gegevensverlies. De pijlen in het voorgaande diagram geven onbeperkte verplaatsingen weer van
gegevens tussen apps (zowel zakelijke als persoonlijke apps) en naar opslaglocaties.

U kunt het beveiligingsbeleid voor apps gebruiken om te voorkomen dat bedrijfsgegevens worden
opgeslagen op de lokale opslag van het apparaat. U kunt ook gegevensverplaatsing beperken naar
andere apps die niet zijn beveiligd met beveiligingsbeleid voor apps. Beveiligingsbeleidsinstellingen
voor apps bevatten:

Beleid voor gegevensverplaatsing zoals Opslaan als voorkomen en Knippen, kopiëren en
plakken beperken.
Instellingen voor toegangsbeleid zoals Eenvoudige pincode vereisen voor toegang en
Beheerde apps blokkeren op gekraakte of geroote apparaten.



Gegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor apps op apparaten die worden beheerd metGegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor apps op apparaten die worden beheerd met
een Mobile Device Management-oplossingeen Mobile Device Management-oplossing

Het biedt gegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor apps voor apparaten die niet zijnHet biedt gegevensbeveiliging met het beveiligingsbeleid voor apps voor apparaten die niet zijn
ingeschreveningeschreven

Voor apparaten die zijn ingeschreven in een MDM-oplossing-

De voorgaande afbeelding toont de beveiligingslagen die worden geboden door een combinatie van
MDM en beveiligingsbeleid voor apps.

De MDM-oplossing:

Schrijft het apparaat in

Implementeert de apps op het apparaat

Zorgt voor continue apparaatcompatibiliteit en -beheer

Het beveiligingsbeleid voor apps biedt op de volgende manieren extra waarde:

Het helpt u bedrijfsgegevens te beveiligen tegen het lekken van gegevens naar apps en services
van gebruikers

Beperkingen, zoals opslaan als, klembord of pincode, toepassen op client-apps

Het wist bedrijfsgegevens van apps zonder die apps van het apparaat te verwijderen



Algemeen appbeveiligingsbeleid

Het voorgaande diagram laat zien hoe het beleid voor gegevensbeveiliging op app-niveau werkt
zonder MDM.

Voor BYOD-apparaten die niet zijn ingeschreven in een MDM-oplossing, kan het beveiligingsbeleid
voor apps helpen bij het beschermen van bedrijfsgegevens op app-niveau. Er zijn echter enkele
beperkingen waar u rekening mee moet houden, zoals:

U kunt geen apps implementeren op het apparaat. De eindgebruiker moet de apps downloaden
uit de Store.

U kunt geen certificaatprofielen op deze apparaten inrichten.

U kunt geen Wi-Fi- en VPN-instellingen van het bedrijf op deze apparaten inrichten.

Als een OneDrive-beheerder naar admin.office.com bladert en toegang tot het Apparaat selecteert,
kan deze beheerder de besturingselementen voor Mobile Application Management instellen voor
de OneDrive- en SharePoint-client-apps.

Via de instellingen, die beschikbaar zijn gesteld op de OneDrive-beheerdersconsole, wordt het speciale
app-beschermingsbeleid Algemeen van Intune geconfigureerd. Dit algemene beleid is van toepassing
op alle gebruikers in uw tenant en biedt geen enkele manier om te bepalen waarvoor het beleid wordt
gericht.

Zodra het beleid is ingeschakeld, worden de OneDrive- en SharePoint-apps voor iOS en Android
standaard beveiligd met de geselecteerde instellingen. Een IT-professional kan dit beleid in de Intune-
console bewerken om meer doelgerichte apps toe te voegen en beleidsinstellingen aan te passen.

Standaard kan er maar één algemeen beleid per tenant zijn. U kunt de Intune Graph-API’s echter
gebruiken om extra algemene beleidsregels per tenant te maken, maar dit wordt niet aanbevolen. Het



Meerdere identiteiten

Volgende stappen

Zie tevens

maken van extra algemene beleidsregels wordt afgeraden omdat het oplossen van problemen met de
implementatie van dergelijk beleid erg ingewikkeld kan zijn.

Hoewel het algemene beleid van toepassing is op alle gebruikers in uw tenant, worden deze
instellingen door eventueel Intune-standaardbeleid voor de beveiliging van apps overschreven.

Met apps die ondersteuning bieden voor meerdere identiteiten, kunt u verschillende accounts (zakelijk
en persoonlijk) gebruiken voor toegang tot dezelfde apps, terwijl beveiligingsbeleid voor apps alleen
van toepassing is wanneer de apps worden gebruikt in zakelijke context.

Een voorbeeld van een persoonlijke context is een gebruiker die een nieuw document start in Word.
Aangezien dit als persoonlijke context wordt beschouwd, wordt er geen beveiligingsbeleid voor apps
van Intune toegepast. Zodra het document is opgeslagen in het zakelijke OneDrive-account, wordt het
beschouwd als zakelijke context en wordt er Intune-app-beveiligingsbeleid op toegepast.

Een voorbeeld van werkcontext is een gebruiker die de OneDrive-app start met behulp van een
werkaccount. In de werkcontext kan deze gebruiker bestanden niet verplaatsen naar een persoonlijke
opslaglocatie. Later, wanneer OneDrive wordt gebruikt voor een persoonlijk account, kunnen de
gegevens op de persoonlijke OneDrive-locatie zonder beperkingen worden gekopieerd en verplaatst.

Meer informatie over de apps die ondersteuning bieden voor MAM en meerdere identiteiten met
Intune.

Beveiligingsbeleid voor apps maken en implementeren met Microsoft Intune

Apps van derden, zoals de mobiele app van Salesforce, werken gericht met Intune om
bedrijfsgegevens te beveiligen. Ga voor meer informatie over hoe de Salesforce-app met Intune werkt
(inclusief MDM-configuratie-instellingen voor apps), naar Salesforce-app en Microsoft Intune.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://gallery.technet.microsoft.com/Salesforce-App-and-Intune-c47d44ee/file/188000/1/Salesforce App and Intune for external.pdf


  

App-beveiligingsbeleid maken en toewijzen
16-5-2019 • 14 minutes to read

Voordat u begint

Beveiligingsbeleid voor apps maken

Meer informatie over het maken en toewijzen van app-beveiligingsbeleid van Microsoft Intune aan uw
gebruikers. Dit onderwerp beschrijft ook hoe u wijzigingen aanbrengt in bestaande beleidsregels.

App-beveiligingsbeleid kan van toepassing zijn op apps die worden uitgevoerd op apparaten die al dan niet
door Intune worden beheerd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van het app-
beveiligingsbeleid en de scenario's die worden ondersteund door het app-beveiligingsbeleid van Intune ziet
u Wat zijn app-beveiligingsbeleidsregels van Microsoft Intune?

Zie MAM apps list (MAM-app-lijst) voor een lijst met ondersteunde MAM-apps.

Zie Add apps to Microsoft Intune (Apps toevoegen aan Microsoft Intune) voor informatie over het
toevoegen van LOB-apps (Line-Of-Business) aan Microsoft Intune in voorbereiding op app-
beveiligingsbeleid.

1. Ga in de Intune-portal naar Client-apps > App-beveiligingsbeleid. Hiermee opent u de details van
het App-beveiligingsbeleid, waar u nieuw beleid kunt maken en bestaande beleidsregels kunt
bewerken.

2. Selecteer Beleid maken.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps


3. Geef een naam op voor het beleid, voeg een korte beschrijving toe en selecteer het platformtype voor
uw beleid. U kunt meer dan één beleid voor elk platform maken.

4. Selecteer Apps om de blade Apps te openen, zodat er een lijst met beschikbare apps wordt
weergegeven. U kunt een of meer apps in de lijst selecteren die u wilt koppelen aan het beleid dat u
maakt. Selecteer minste één app om een beleid te maken.

5. Wanneer u de apps hebt geselecteerd, kiest u Selecteren om uw selectie op te slaan.

6. Kies Vereiste instellingen configureren op de blade Een beleid toevoegen om Instellingen te
openen.

Er zijn drie soorten beleidsinstellingen:

Gegevensbeveiliging: deze groep bevat de DLP-besturingselementen voor preventie van
gegevensverlies, zoals knippen, kopiëren, plakken en beperkingen voor opslaan als. Deze
instellingen bepalen hoe gebruikers met gegevens in de apps kunnen werken.
Toegangsvereisten: deze groep bevat de pincodeopties per app die bepalen hoe de gebruiker
toegang heeft tot de apps in een werkcontext.
Voorwaardelijk starten: deze groep bevat instellingen zoals de minimale instellingen van het
besturingssysteem, detectie van opengebroken of geroote apparaten en offline respijtperioden.

Om u op gang te hepen, hebben de beleidsinstellingen standaardwaarden. U hoeft niets te wijzigen
als de standaardwaarden aan uw vereisten voldoen.



    Een beleid implementeren naar gebruikers

TIPTIP
Deze beleidsinstellingen worden alleen afgedwongen wanneer u apps in de context van het werk gebruikt. Als
eindgebruikers de app gebruiken voor een privétaak, worden deze beleidsregels niet toegepast. Let op:
wanneer u een nieuw bestand maakt, wordt dit als een privébestand beschouwd.

7. Selecteer OK om deze configuratie op te slaan. U bent nu terug in het deelvenster Een beleid
toevoegen.

8. Selecteer Maken om het beleid te maken en uw instellingen op te slaan.

Nieuwe beleidsregels die u maakt, worden niet geïmplementeerd voor gebruikers totdat u dit expliciet doet.
Zie Een beleid implementeren naar gebruikers voor het implementeren van een beleid.

1. Selecteer een beleid in het deelvenster App-beveiligingsbeleid.

2. Open in het deelvenster *Intune-app-beveiliging de optie Toewijzingen om het deelvenster
Intune-app-beveiliging - Toewijzingen te openen. Selecteer op het tabblad Opnemen de optie
Groepen selecteren om op te nemen.

3. Er wordt een lijst met alle beveiligingsgroepen in uw Azure Active Directory weergegeven.
Selecteer de gebruikersgroepen waarop u dit beleid wilt toepassen en kies vervolgens Selecteren.



IMPORTANTIMPORTANT

4. Nadat u groepen hebt opgenomen en uitgesloten, selecteert u Opslaan om de configuratie op te
slaan en het beleid te implementeren voor gebruikers. Als u Verwijderen selecteert vóórdat u de
configuratie opslaat, worden alle wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht op de tabbladen
Opnemen en Uitsluiten.

U hebt nu beleid gemaakt en het beleid geïmplementeerd naar gebruikers.

Het beleid is alleen van invloed op gebruikers aan wie Microsoft Intune-licenties zijn toegewezen.
Gebruikers in de geselecteerde beveiligingsgroep aan wie geen Intune-licentie is toegewezen, worden niet
beïnvloed.

Als u Intune met Configuration Manager gebruik om uw apparaten te beheren, wordt het beleid alleen direct op
gebruikers in de geselecteerde groep toegepast. Leden van de onderliggende groepen binnen de geselecteerde groep
worden niet door het beleid beïnvloed.

Eindgebruikers kunnen de apps downloaden in de App Store of via Google Play. Zie voor meer informatie:

Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
Wat u kunt verwachten wanneer uw iOS-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-android
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-ios


Bestaande beleidsregels wijzigen

De lijst met aan het beleid gekoppelde apps wijzigenDe lijst met aan het beleid gekoppelde apps wijzigen

De lijst met gebruikersgroepen wijzigenDe lijst met gebruikersgroepen wijzigen

Beleidsinstellingen wijzigenBeleidsinstellingen wijzigen

Beleidsregels voor app-beveiliging toepassen op basis van de
apparaatbeheerstatus

U kunt een bestaand beleid bewerken en toepassen op de beoogde gebruikers. Wanneer u echter bestaand
beleid wijzigt, worden de wijzigingen pas na 8 uur zichtbaar voor gebruikers die al bij de apps zijn
aangemeld.

Om het effect van de wijzigingen onmiddellijk te zien, moet de eindgebruiker zich afmelden bij de app en
zich daarna opnieuw aanmelden.

1. Selecteer het beleid dat u wilt wijzigen op de blade App-beveiligingsbeleid.

2. Selecteer in het deelvenster Intune-app-beveiliging de optie Doel-apps om de lijst met apps te
openen.

3. Verwijder apps uit de lijst of voeg ze er aan toe en selecteer het pictogram Opslaan om uw
wijzigingen op te slaan.

1. Selecteer het beleid dat u wilt wijzigen op de blade App-beveiligingsbeleid.

2. Selecteer in het deelvenster Intune-app-beveiliging de optie Toewijzingen om het deelvenster
Intune-app-beveiliging - Toewijzingen te openen waarin de lijst met huidige gebruikersgroepen
die dit beleid hebben wordt weergegeven.

3. Als u een nieuwe gebruikersgroep wilt toevoegen aan het beleid op het tabblad Opnemen kiest u
Selecteer groepen om op te nemen en selecteert u de gebruikersgroep. Kies Selecteren om de
groep toe te voegen.

4. Als u een gebruikersgroep wilt uitsluiten, kiest u op het tabblad Uitsluiten de optie Groepen
selecteren voor uitsluiten, en selecteert u de gebruikersgroep. Kies Selecteren om de
gebruikersgroep te verwijderen.

5. Als u groepen wilt verwijderen die eerder zijn toegevoegd, selecteert u op het tabblad Opnemen of
op het tabblad Uitsluiten het weglatingsteken (...) en selecteert u Verwijderen.

6. Als uw wijzigingen aan de toewijzingen gereed zijn, selecteert u Opslaan om de configuratie op te
slaan en implementeert u het beleid voor de nieuwe groep gebruikers. Als u Verwijderen selecteert
vóórdat u de configuratie opslaat, worden alle wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht op de
tabbladen Opnemen en Uitsluiten.

1. Kies het beleid dat u wilt wijzigen op de blade App-beveiligingsbeleid.

2. Selecteer in het deelvenster Intune-app-beveiliging de optie Eigenschappen om de lijst met
instellingsgebieden te openen die u kunt bewerken.

3. Selecteer het instellingsgebied met de instellingen die u wilt wijzigen, zoals Herlocatie van
gegevens of Toegangsvereisten. Wijzig de instellingen vervolgens in nieuwe waarden.

4. Selecteer het pictogram Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Herhaal de procedure voor het
selecteren van een instellingsgebied en breng uw wijzigingen. Sla vervolgens uw wijzigingen op
totdat alle wijzigingen zijn voltooid. U kunt het deelvenster Intune-app-beveiliging dan sluiten.

In veel organisaties is het gebruikelijk dat eindgebruikers gebruik mogen maken van via Intune MDM



(Mobile Device Management) beheerde apparaten zoals apparaten in eigendom van het bedrijf, en van niet-
beheerde apparaten die alleen door Intune-app-beveiligingsbeleid worden beschermd. Niet-beheerde
apparaten zijn vaak bekend onder de naam BYOD-apparaten (Bring Your Own).

Omdat Intune-app-beveiligingsbeleid op de identiteit van een gebruiker is gericht, worden de
beveiligingsinstellingen voor een gebruiker op zowel ingeschreven (via MDM beheerde) als niet-
ingeschreven apparaten (geen MDM) toegepast. Daarom kunt u Intune-app-beveiligingsbeleid richten op
ofwel in Intune ingeschreven apparaten of iOS- en Android-apparaten waarvan de registratie ongedaan is
gemaakt. U mag één beveiligingsbeleid voor niet-beheerde apparaten hebben waarin strenge DLP-
besturingselementen voor preventie van gegevensverlies zijn toegepast, en een afzonderlijk
beveiligingsbeleid voor via MDM beheerde apparaten waarbij minder strenge DLP-besturingselementen
mogelijk zijn.

Voor het maken van deze beleidsregels bladert u naar Client-apps > App-beveiliging in de Intune-
console en selecteert u Beleid maken. U kunt ook een bestaand app-beveiligingsbeleid bewerken. Als u het
app-beveiligingsbeleid op zowel beheerde als niet-beheerde apparaten wilt toepassen, moet u bevestigen
dat Op alle app-typen toepassen is ingesteld op Ja, de standaardwaarde. Als u granulair wilt toewijzen op
basis van de beheerstatus, stelt u Op alle app-typen toepassen in op Nee.

Voor iOS zijn extra app-configuratie-instellingen vereist om APP-instellingen te richten op apps op
apparaten die zijn ingeschreven bij Intune:

IntuneMAMUPN  moet zijn geconfigureerd voor alle met MDM beheerde toepassingen. Zie
Gegevensoverdracht beheren tussen iOS-apps met Microsoft Intune voor meer informatie.
IntuneMAMDeviceID moet zijn geconfigureerd voor alle toepassingen van derden en met LOB MDM
beheerde toepassingen. IntuneMAMDeviceID moet zijn geconfigureerd voor het apparaat-id-token.

https://docs.microsoft.com/intune/data-transfer-between-apps-manage-ios#configure-user-upn-setting-for-microsoft-intune-or-third-party-emm


NOTENOTE

Beleidsinstellingen

Volgende stappen
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Voorbeeld: key=IntuneMAMDeviceID, value={{deviceID}} . Zie App-configuratiebeleidsregels toevoegen
voor beheerde iOS-apparaten voor meer informatie.
Als alleen de IntuneMAMDeviceID is geconfigureerd, wordt het apparaat in Intune APP beschouwd als
niet-beheerd.

Zie MAM-beveiligingsbeleid toepassen op basis van beheerstatus voor specifieke iOS-ondersteuningsinformatie over
app-beveiligingsbeleid op basis van de apparaatbeheerstatus.

Selecteer een van de volgende links voor een volledig overzicht van de beleidsinstellingen voor iOS en
Android:

iOS-beleid
Android-beleid

Compatibiliteit- en gebruikersstatus controleren

Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
Wat u kunt verwachten wanneer uw iOS-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid

https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-use-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-android
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-ios


    

Instellingen voor beveiligingsbeleid voor apps voor
Android in Microsoft Intune
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IMPORTANTIMPORTANT

Gegevensbescherming
GegevensoverdrachtGegevensoverdracht

INSTELLING GEBRUIK STANDAARDWAARDE

Back-up van organisatiegegevens
maken naar de Android-back-
upservices

Selecteer Blokkeren om te
voorkomen dat deze app back-ups
maakt van gegevens voor werk of
school in de Android-back-upservice.

Selecteer Toestaan om toe te staan
dat deze app back-ups maakt van
gegevens voor werk of school.

Toestaan

In dit artikel worden de app-beveiligingsbeleidsinstellingen voor Android-apparaten beschreven. De
beleidsinstellingen die worden beschreven, kunnen worden geconfigureerd voor een app-beveiligingsbeleid op
de blade Instellingen in Azure Portal. Er zijn drie soorten beleidsinstellingen:
gegevensbeschermingsinstellingen, toegangsvereisten en voorwaardelijk starten. In dit artikel verwijst de term
door beleid beheerde apps naar apps die zijn geconfigureerd met een app-beveiligingsbeleid.

De Intune-bedrijfsportal-app is vereist op het apparaat om app-beveiligingsbeleid voor Android-apparaten te
ontvangen. Raadpleeg de Appvereisten voor Intune-bedrijfsportaltoegang voor meer informatie.

https://developer.android.com/google/backup/index.html


Organisatiegegevens naar andere
apps verzenden

Geef aan welke apps gegevens uit
deze app kunnen ontvangen:

Alle apps

Deze optie is beschikbaar wanneer u
bij de vorige optie Door beleid
beheerde apps selecteert.

INSTELLING GEBRUIK STANDAARDWAARDE

Door beleid beheerde apps:
overdracht alleen toestaan
naar andere door beleid
beheerde apps.
Alle apps: overdracht naar alle
apps toestaan.
Geen: geen
gegevensoverdracht naar apps
toestaan, met inbegrip van
andere door beleid beheerde
apps.

Er zijn enkele uitzonderings-apps
en -services waarnaar Intune
standaard gegevens mag
overbrengen. U kunt bovendien
uw eigen uitzonderingen maken
als u wilt toestaan dat gegevens
worden overgedragen naar een
app die geen ondersteuning biedt
voor Intune-apps. Zie
Uitzonderingen voor
gegevensoverdracht voor meer
informatie.

Dit beleid kan ook van toepassing
zijn op koppelingen naar Android-
apps. Algemene webkoppelingen
worden beheerd door de
beleidsinstelling App-
koppelingen openen in Intune
Managed Browser.

Opmerking

Intune biedt momenteel geen
ondersteuning voor de functie
Android Instant Apps. Via
Intune worden
gegevensverbindingen naar of
van de app geblokkeerd. Zie
Android Instant Apps in de
documentatie voor Android-
ontwikkelaars voor meer
informatie.

Als Organisatiegegevens naar
andere apps verzenden is
ingesteld op Alle apps, worden
er via het besturingssysteem
mogelijk nog steeds
tekstgegevens overgedragen
naar het klembord.

Apps selecteren die moeten
worden uitgesloten

https://developer.android.com/topic/instant-apps/index.html


Gegevens ontvangen van andere
apps

Geef aan welke apps gegevens naar
deze app kunnen overdragen:

Alle apps

Kopieën van de
organisatiegegevens opslaan

Kies Blokkeren als u het gebruik van
de optie Opslaan als wilt uitschakelen
in deze app. Kies Toestaan als u het
gebruik van de optie Opslaan als wilt
toestaan. Opmerking: Deze instelling
wordt ondersteund voor Microsoft
Excel, OneNote, PowerPoint en Word.
Het wordt mogelijk ook ondersteund
door externe apps en LOB-apps.

Toestaan

Gebruikers kunnen naar de
geselecteerde services opslaan
(OneDrive voor Bedrijven, SharePoint
en lokale opslag). Alle andere services
worden geblokkeerd.

0 geselecteerd
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Door beleid beheerde apps:
overdracht alleen toestaan
vanuit andere door beleid
beheerde apps.
Alle apps:
gegevensoverdracht vanuit alle
apps toestaan.
Geen: geen
gegevensoverdracht vanuit
apps toestaan, met inbegrip
van andere door beleid
beheerde apps.

Er zijn enkele uitzonderingsapps
en -services van waaruit Intune
gegevensoverdracht mag
toestaan. Zie Uitzonderingen voor
gegevensoverdracht voor een
volledige lijst met apps en
services.

Gebruiker toestemming geven
om kopieën naar geselecteerde
services op te slaan



        

Knippen, kopiëren en plakken
tussen andere apps beperken

Geef op wanneer knip-, kopieer- en
plakbewerkingen voor deze app
kunnen worden gebruikt. U kunt
kiezen uit:

Elke app

Hiermee geeft u het aantal tekens op
dat kan worden geknipt of gekopieerd
van gegevens van de organisatie en
de accounts. Hiermee kunt u het
opgegeven aantal tekens voor elke
toepassing delen, ongeacht de
instelling Knippen, kopiëren en
plakken met andere apps beperken.

0

Schermopname en Google
Assistant

Selecteer Uitschakelen om
schermopnamen en gebruik van de
Google Assistent-functies van het
apparaat te blokkeren bij gebruik van
deze app. Als u Uitschakelen kiest,
wordt ook de voorbeeldafbeelding van
de app-schakelaar vervaagd bij
gebruik van deze app in combinatie
met een werk- of schoolaccount.

Inschakelen
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VersleutelingVersleuteling
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Geblokkeerd: geen knip-,
kopieer- en plakbewerkingen
toestaan tussen deze app en
andere apps.
Door beleid beheerde apps:
alleen knip-, kopieer- en
plakbewerkingen toestaan
tussen deze app en andere
door beleid beheerde apps.
Door beleid beheerde apps
met Plakken in: knippen en
kopiëren toestaan tussen deze
app en andere door beleid
beheerde apps. Gegevens uit
alle apps mogen in deze app
worden geplakt.
Elke app: geen beperkingen
voor knip-, kopieer- en
plakbewerkingen vanuit en
naar deze app.

De tekenlimiet voor knippen en
kopiëren voor elke app

Standaardwaarde = 0

Opmerking: Hiervoor is Intune-
bedrijfsportal versie 5.0.4364.0 of
hoger vereist.



Organisatiegegevens versleutelen Kies Vereisen om versleuteling van
werk- of schoolgegevens in deze app
in te schakelen. Intune gebruikt een
256-bit OpenSSL-AES-
versleutelingsmethode samen met het
Android Keystore-systeem om
appgegevens veilig te versleutelen.
Gegevens worden synchroon
versleuteld tijdens I/O-taken voor
bestanden. Inhoud van de
apparaatopslag wordt altijd
versleuteld. Nieuwe bestanden worden
versleuteld met 256-bits sleutels.
Bestaande bestanden met 128-bits
versleuteling ondergaan een
migratiepoging naar 256-bits
versleuteling, maar het proces wordt
niet gegarandeerd. Bestanden die met
128-bits sleutels zijn versleuteld,
blijven leesbaar. 

De versleutelingsmethode is
compatibel met FIPS 140-2.

Vereisen

Selecteer Vereist om op alle
apparaten versleuteling van
organisatiegegevens af te dwingen
met Intune-versleuteling op
appniveau. Selecteer Niet vereist om
op ingeschreven apparaten
versleuteling van organisatiegegevens
niet af te dwingen met Intune-
versleuteling op appniveau.

Vereisen
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FunctionaliteitFunctionaliteit
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App synchroniseren met
systeemeigen app
Contactpersonen

Kies Uitschakelen om te voorkomen
dat de app gegevens opslaat in de
systeemeigen app Contactpersonen
op het apparaat. Kies Inschakelen om
ervoor te zorgen dat de app gegevens
kan opslaan in de systeemeigen app
Contactpersonen op het apparaat. 

Als u selectief wilt wissen om werk- of
schoolgegevens uit de app te
verwijderen, worden contactpersonen
verwijderd die rechtstreeks vanuit de
app met de systeemeigen
Contactpersonen-app worden
gesynchroniseerd. Contactpersonen
die vanuit het systeemeigen
adresboek zijn gesynchroniseerd met
een andere externe bron, kunnen niet
worden gewist. Dit is momenteel
alleen van toepassing op de Microsoft
Outlook-app.

Inschakelen

Organisatiegegevens op
ingeschreven apparaten
versleutelen



Organisatiegegevens afdrukken Kies Uitschakelen om te voorkomen
dat met de app werk- of
schoolgegevens kunnen worden
afgedrukt. Als u deze instelling op
Inschakelen, de standaardwaarde, laat
staan, kunnen gebruikers alle
organisatiegegevens exporteren en
afdrukken.

Inschakelen

Webinhoud delen met door beleid
beheerde browsers

Geef aan hoe webinhoud (http-/https-
koppelingen) wordt geopend in door
beleid beheerde toepassingen. U kunt
kiezen uit:

Als u Intune gebruikt voor het beheer
van uw apparaten, raadpleegt u
Internettoegang beheren met
beheerde-browserbeleid met
Microsoft Intune.

Door beleid beheerde browsers
Als u meerdere door beleid beheerde
browsers implementeert, wordt maar
één browser geopend. De
startvolgorde is: eerst Intune
Managed Browser en vervolgens
Microsoft Edge. Op Android kunnen
uw eindgebruikers meerdere andere
door beleid beheerde apps kiezen die
http-/https-koppelingen
ondersteunen als Intune Managed
Browser en Microsoft Edge beide niet
zijn geïnstalleerd.

Niet geconfigureerd
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Vereisen: toestaan dat
webinhoud alleen in door
beleid beheerde browsers kan
worden geopend.
Niet-beheerde browser:
toestaan dat webinhoud alleen
kan worden geopend in de
niet-beheerde browser die is
gedefinieerd door de instelling
Niet-beheerde browser-id.
De webinhoud blijft niet-
beheerd in de doelbrowser.
Opmerking: Hiervoor is
Intune-bedrijfsportal versie
5.0.4415.0 of hoger vereist.
Niet geconfigureerd: hiermee
staat u webkoppelingen toe in
elke app

Als een door beleid beheerde
browser wel is vereist maar niet is
geïnstalleerd, wordt uw
eindgebruikers gevraagd Intune
Managed Browser te installeren.

Als een door beleid beheerde
browser is vereist, worden
koppelingen van Android-apps



Opmerking: Er kan met de APP-SDK
niet worden bepaald of een doel-app
een browser is. Op Android-
apparaten zijn andere beheerde
browser-apps die de http/https-
intentie ondersteunen, toegestaan.

Voer de toepassings-id voor één
browser in. Webinhoud (http-/https-
koppelingen) van door beleid
beheerde toepassingen wordt
geopend in de opgegeven browser. De
webinhoud blijft niet-beheerd in de
doelbrowser.

Leeg

Voer de toepassingsnaam voor de
browser in die is gekoppeld aan de
niet-beheerde browser-id. De naam
wordt aan gebruikers weergegeven als
de opgegeven browser niet is
geïnstalleerd.

Leeg
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beheerd door de beleidsinstelling
App mag gegevens
overdragen naar ander apps.

Registratie van Intune-
apparaten
Als u Intune gebruikt voor het
beheer van uw apparaten,
raadpleegt u Internettoegang
beheren met beheerde-
browserbeleid met Microsoft
Intune.

Door beleid beheerde
Microsoft Edge-browser
De Microsoft Edge-browser voor
mobiele apparaten (iOS en
Android) biedt ondersteuning
voor het app-beveiligingsbeleid
van Intune. Gebruikers die zich in
de Microsoft Edge-
browsertoepassing aanmelden
met hun zakelijke Azure AD-
account worden beveiligd door
Intune. De Microsoft Edge-
browser integreert de MAM-SDK
en ondersteunt al het
bijbehorende beleid voor
gegevensbeveiliging, uitgezonderd
het verhinderen van:

Opslaan-als: de Microsoft
Edge-browser staat niet toe
dat een gebruiker directe, in-
app-verbindingen naar
cloudopslagproviders (zoals
OneDrive) toevoegt.
Contactpersonen
synchroniseren: de Microsoft
Edge-browser slaat de
systeemeigen lijsten met
contactpersonen niet op.

Niet-beheerde browser-id

Naam van niet-beheerde
browser



       Uitzonderingen voor gegevensoverdracht

Volledige uitzonderingenVolledige uitzonderingen

NAAM VAN APP/SERVICE BESCHRIJVING

com.android.phone Systeemeigen phone-app

com.android.vending Google Play Store

com.android.documentsui Android Documentkiezer

com.google.android.webview WebView, dat nodig is voor veel apps, inclusief Outlook.

com.android.webview WebView, dat nodig is voor veel apps, inclusief Outlook.

com.google.android.tts Google Tekst naar spraak

com.android.providers.settings Systeeminstellingen Android

com.android.settings Systeeminstellingen Android

com.azure.authenticator Azure Authenticator-app, die vereist is voor een geslaagde
verificatie in veel scenario's.

com.microsoft.windowsintune.companyportal Intune Bedrijfsportal

Voorwaardelijke uitzonderingenVoorwaardelijke uitzonderingen

NAAM VAN APP/SERVICE BESCHRIJVING UITZONDERINGSVOORWAARDE

com.android.chrome Google Chrome-browser Chrome wordt gebruikt voor een
aantal webweergaveonderdelen op
Android 7.0+ en is nooit verborgen.
Gegevensstroom naar en van de app
is echter altijd beperkt.

com.skype.raider Skype Voor de Skype-app zijn alleen
bepaalde acties die in een telefonische
oproep resulteren toegestaan.

com.android.providers.media Android media-inhoudsprovider Voor de media-inhoudsprovider is
alleen de actie beltoonselectie
toegestaan.

Er zijn een aantal uitzonderingsapps en -platformservices waar het Intune beveiligingsbeleid voor apps
gegevensoverdracht naar en van kan toestaan. Alle door Intune beheerde apps voor Android moeten
bijvoorbeeld gegevens kunnen overdragen van en naar Google Text-to-Speech, zodat tekst op het scherm van
uw mobiele apparaat hardop kan worden voorgelezen. Deze lijst kan worden gewijzigd en reflecteert de
services en apps die als nuttig voor beveiligde productiviteit worden beschouwd.

Voor deze apps en services is gegevensoverdracht naar en van Intune-beheerde apps volledig toegestaan.

Voor deze apps en services is gegevensoverdracht naar en van Intune-beheerde apps onder bepaalde
voorwaarden toegestaan.

https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html


          

com.google.android.gms;
com.google.android.gsf

Google Play-Services-pakketten Voor deze pakketten zijn Google
Cloud Messaging-acties zoals
pushmeldingen toegestaan.

com.google.android.apps.maps Google Maps Adressen zijn toegestaan voor
navigatie

NAAM VAN APP/SERVICE BESCHRIJVING UITZONDERINGSVOORWAARDE

Vereisten voor toegang
INSTELLING GEBRUIK

Pincode is vereist voor toegang Selecteer Ja om een pincode te vereisen voor gebruik van
deze app. De eerste keer dat de gebruiker de app uitvoert in
een aan werk of school gerelateerde context, wordt de
gebruiker gevraagd deze pincode in te stellen. 

Standaardwaarde = Ja.

Configureer de volgende instellingen voor pincodesterkte: 

Zie Uitzonderingen voor gegevensoverdrachtsbeleid voor apps voor meer informatie.

Type selecteren: stel een vereiste in voor een
numerieke pincode of wachtwoordcode voordat een
app wordt gebruikt waarop app-beveiligingsbeleid is
toegepast. Bij een numerieke pincode hoeven alleen
cijfers worden ingevoerd, terwijl bij een
wachtwoordcode kan worden vereist dat ten minste
één letter uit het alfabet of ten minste één speciaal
teken wordt ingevoerd. 

Standaardwaarde = Numeriek

Opmerking: de toegestane speciale tekens zijn de
speciale tekens en symbolen op het Engelse
toetsenbord van Android.

Aantal pogingen voordat pincode opnieuw
wordt ingesteld: geef het aantal pogingen op dat
gebruikers hun pincode kunnen invoeren voordat zij
deze opnieuw moeten instellen. 

Standaardwaarde = 5

Eenvoudige pincode toestaan: selecteer Ja als
gebruikers eenvoudige pincodes mogen gebruiken,
zoals 1234, 1111, abcd of aaaa. Selecteer Nee als ze
geen eenvoudige tekenreeksen mogen gebruiken.
Eenvoudige reeksen worden gecontroleerd in sliding
windows van drie tekens. Als Nee is geconfigureerd,
wordt 1235 of 1112 niet geaccepteerd als door de
eindgebruiker ingestelde pincode, maar 1122
bijvoorbeeld wel. 

Standaardwaarde = Ja. 

Opmerking: als de pincode als wachtwoordcode is
geconfigureerd en Eenvoudige pincode toestaan is
ingesteld op Ja, moet de gebruiker in de pincode ten
minste één letter of ten minste één speciaal teken
gebruiken. Als de pincode als wachtwoordcode is
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geconfigureerd en Eenvoudige pincode toestaan is
ingesteld op Nee, moet de gebruiker in de pincode
ten minste één cijfer en één letter, en ten minste één
speciaal teken gebruiken.

Lengte van de pincode: geef het minimale aantal
cijfers op waaruit een pincode moet bestaan. 

Standaardwaarde = 4

Vingerafdruk in plaats van pincode toestaan
(Android 6.0+) : selecteer Ja als de gebruiker in
plaats van een pincode vingerafdrukverificatie mag
gebruiken voor toegang tot apps. 

Standaardwaarde = Ja. 

Opmerking: deze functie biedt ondersteuning voor
algemene controles voor biometrie op Android-
apparaten. OEM-specifieke biometrische instellingen,
zoals Samsung Pass, worden niet ondersteund. 

In Android kunt u gebruikers hun identiteit laten
aantonen met behulp van Android-
vingerafdrukverificatie in plaats van een pincode.
Wanneer gebruikers deze app proberen te gebruiken
via hun werk- of schoolaccount, moeten ze hun
vingerafdruk in plaats van een pincode gebruiken. 

Met Android-werkprofielen ingeschreven apparaten
vereisen dat er een afzonderlijke vingerafdruk wordt
geregistreerd voor het beleid Vingerafdruk
toestaan in plaats van een pincode. Dit beleid
geldt alleen voor door beleid beheerde apps die zijn
geïnstalleerd in het Android-werkprofiel. U moet de
afzonderlijke vingerafdruk registreren op het
apparaat nadat het Android-werkprofiel is gemaakt
door het in te schrijven in de bedrijfsportal. Zie Uw
werkprofiel vergrendelen voor meer informatie over
werkprofielvingerafdrukken met Android-
werkprofielen.

Vingerafdruk overschrijven met pincode
na time-out: Als u deze instelling wilt
gebruiken, selecteert u Ja en configureert u
vervolgens een time-out bij inactiviteit. 

Standaardwaarde = Nee

Time-out (minuten zonder activiteit) :
Geef de tijd in minuten op waarna het
gebruik van een vingerafdruk wordt
overschreven door een wachtwoordcode of
numerieke pincode (zoals geconfigureerd).
Deze time-outwaarde moet groter zijn dan de
waarde die onder 'Toegangsvereisten
opnieuw controleren na (minuten van
inactiviteit)' is opgegeven.

Pincode apparaat uitschakelen wanneer de
pincode voor het apparaat wordt beheerd:
selecteer Ja om de pincode voor het apparaat uit te
schakelen wanneer een apparaatvergrendeling wordt
gedetecteerd op een geregistreerd apparaat waarop

https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0.html#fingerprint-authentication
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0.html#fingerprint-authentication
https://support.google.com/work/android/answer/7029958


Bedrijfsreferenties vereisen voor toegang Kies Ja om te vereisen dat gebruikers zich aanmelden met
hun werk- of schoolaccount in plaats van een pincode voor
toegang tot apps. Als deze optie is ingesteld op Ja en
prompts voor pincode of biometrische gegevens zijn
ingeschakeld, worden zowel de bedrijfsreferenties als de
prompts voor de pincode of biometrische gegevens
weergegeven. 

Standaardwaarde = Nee

Toegangsvereisten opnieuw controleren na (minuten) Configureer de volgende instellingen:

Schermopname en Android Assistant blokkeren Selecteer Ja om schermopnamen en gebruik van de
Android Assistent-functies van het apparaat te blokkeren
bij gebruik van deze app. Als u Ja kiest, wordt ook de
voorbeeldafbeelding van de app-schakelbaar vervaagd bij
gebruik van deze app in combinatie met een werk- of
schoolaccount. 

Standaardwaarde = Nee
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NOTENOTE

Bedrijfsportal is geconfigureerd. 

Standaardwaarde = Nee.

Time-out: het aantal minuten waarna de (eerder in
het beleid gedefinieerde) toegangsvereisten opnieuw
worden gecontroleerd. Voorbeeld: een beheerder
schakelt de functie voor pincodes in en blokkeert
geroote apparaten in het beleid. Een gebruiker opent
een door Intune beheerde app, moet een pincode
invoeren, en moet de app gebruiken op een niet-
geroot apparaat. Wanneer u deze instelling gebruikt,
hoeft de gebruiker geen pincode in te voeren of nog
een controle op rootdetectie te ondergaan in een
door Intune beheerde app zolang de
geconfigureerde tijdsduur nog niet is verstreken. 

Deze indeling voor beleidsinstelling ondersteunt een
positief geheel getal. 

Standaardwaarde = 30 minuten 

Opmerking: in Android wordt de pincode gedeeld
tussen alle apps die in Intune worden beheerd. De
timer van de pincode wordt opnieuw ingesteld zodra
de app de voorgrond van het apparaat verlaat. De
gebruiker hoeft voor de duur van de time-out die is
opgegeven met deze instelling, geen pincode in te
voeren voor een in Intune beheerde app die de
pincode deelt. 

Zie Veelgestelde vragen over Intune MAM en Selectively wipe data using app protection policy access actions in Intune
(Gegevens selectief wissen met toegangsacties van beveiligingsbeleid voor apps in Intune) voor meer informatie over hoe
meerdere Intune-app-beveiligingsinstellingen die in de sectie Toegang worden geconfigureerd, kunnen worden
toegepast op dezelfde reeks apps en gebruikers in Android.



  Voorwaardelijk starten
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Maximum aantal pincodepogingen Geef het aantal pogingen voor de gebruiker op om de
pincode in te voeren voordat de geconfigureerde actie
wordt uitgevoerd. Deze indeling voor beleidsinstelling
ondersteunt een positief geheel getal. De acties omvatten: 

Standaardwaarde = 5

Offlinerespijtperiode Het aantal minuten dat MAM-apps offline kunnen worden
uitgevoerd. Geef de periode (in minuten) op waarna de
toegangsvereisten voor de app opnieuw worden
gecontroleerd. De acties omvatten: 

Deze indeling voor beleidsinstelling ondersteunt een positief
geheel getal. 

Standaardwaarde = 90 dagen 

Dit item kan meerdere keren worden weergegeven. Elk
exemplaar ondersteunt een andere actie.

Configureer instellingen voor voorwaardelijk starten om beveiligingsvereisten voor aanmelden in te stellen
voor toegangsbeveiligingsbeleid.

Standaard wordt voorzien in verschillende instellingen met vooraf geconfigureerde waarden en acties. Enkele
van deze instellingen kunt u verwijderen, bijvoorbeeld de minimale versie van het besturingssysteem. U kunt
ook aanvullende instellingen selecteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een optie.

Pincode opnieuw instellen: de gebruiker moet de
pincode opnieuw instellen.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.

Toegang blokkeren (minuten) : het aantal minuten
dat MAM-apps offline kunnen worden uitgevoerd.
Geef de periode (in minuten) op waarna de
toegangsvereisten voor de app opnieuw worden
gecontroleerd. Nadat deze periode is verlopen,
vereist de app gebruikersverificatie met Azure Active
Directory (Azure AD), zodat de app kan worden
uitgevoerd. 

Deze indeling voor beleidsinstelling ondersteunt een
positief geheel getal. 

Standaardwaarde = 720 minuten (12 uur)

Gegevens wissen (dagen) : nadat de app het
ingestelde (door de beheerder bepaalde) aantal
dagen offline is uitgevoerd, moet de gebruiker
verbinding maken met het netwerk en opnieuw
gebruikersverificatie uitvoeren. Als de gebruiker is
geverifieerd, kan deze opnieuw toegang krijgen tot
de gegevens en wordt het offline-interval opnieuw
ingesteld. Als de gebruiker niet kan worden
geverifieerd, worden het gebruikersaccount en de
gebruikersgegevens selectief gewist. Zie Alleen
zakelijke gegevens wissen uit door Intune beheerde
apps voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-selective-wipe


Apparaten die zijn opengebroken of geroot Voor deze instelling kan geen waarde worden ingesteld. De
acties omvatten: 

Minimale versie van het besturingssysteem Geef de minimumversie van het Android-besturingssysteem
op die is vereist voor het gebruik van deze app. De acties
omvatten: 

Deze indeling voor beleidsinstelling ondersteunt
major.minor, major.minor.build en major.minor.build.revision.
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Toegang blokkeren: voorkom dat deze app wordt
uitgevoerd op apparaten die zijn opengebroken of
geroot. De gebruiker kan deze app nog steeds
gebruiken voor privétaken maar moet voor het
openen van werk- of schoolgegevens in deze app
een ander apparaat gebruiken.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.

Waarschuwen: de gebruiker ziet een melding als de
Android-versie op het apparaat niet aan de vereiste
voldoet. De gebruiker kan deze melding negeren.

Toegang blokkeren: toegang door de gebruiker
wordt geblokkeerd als de Android-versie op het
apparaat niet aan de vereiste voldoet.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.



Minimale versie van de app Geef een waarde op voor de minimale versie van het
besturingssysteem. De acties omvatten: 

Omdat apps vaak verschillende versieschema's hebben,
moet u een beleid maken waarin minimaal één app-versie
gericht is op één app (bijvoorbeeld Outlook-versiebeleid).

Dit item kan meerdere keren worden weergegeven. Elk
exemplaar ondersteunt een andere actie.

Deze indeling voor beleidsinstelling ondersteunt
major.minor, major.minor.build en major.minor.build.revision.

Daarnaast kunt u configureren waar uw eindgebruikers een
bijgewerkte versie van een LOB-app (Line-Of-Business)
kunnen downloaden. Eindgebruikers zien deze functie in het
dialoogvenster Minimale app-versie van de functie voor
voorwaardelijk starten, waarin eindgebruikers wordt
gevraagd om bij te werken naar een minimale versie van de
LOB-app. In Android maakt deze functie gebruik van de
bedrijfsportal. Als u wilt configureren waar een
eindgebruiker een LOB-app kan bijwerken, moet er
configuratiebeleid voor beheerde apps worden verzonden
naar de app met de sleutel 
com.microsoft.intune.myappstore . De verzonden waarde

bepaalt uit welke store de eindgebruiker de app kan
downloaden. Als de app wordt geïmplementeerd via de
Bedrijfsportal-app, moet de waarde CompanyPortal  zijn.
Voor iedere andere store moet u een volledige URL
opgeven.

Minimale patchversie Vereis dat apparaten beschikken over een minimale
Android-beveiligingspatch die is vrijgegeven door Google. 

Deze beleidsinstelling ondersteunt de datumnotatie JJJJ-MM-
DD.
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Waarschuwen: de gebruiker ziet een melding als de
app-versie op het apparaat niet aan de vereiste
voldoet. De gebruiker kan deze melding negeren.

Toegang blokkeren: toegang door de gebruiker
wordt geblokkeerd als de app-versie op het apparaat
niet aan de vereiste voldoet.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.

Waarschuwen: de gebruiker ziet een melding als de
Android-versie op het apparaat niet aan de vereiste
voldoet. De gebruiker kan deze melding negeren.

Toegang blokkeren: toegang door de gebruiker
wordt geblokkeerd als de Android-versie op het
apparaat niet aan de vereiste voldoet.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.

https://docs.microsoft.com/en-us/intune/app-configuration-policies-managed-app


Apparaatfabrikant(en) Geef de apparaatfabrikant op die is vereist voor het gebruik
van deze app. De acties omvatten: 

SafetyNet-attestation voor apparaat App-beveiligingsbeleid biedt ondersteuning voor API's van
Google Play Protect. Met name via deze instelling wordt
SafetyNet-Attestation van Google op apparaten van de
eindgebruiker geconfigureerd. Geef basisintegriteit of
basisintegriteit en gecertificeerde apparaten op.
Basisintegriteit biedt informatie over de algemene
integriteit van het apparaat. Basisintegriteit werkt niet met
geroote apparaten, emulators, virtuele apparaten en
apparaten met sporen van manipulatie. Basisintegriteit en
gecertificeerde apparaten biedt informatie over de
compatibiliteit van het apparaat met services van Google.
Alleen ongewijzigde apparaten die zijn gecertificeerd door
Google kunnen deze controle doorstaan. De acties
omvatten: 

Zie Veelgestelde vragen over MAM en app-beveiliging voor
antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot deze
instelling.
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Opgegeven toestaan (niet opgegeven
blokkeren) : de app kan alleen worden uitgevoerd
op apparaten van de opgegeven fabrikant. Alle
andere apparaten worden geblokkeerd.

Opgegeven toestaan (niet opgegeven wissen) :
het gebruikersaccount dat is gekoppeld aan de
toepassing wordt van het apparaat gewist.

Waarschuwen: de gebruiker ziet een melding als het
apparaat niet aan de door SafetyNet-Attestation van
Google uitgevoerde scan voldoet op basis van de
waarde die is geconfigureerd. De gebruiker kan deze
melding negeren.

Toegang blokkeren: de toegang wordt
geblokkeerd voor de gebruiker als het apparaat niet
aan de door SafetyNet-Attestation van Google
uitgevoerde scan voldoet op basis van de waarde die
is geconfigureerd.

Gegevens wissen: het gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing wordt van het
apparaat gewist.



Bedreigingsscan voor apps App-beveiligingsbeleid biedt ondersteuning voor API's van
Google Play Protect. Met name deze instelling zorgt ervoor
dat de scanfunctie voor Apps controleren van Google wordt
ingeschakeld voor eindgebruikerapparaten. Als deze
instelling is geconfigureerd, wordt de toegang geblokkeerd
voor de eindgebruiker zolang deze de scanfunctie van
Google voor apps niet inschakelt op het Android-apparaat.
De acties omvatten: 

Resultaten van de scanfunctie voor Apps controleren van
Google worden weergegeven in het rapport Potentieel
schadelijke Apps in de console.
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Waarschuwen: de gebruiker ziet een melding als de
scanfunctie voor Apps controleren van Google niet is
ingeschakeld op het apparaat. De gebruiker kan deze
melding negeren.

Toegang blokkeren: de toegang wordt
geblokkeerd voor de gebruiker als de scanfunctie
voor Apps controleren van Google niet is
ingeschakeld op het apparaat.
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Gegevensbescherming
GegevensoverdrachtGegevensoverdracht
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Back-up van organisatiegegevens
maken naar iTunes en iCloud-back-
ups

Selecteer Blokkeren om te
voorkomen dat deze app back-ups
maakt van gegevens voor werk of
school op iTunes en iCloud. Selecteer
Toestaan om toe te staan dat deze
app back-ups maakt van gegevens
voor werk of school op iTunes en
iCloud.

Toestaan

Organisatiegegevens naar andere
apps verzenden

Geef aan welke apps gegevens uit
deze app kunnen ontvangen:

Alle apps

In dit artikel worden de app-beveiligingsbeleidsinstellingen voor iOS-apparaten beschreven. De
beleidsinstellingen die worden beschreven, kunnen worden geconfigureerd voor een app-beveiligingsbeleid op
de blade Instellingen in Azure Portal wanneer u een nieuw beleid maakt.

Er zijn drie soorten beleidsinstellingen: Gegevensverplaatsing, Toegangsvereisten en Voorwaardelijk starten. In
dit artikel verwijst de term door beleid beheerde apps naar apps die zijn geconfigureerd met een app-
beveiligingsbeleid.

Alle apps: overdracht naar alle
apps toestaan.
Geen: geen
gegevensoverdracht naar apps
toestaan, met inbegrip van
andere door beleid beheerde
apps.
Door beleid beheerde apps:
overdracht alleen toestaan naar
andere door beleid beheerde
apps.
Door beleid beheerde apps
met delen van het
besturingssysteem: hiermee is
alleen gegevensoverdracht
naar andere door beleid
beheerde apps toegestaan,
evenals bestandsoverdracht
naar andere met MDM
beheerde apps op
geregistreerde apparaten.

Opmerking: de waarde
Door beleid beheerde
apps met delen van het
besturingssysteem is
alleen van toepassing op
bij MDM geregistreerde
apparaten. Als deze



Als u deze optie daarnaast instelt op
Door beleid beheerde apps of
Geen, wordt de iOS 9-functie
waarmee Spotlight Search naar
gegevens in apps kan zoeken,
geblokkeerd.
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Door beleid beheerde apps
met filteren op openen
in/delen: hiermee staat u
alleen overdracht toe naar
andere door beleid beheerde
apps en filtert u
besturingssysteemdialoogvenst
ers voor openen in/delen zodat
hierin alleen door beleid
beheerde apps worden
weergegeven.

instelling wordt toegepast
op een gebruiker met een
niet-geregistreerd
apparaat, is het gedrag
van de waarde Door
beleid beheerde apps van
toepassing.

Opmerking: als u het
filter wilt configureren
voor het dialoogvenster
openen in/delen, moeten
zowel de app(s) die
fungeren als bron voor het
bestand/document als de
app(s) waarmee het
bestand/document kan
worden geopend,
beschikken over Intune
SDK voor iOS versie 8.1.1
of later.

Dit beleid kan ook van toepassing
zijn op iOS Universal Links.
Algemene webkoppelingen
worden beheerd door de
beleidsinstelling App-
koppelingen openen in Intune
Managed Browser.

Er zijn enkele uitzonderings-apps
en -services waarnaar Intune
standaard gegevens mag
overbrengen. U kunt bovendien
uw eigen uitzonderingen maken
als u wilt toestaan dat gegevens
worden overgedragen naar een
app die geen ondersteuning biedt
voor Intune-apps. Zie
Uitzonderingen voor
gegevensoverdracht voor meer
informatie.



Deze optie is beschikbaar wanneer u
bij de vorige optie Door beleid
beheerde apps selecteert.

Gegevens ontvangen van andere
apps

Geef aan welke apps gegevens naar
deze app kunnen overdragen:

Er zijn enkele uitzonderingsapps en -
services van waaruit Intune
gegevensoverdracht kan toestaan. Zie
Uitzonderingen voor
gegevensoverdracht voor een
volledige lijst met apps en services.
MAM-toepassingen met meerdere
identiteiten op niet-geregistreerde
iOS-apparaten negeren dit beleid en
laten alle binnenkomende gegevens
toe.

Alle apps
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Apps selecteren die moeten
worden uitgesloten

Alle apps: gegevensoverdracht
vanuit alle apps toestaan.
Geen: geen
gegevensoverdracht vanuit
apps toestaan, met inbegrip
van andere door beleid
beheerde apps.
Door beleid beheerde apps:
overdracht alleen toestaan
vanuit andere door beleid
beheerde apps.
Alle apps met
binnenkomende
organisatiegegevens:
gegevensoverdracht vanuit alle
apps toestaan. Behandel alle
binnenkomende gegevens
zonder een gebruikers-id als
gegevens van uw organisatie.
De gegevens worden
gemarkeerd met de identiteit
van de bij MDM geregistreerde
gebruiker, zoals gedefinieerd in
de instelling IntuneMAMUPN .

Opmerking: de waarde
Alle apps met
binnenkomende
organisatiegegevens is
alleen van toepassing op
bij MDM geregistreerde
apparaten. Als deze
instelling wordt toegepast
op een gebruiker met een
niet-geregistreerd
apparaat, is het gedrag
van de waarde Elke app
van toepassing.



Kopieën van de
organisatiegegevens opslaan

Selecteer Blokkeren als u het gebruik
van de optie Opslaan als wilt
uitschakelen in deze app. Selecteer
Toestaan als u het gebruik van de
optie Opslaan als wilt toestaan. 

Opmerking: Deze instelling wordt
ondersteund voor Microsoft Excel,
OneNote, Outlook, PowerPoint en
Word. Dit kan ook worden
ondersteund door externe apps en
LOB-apps. 

Wanneer dit is ingesteld op Blokkeren,
kunt u de volgende instelling
configureren: Gebruiker toestaan om
kopieën op te slaan naar de
geselecteerde services.

Toestaan

Gebruikers kunnen naar de
geselecteerde services opslaan
(OneDrive voor Bedrijven, SharePoint
en lokale opslag). Alle andere services
worden geblokkeerd.

0 geselecteerd

Knippen, kopiëren en plakken
tussen andere apps beperken

Geef op wanneer knip-, kopieer- en
plakbewerkingen voor deze app
kunnen worden gebruikt. Kies uit:

Elke app
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Gebruiker toestemming geven
om kopieën naar geselecteerde
services op te slaan

Geblokkeerd: geen knip-,
kopieer- en plakbewerkingen
toestaan tussen deze app en
andere apps.
Door beleid beheerde apps:
alleen knip-, kopieer- en
plakbewerkingen toestaan
tussen deze app en andere
door beleid beheerde apps.
Door beleid beheerde apps
met Plakken in: knippen en
kopiëren toestaan tussen deze
app en andere door beleid
beheerde apps. Gegevens uit
alle apps mogen in deze app
worden geplakt.
Elke app: geen beperkingen
voor knip-, kopieer- en
plakbewerkingen vanuit en
naar deze app.



De tekenlimiet voor knippen en
kopiëren voor elke app

Hiermee geeft u het aantal tekens op
dat kan worden geknipt of gekopieerd
van gegevens van de organisatie en de
accounts. Hiermee kunt u het
opgegeven aantal tekens voor elke
toepassing delen, ongeacht de
instelling Knippen, kopiëren en
plakken met andere apps
beperken.

0

INSTELLING GEBRUIK STANDAARDWAARDE

VersleutelingVersleuteling
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Organisatiegegevens versleutelen Kies Vereisen om versleuteling van
werk- of schoolgegevens in deze app
in te schakelen. Intune dwingt iOS-
apparaatversleuteling af om app-
gegevens te beschermen terwijl het
apparaat is vergrendeld. Toepassingen
kunnen desgewenst app-gegevens
versleutelen met behulp van Intune-
APP SDK-versleuteling. Intune-APP
SDK gebruikt iOS-
cryptografiemethoden om 128-bits
AES-versleuteling toe te passen op
app-gegevens. 

Wanneer u deze instelling inschakelt,
moet de gebruiker mogelijk een
pincode instellen en gebruiken voor
toegang tot het apparaat. Als er geen
pincode voor het apparaat is en
versleuteling is vereist, wordt de
gebruiker gevraagd om een pincode in
te stellen, met het bericht "Uw
organisatie vereist dat u eerst een
pincode voor het apparaat inschakelt
voor toegang tot deze app". 

Ga naar de officiële Apple-
documentatie om te zien welke iOS-
versleutelingsmodules FIPS 140-2
gecertificeerd zijn of waarvoor FIPS
140-2-certificering nog in behandeling
is.

Vereisen

FunctionaliteitFunctionaliteit
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Standaardwaarde = 0

Opmerking: Voor de app is
Intune SDK versie 9.0.14 of hoger
vereist.

https://support.apple.com/en-us/HT202739


App synchroniseren met
systeemeigen app Contactpersonen

Selecteer Uitschakelen om te
voorkomen dat de app gegevens
opslaat in de systeemeigen app
Contactpersonen op het apparaat.
Selecteer Inschakelen om ervoor te
zorgen dat de app gegevens kan
opslaan in de systeemeigen app
Contactpersonen op het apparaat. 

Als u selectief wilt wissen om werk- of
schoolgegevens uit de app te
verwijderen, worden contactpersonen
verwijderd die rechtstreeks vanuit de
app met de systeemeigen
Contactpersonen-app worden
gesynchroniseerd. Contactpersonen
die vanuit het systeemeigen adresboek
zijn gesynchroniseerd met een andere
externe bron, kunnen niet worden
gewist. Dit is momenteel alleen van
toepassing op de Microsoft Outlook-
app.

Inschakelen

Organisatiegegevens afdrukken Selecteer Uitschakelen om te
voorkomen dat met de app werk- of
schoolgegevens kunnen worden
afgedrukt.

Inschakelen

Webinhoud delen met door beleid
beheerde browsers

Geef aan hoe webinhoud (http-/https-
koppelingen) wordt geopend in door
beleid beheerde toepassingen. U kunt
kiezen uit:

Als u Intune gebruikt voor het beheer
van uw apparaten, raadpleegt u
Internettoegang beheren met
beheerde-browserbeleid met Microsoft
Intune.

Door beleid beheerde browsers
Als u meerdere door beleid beheerde
browsers implementeert, wordt maar
één browser geopend. De
startvolgorde is: eerst Intune
Managed Browser en vervolgens
Microsoft Edge.

Niet geconfigureerd
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Door beleid beheerde
browsers: toestaan dat
webinhoud alleen in door
beleid beheerde browsers kan
worden geopend.
Elke app: hiermee staat u
webkoppelingen toe in elke
app

Als een door beleid beheerde
browser wel is vereist maar niet is
geïnstalleerd, wordt uw
eindgebruikers gevraagd Intune
Managed Browser te installeren.

Als een door beleid beheerde



Opmerking:
Er kan met de Intune-SDK niet worden
bepaald of een doel-app een browser
is. Op iOS-apparaten zijn geen andere
beheerde browser-apps toegestaan.
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browser is vereist, worden iOS
Universal Links beheerd door de
beleidsinstelling App mag
gegevens overdragen naar
ander apps.

Registratie van Intune-
apparaten
Als u Intune gebruikt voor het
beheer van uw apparaten,
raadpleegt u Internettoegang
beheren met beheerde-
browserbeleid met Microsoft
Intune.

Door beleid beheerde
Microsoft Edge-browser
De Microsoft Edge-browser voor
mobiele apparaten (iOS en
Android) biedt ondersteuning voor
het app-beveiligingsbeleid van
Intune. Gebruikers die zich in de
Microsoft Edge-
browsertoepassing aanmelden
met hun zakelijke Azure AD-
account worden beveiligd door
Intune. De Microsoft Edge-
browser integreert de Intune-SDK
en ondersteunt al het
bijbehorende beleid voor
gegevensbeveiliging, uitgezonderd
het verhinderen van:

Opslaan-als: de Microsoft
Edge-browser staat niet toe
dat een gebruiker directe, in-
app-verbindingen naar
cloudopslagproviders (zoals
OneDrive) toevoegt.
Contactpersonen
synchroniseren: de Microsoft
Edge-browser slaat de
systeemeigen lijsten met
contactpersonen niet op.



       

    

Toetsenborden van derden Selecteer Uitschakelen om het
gebruik van toetsenborden van
derden in beheerde toepassingen te
voorkomen. 

Wanneer deze instelling is
ingeschakeld, ontvangt de gebruiker
een eenmalige bericht waarin staat dat
het gebruik van toetsenborden van
derden is geblokkeerd. Dit bericht
verschijnt tijdens de eerste keer dat
een gebruiker interactie heeft met
gegevens van de organisatie waarvoor
het gebruik van een toetsenbord
vereist is. Tijdens het gebruik van
beheerde toepassingen is alleen het
standaard iOS-toetsenbord
beschikbaar, en alle andere opties zijn
uitgeschakeld. Deze instelling heeft
geen invloed op het gebruik van
toetsenborden van derden in niet-
beheerde toepassingen.

Inschakelen

INSTELLING GEBRUIK STANDAARDWAARDE

NOTENOTE

Uitzonderingen voor gegevensoverdracht

NAAM VAN APP/SERVICE BESCHRIJVING

tel; telprompt Systeemeigen phone-app

skype Skype

app-settings Apparaatinstellingen

itms; itmss; itms-apps; itms-appss; itms-services App Store

calshow Systeemeigen kalender

Vereisten voor toegang
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Geen van de instellingen voor gegevensbeveiliging beheert de door Apple beheerde functie Open in op iOS-apparaten.
Zie Gegevensoverdracht beheren tussen iOS-apps met Microsoft Intune voor informatie over het beheer van de functie
Open in.

Er zijn een aantal uitzonderingsapps en -platformservices waar het Intune-beveiligingsbeleid voor apps in
bepaalde scenario’s gegevensoverdracht naar en van kan toestaan. Deze lijst kan worden gewijzigd en
reflecteert de services en apps die als nuttig voor beveiligde productiviteit worden beschouwd.



Pincode voor toegang Selecteer Vereisen om een pincode te
vereisen voor gebruik van deze app.
De eerste keer dat de gebruiker de
app uitvoert in een aan werk of school
gerelateerde context, wordt de
gebruiker gevraagd deze pincode in te
stellen. De pincode wordt zowel online
als offline toegepast. 

U kunt de sterkte van de pincode
configureren met behulp van de
instellingen die beschikbaar zijn in het
gedeelte Pincode voor toegang.

Vereisen

stel een vereiste in voor een
numerieke pincode of
wachtwoordcode voordat een app
wordt gebruikt waarop app-
beveiligingsbeleid is toegepast. Bij een
numerieke pincode hoeven alleen
cijfers worden ingevoerd, terwijl bij een
wachtwoordcode kan worden vereist
dat ten minste één letter uit het
alfabet of ten minste één speciaal
teken wordt ingevoerd. 

Opmerking: als u het type
wachtwoordcode wilt configureren,
moet de app beschikken over de
Intune-SDK, versie 7.1.12 of hoger. Bij
het type Numeriek is er geen
versiebeperking voor de Intune-SDK.
De toegestane speciale tekens zijn de
speciale tekens en symbolen op het
Engelse toetsenbord van iOS.

Numeriek

Selecteer Toestaan als gebruikers
eenvoudige pincodes mogen
gebruiken, zoals 1234, 1111, abcd of
aaaa. Selecteer Blokkeren als ze geen
eenvoudige tekenreeksen mogen
gebruiken. 

Opmerking: als de pincode als
wachtwoordcode is geconfigureerd en
Eenvoudige pincode toestaan is
ingesteld op Ja, moet de gebruiker in
zijn pincode ten minste één letter of
ten minste één speciaal teken
gebruiken. Als de pincode als
wachtwoordcode is geconfigureerd en
Eenvoudige pincode toestaan is
ingesteld op Nee, moet de gebruiker
in zijn pincode ten minste één cijfer en
één letter en ten minste één speciaal
teken gebruiken.

Toestaan

geef het minimale aantal cijfers op
waaruit een pincode moet bestaan.

4
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Pincodetype

Eenvoudige pincode

Minimale lengte pincode
selecteren



Selecteer Toestaan als de gebruiker in
plaats van een pincode Touch ID mag
gebruiken voor toegang tot apps.

Toestaan

Als u deze instelling wilt gebruiken,
selecteert u Vereisenen configureert u
vervolgens een time-out bij inactiviteit.

Vereisen

geef de tijd in minuten op waarna het
gebruik van de vingerafdruk wordt
overschreven door een pincode.

30

Selecteer Toestaan om toe te staan
dat gebruikers
gezichtsherkenningstechnologie
gebruiken om gebruikers op iOS-
apparaten te verifiëren. Als Face ID is
toegestaan, moet dit worden gebruikt
voor toegang tot de app op een
apparaat dat geschikt is voor Face ID.

Toestaan

Selecteer Ja om te vereisen dat
gebruikers hun pincode wijzigen na
een bepaalde periode, in dagen. 

Wanneer dit is ingesteld op Ja, kunt u
vervolgens het aantal dagen
configureren voordat de pincode
opnieuw moet worden ingesteld.

Nee

Configureer het aantal dagen voordat
de pincode opnieuw moet worden
ingesteld.

0
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Touch ID in plaats van pincode
voor toegang (iOS 8+)

Touch ID overschrijven met
pincode na time-out

Time-out (minuten van
inactiviteit)

Face ID in plaats van pincode
voor toegang (iOS 11+)

Pincode na aantal dagen
opnieuw instellen

Aantal dagen

https://support.apple.com/HT201371


Selecteer Uitschakelen om de pincode
voor het apparaat uit te schakelen
wanneer een apparaatvergrendeling
wordt gedetecteerd op een
geregistreerd apparaat waarop
Bedrijfsportal is geconfigureerd.

Opmerking: Voor de app is Intune
SDK versie 7.0.1 of hoger vereist. 

Op iOS-apparaten kunt u gebruikers
hun identiteit laten aantonen met
behulp van Touch ID of Face ID in
plaats van een pincode. Intune
gebruikt de LocalAuthentication API
voor verificatie van gebruikers met
Touch ID en Face ID. Zie de iOS-
beveiligingshandleiding voor meer
informatie over Touch ID en Face ID. 

Wanneer gebruikers deze app
proberen te gebruiken via hun werk-
of schoolaccount, moeten ze hun
vingerafdruk of gezichtsidentiteit in
plaats van een pincode gebruiken.
Wanneer deze instelling is
ingeschakeld, wordt de
voorbeeldafbeelding van Appwisselaar
vervaagd bij gebruik van een werk- of
schoolaccount.

Inschakelen

Aanmeldingsgegevens voor werk-
of schoolaccount voor toegang

Selecteer Vereisen om te vereisen dat
gebruikers zich aanmelden met hun
werk- of schoolaccount in plaats van
een pincode voor toegang tot apps.
Als u deze optie instelt op Vereisen en
vragen om pincode of biometrische
gegevens is ingeschakeld, worden
zowel de bedrijfsreferenties als de
vraag om pincode of biometrische
gegevens weergegeven.

Niet vereist

INSTELLING GEBRUIK STANDAARDWAARDE

Pincode voor de app wanneer
een apparaatpincode is
ingesteld

https://support.apple.com/HT201371
https://support.apple.com/HT208109
https://developer.apple.com/documentation/localauthentication/
https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf


Toegangsvereisten opnieuw
controleren na (minuten van
inactiviteit)

Configureer hoelang (in minuten) na
inactiviteit moet worden gewacht
voordat de gebruiker de
toegangsvereisten opnieuw moet
opgeven. 

Voorbeeld: een beheerder schakelt de
functie voor pincodes in en blokkeert
geroote apparaten in het beleid. Een
gebruiker opent een door Intune
beheerde app, moet een pincode
invoeren, en moet de app gebruiken
op een niet-geroot apparaat. Wanneer
u deze instelling gebruikt, hoeft de
gebruiker geen pincode in te voeren of
nog een controle op rootdetectie te
ondergaan in een door Intune
beheerde app zolang de
geconfigureerde tijdsduur nog niet is
verstreken. 

Opmerking: In iOS wordt de pincode
gedeeld met alle door Intune
beheerde apps van dezelfde uitgever.
De timer van een specifieke pincode
wordt opnieuw ingesteld zodra de
app de voorgrond van het apparaat
verlaat. De gebruiker hoeft voor de
duur van de time-out die is
opgegeven met deze instelling geen
pincode in te voeren voor een door
Intune beheerde app die de pincode
deelt. Deze indeling voor
beleidsinstelling ondersteunt een
positief geheel getal.
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NOTENOTE

Voorwaardelijk starten

INSTELLING GEBRUIK

Zie Veelgestelde vragen over Intune MAM en Selectively wipe data using app protection policy access actions in Intune
(Gegevens selectief wissen met toegangsacties van beveiligingsbeleid voor apps in Intune) voor meer informatie over hoe
meerdere Intune-app-beveiligingsinstellingen die in de sectie Toegang worden geconfigureerd, kunnen worden toegepast
op dezelfde reeks apps en gebruikers in iOS.

Configureer instellingen voor voorwaardelijk starten om beveiligingsvereisten voor aanmelden in te stellen
voor toegangsbeveiligingsbeleid.

Standaard wordt voorzien in verschillende instellingen met vooraf geconfigureerde waarden en acties. Enkele
hiervan kunt u verwijderen, bijvoorbeeld de minimale versie van het besturingssysteem. U kunt ook
aanvullende instellingen selecteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een optie.

https://docs.microsoft.com/intune/mam-faq#app-experience-on-ios


Minimale versie van het
besturingssysteem

Geef een minimale versie van het iOS-
besturingssysteem op voor gebruik
van deze app. De acties omvatten: 

Opmerking: voor de app is Intune
SDK versie 7.0.1 of hoger vereist.

Maximum aantal pincodepogingen Geef het aantal pogingen voor de
gebruiker op om de pincode in te
voeren voordat de geconfigureerde
actie wordt uitgevoerd. Deze indeling
voor beleidsinstelling ondersteunt een
positief geheel getal. De acties
omvatten: 

Standaardwaarde = 5
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Waarschuwen: de gebruiker
ziet een melding als de iOS-
versie op het apparaat niet aan
de vereiste voldoet. De
gebruiker kan deze melding
negeren. 

Toegang blokkeren: toegang
door de gebruiker wordt
geblokkeerd als de iOS-versie
op het apparaat niet aan deze
vereiste voldoet.

Gegevens wissen: het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.

Pincode opnieuw instellen:
de gebruiker moet de pincode
opnieuw instellen.

Gegevens wissen: het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.



Offlinerespijtperiode Het aantal minuten dat MAM-apps
offline kunnen worden uitgevoerd.
Geef de periode (in minuten) op
waarna de toegangsvereisten voor de
app opnieuw worden gecontroleerd.
De acties omvatten: 

Dit item kan meerdere keren worden
weergegeven. Elk exemplaar
ondersteunt een andere actie.

INSTELLING GEBRUIK

Toegang blokkeren
(minuten): het aantal minuten
dat MAM-apps offline kunnen
worden uitgevoerd. Geef de
periode (in minuten) op waarna
de toegangsvereisten voor de
app opnieuw worden
gecontroleerd. Als de
geconfigureerde periode is
verlopen, wordt in de app de
toegang tot werk- en
schoolgegevens geblokkeerd
totdat netwerktoegang
beschikbaar is. Deze indeling
voor beleidsinstelling
ondersteunt een positief geheel
getal.

Standaardwaarde = 720
minuten (12 uur)

Gegevens wissen (dagen):
nadat de app het ingestelde
(door de beheerder bepaalde)
aantal dagen offline is
uitgevoerd, moet de gebruiker
verbinding maken met het
netwerk en opnieuw
gebruikersverificatie uitvoeren.
Als de gebruiker is geverifieerd,
kan deze opnieuw toegang
krijgen tot de gegevens en
wordt het offline-interval
opnieuw ingesteld. Als de
gebruiker niet kan worden
geverifieerd, worden het
gebruikersaccount en de
gebruikersgegevens selectief
gewist. Zie Alleen zakelijke
gegevens wissen uit door
Intune beheerde apps voor
meer informatie over welke
gegevens door selectief wissen
worden verwijderd. Deze
indeling voor beleidsinstelling
ondersteunt een positief geheel
getal. 

Standaardwaarde = 90 dagen

https://docs.microsoft.com/intune/apps-selective-wipe


Apparaten die zijn opengebroken
of geroot

Voor deze instelling kan geen waarde
worden ingesteld. De acties omvatten:

Minimale versie van de app Geef een waarde op voor de minimale
versie van het besturingssysteem. De
acties omvatten: 

Omdat apps vaak verschillende
versieschema's hebben, moet u een
beleid maken waarin minimaal één
app-versie gericht is op één app
(bijvoorbeeld Outlook-versiebeleid).

Dit item kan meerdere keren worden
weergegeven. Elk exemplaar
ondersteunt een andere actie.

Deze indeling voor beleidsinstelling
ondersteunt major.minor,
major.minor.build en
major.minor.build.revision.

INSTELLING GEBRUIK

Toegang blokkeren: voorkom
dat deze app wordt uitgevoerd
op apparaten die zijn
opengebroken of geroot. De
gebruiker kan deze app blijven
gebruiken voor privétaken
maar moet voor het openen
van werk- of schoolgegevens in
deze app een ander apparaat
gebruiken.

Gegevens wissen: het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.

Waarschuwen: de gebruiker
ziet een melding als de app-
versie op het apparaat niet aan
de vereiste voldoet. De
gebruiker kan deze melding
negeren.

Toegang blokkeren: toegang
door de gebruiker wordt
geblokkeerd als de app-versie
op het apparaat niet aan de
vereiste voldoet.

Gegevens wissen: het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.



Minimale SDK-versie Geef een waarde op voor de minimale
versie van de Intune-SDK. De acties
omvatten: 

Omdat apps vaak verschillende
versieschema's hebben, moet u een
beleid maken waarin minimaal één
app-versie gericht is op één app
(bijvoorbeeld Outlook-versiebeleid). 

Dit item kan meerdere keren worden
weergegeven. Elk exemplaar
ondersteunt een andere actie.

Apparaatmodel(len) Geef het apparaatmodel op dat is
vereist voor het gebruik van deze app.
De acties omvatten: 

INSTELLING GEBRUIK

Invoegtoepassingen voor Outlook-app

Toegang blokkeren: toegang
door de gebruiker wordt
geblokkeerd als de SDK-versie
voor Intune-app-
beveiligingsbeleid op het
apparaat niet aan de vereiste
voldoet. 

Zie Overzicht van de Intune
App SDK voor meer informatie
over de SDK voor Intune-
appbeveiligingsbeleid.

Gegevens wissen: het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.

Opgegeven toestaan (niet
opgegeven blokkeren): de
app kan alleen worden
uitgevoerd op apparaten die
overeenkomen met het
opgegeven model. Alle andere
apparaatmodellen worden
geblokkeerd.

Opgegeven toestaan (niet
opgegeven wissen): het
gebruikersaccount dat is
gekoppeld aan de toepassing
wordt van het apparaat gewist.

Outlook heeft onlangs invoegtoepassingen in Outlook voor iOS geïntroduceerd waarmee u populaire apps
kunt integreren met de e-mailclient. Invoegtoepassingen voor Outlook zijn beschikbaar op het web en in
Windows, Mac en Outlook voor iOS. Het beleid voor Intune SDK en voor Intune-app-beveiliging omvat geen
ondersteuning voor het beheren van invoegtoepassingen voor Outlook, maar er zijn andere manieren om het
gebruik ervan te beperken. Aangezien invoegtoepassingen worden beheerd via Microsoft Exchange, kunnen
gebruikers gegevens en berichten delen tussen Outlook en niet-beheerde invoegtoepassingen, tenzij
invoegtoepassingen in Exchange zijn uitgeschakeld voor de gebruiker.



LinkedIn-accountverbindingen voor Microsoft-apps

NOTENOTE

Als u wilt dat uw eindgebruikers geen Outlook-invoegtoepassingen meer kunnen benaderen en installeren (dit
geldt dan voor alle Outlook-clients), moet u de volgende wijzigingen aanbrengen in rollen in het Exchange-
beheercentrum:

Als u wilt voorkomen dat gebruikers Office Store-invoegtoepassingen installeren, verwijdert u de My
Marketplace-rol.
Als u wilt voorkomen dat gebruikers sideloading uitvoeren voor invoegtoepassingen, verwijdert u de My
Custom Apps-rol.
Als u wilt voorkomen dat gebruikers sowieso een invoegtoepassing kunnen installeren, verwijdert u zowel
de My Custom Apps-rol als de My Marketplace-rol.

Deze instructies zijn van toepassing op Office 365, Exchange 2016, Exchange 2013 via Outlook op het web,
Windows, Mac en mobiele apparaten.

Meer informatie over invoegtoepassingen voor Outlook.
Meer informatie over het opgeven van de beheerders en gebruikers die invoegtoepassingen voor de
Outlook-app kunnen installeren en beheren.

Met LinkedIn-accountverbindingen kunnen gebruikers in bepaalde Microsoft-apps openbare LinkedIn-
profielgegevens zien. Uw gebruikers kunnen er standaard voor kiezen om hun school- of werkaccount van
LinkedIn of Microsoft te koppelen om aanvullende LinkedIn-profielgegevens te zien.

LinkedIn-integratie is momenteel niet beschikbaar voor klanten van de Amerikaanse overheid en voor organisaties met
Exchange Online-postvakken die worden gehost in Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Zuid-Korea, het
Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Afrika.

Het beleid voor Intune SDK en voor Intune-app-beveiliging omvat geen ondersteuning voor het beheren van
LinkedIn-accountverbindingen, maar er zijn andere manieren om deze te beheren. U kunt LinkedIn-
accountverbindingen voor uw hele organisatie uitschakelen of LinkedIn-accountverbindingen voor bepaalde
gebruikersgroepen in uw organisatie inschakelen. Deze instellingen hebben invloed op LinkedIn-verbindingen
in Office 365-apps op alle platforms (web, mobiel en desktop). U kunt het volgende doen:

Schakel LinkedIn-accountverbindingen voor uw tenant in de Azure Portal in of uit.
Schakel LinkedIn-accountverbindingen voor de Office 2016-apps van uw organisatie in of uit met behulp
van groepsbeleid.

Als LinkedIn-integratie voor uw tenant is ingeschakeld en gebruikers in uw organisatie verbinding maken met
hun school- of werkaccounts van LinkedIn of Microsoft, dan hebben ze twee mogelijkheden:

Ze kunnen een machtiging geven om gegevens tussen beide accounts te delen. Dit betekent dat ze
toestemming geven om via hun LinkedIn-account gegevens te delen met hun school- of werkaccount van
Microsoft en dat hun school- of werkaccount van Microsoft gegevens kan delen met hun LinkedIn-account.
Gegevens die met LinkedIn worden gedeeld, verlaten de onlineservices.
Ze kunnen een machtiging geven om gegevens alleen vanaf hun LinkedIn-account te delen met hun school-
of werkaccount van Microsoft

Als een gebruiker toestaat dat gegevens tussen accounts worden gedeeld, zoals met Office-invoegtoepassingen,
maakt de LinkedIn-integratie gebruik van bestaande Microsoft Graph API’s. LinkedIn-integratie gebruikt alleen
een subset van de API’s die beschikbaar zijn voor Office-invoegtoepassingen en ondersteunt verschillende
uitzonderingen.

https://technet.microsoft.com/library/jj943753(v=exchg.150).aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj943754(v=exchg.150).aspx


MACHTIGINGEN VOOR MICROSOFT GRAPH BESCHRIJVING

Leesmachtigingen voor Personen Hiermee geeft u de app toestemming om een beoordeelde
lijst met relevante personen voor de aangemelde gebruiker
te lezen. De lijst kan lokale contactpersonen,
contactpersonen uit sociale netwerken of de directory van
uw organisatie en personen uit recente communicaties (zoals
e-mail en Skype) bevatten.

Leesmachtigingen voor Agenda's Hiermee geeft u de app toestemming om gebeurtenissen in
agenda's van gebruikers te lezen. Bevat de vergaderingen in
de agenda's van gebruikers en de tijden, locaties en
deelnemers daarvan.

Leesmachtigingen voor Gebruikersprofiel Hiermee geeft u gebruikers toestemming om zich aan te
melden bij de app en geeft u de app toestemming om het
profiel van de aangemelde gebruikers te lezen. Het geeft de
app ook toestemming om basale bedrijfsinformatie te lezen
voor aangemelde gebruikers.

Subscriptions Dit bereik is niet beschikbaar en nog niet in gebruik. Het
bevat abonnementen die door de organisatie van de
gebruiker zijn gegeven voor apps en services van Microsoft,
zoals Office 365.

Insights Dit bereik is niet beschikbaar en nog niet in gebruik. Het
bevat de interessegebieden die zijn gekoppeld aan het
account van de aangemelde gebruiker op basis van het
gebruik van de Microsoft-services.

Meer informatieMeer informatie
Lees meer over LinkedIn-informatie en -functies in uw Microsoft-apps.
Lees meer over de versie met LinkedIn-accountverbindingen op de pagina met de Office 365-roadmap.
Lees meer over Het configureren van LinkedIn-accountverbindingen.
Voor meer informatie over gegevens die worden gedeeld tussen de LinkedIn-accounts, of de werk- of
schoolaccounts van Microsoft van de gebruikers, raadpleegt u LinkedIn in Microsoft-toepassingen op het
werk of op school.

https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/permissions_reference#people-permissions
https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/permissions_reference#calendars-permissions
https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/permissions_reference#user-permissions
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=850740
https://products.office.com/en-US/business/office-365-roadmap?filters=%26freeformsearch=linkedin#abc
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/linkedin-integration
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/84077


Selectief gegevens wissen met acties voor
voorwaardelijke toegang in app-beveiligingsbeleid in
Intune
12-7-2019 • 10 minutes to read

Een app-beveiligingsbeleid maken met acties voor voorwaardelijke
toegang

Met behulp van het app-beveiligingsbeleid in Intune kunt u instellingen configureren om te voorkomen dat
eindgebruikers toegang hebben tot een zakelijke app of zakelijk account. Deze instellingen zijn gericht op
verplaatsing van gegevens en toegangsvereisten die door uw organisatie zijn ingesteld voor zaken als
opengebroken apparaten en minimale besturingssysteemversies.

U kunt er expliciet voor kiezen om de zakelijke gegevens van uw bedrijf te wissen van het apparaat van de
eindgebruiker als een actie die moet worden uitgevoerd voor niet-naleving door deze instellingen te gebruiken.
Voor sommige instellingen kunt u meerdere acties configureren, zoals de toegang blokkeren en gegevens wissen
op basis van verschillende opgegeven waarden.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer in het deelvenster Intune Client-apps > App-beveiligingsbeleid.

3. Klik op Een beleid toevoegen (u kunt ook een bestaand beleid bewerken).

4. Klik op Vereiste instellingen configureren om de lijst met instellingen weer te geven die voor het beleid
kunnen worden geconfigureerd.

5. Schuif omlaag in het deelvenster Instellingen naar het gedeelte met de titel Voorwaardelijk starten met
een bewerkbare tabel.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

Beleidsinstellingen

Beleidsinstellingen voor iOSBeleidsinstellingen voor iOS

6. Selecteer een instelling en voer de waarde in waaraan gebruikers moeten voldoen om zich aan te melden
bij uw bedrijfsapp.

7. Selecteer de actie die u wilt uitvoeren als gebruikers niet voldoen aan uw vereisten. In sommige gevallen
kunnen meerdere acties worden geconfigureerd voor één instelling. Zie App-beveiligingsbeleid maken en
toewijzen voor meer informatie.

Als u de instelling voor apparaatmodel(len) of Apparaatfabrikant(en) wilt gebruiken, voert u een lijst met door
puntkomma's gescheiden waarden in met modelaanduidingen. Vermijd spaties in lijsten met meerdere waarden. Deze
waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.

De tabel met instellingen voor het app-beveiligingsbeleid bevat kolommen voor Instelling, Waarde en Actie.

Voor iOS kunt u acties configureren voor de volgende instellingen met behulp van de vervolgkeuzelijst
Instelling:

Maximum aantal pincodepogingen
Offline respijtperiode
Apparaten die zijn opengebroken of geroot
Minimale versie van het besturingssysteem
Minimale versie van de app
Minimale SDK-versie
Apparaatmodel(len)



Beleidsinstellingen voor AndroidBeleidsinstellingen voor Android

NOTENOTE

Als u de instelling voor apparaatmodellen wilt gebruiken, voert u een lijst met door puntkomma's gescheiden
waarden in met iOS-modelaanduidingen. U vindt de iOS-modelaanduidingen onder de kolom Apparaattype in
Ondersteuningsdocumentatie voor HockeyApp.
Voorbeeldinvoer: iPhone5,2;iPhone5,3

Op apparaten van eindgebruikers moet de Intune-client actie ondernemen op basis van tekenreeksen van het
apparaatmodel die zijn opgegeven in Intune-beleid voor toepassingsbeveiliging. Het afstemmen is volledig
afhankelijk van wat het apparaat rapporteert. U (de IT-beheerder) wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat het
beoogde gedrag optreedt door deze instelling in een kleine groep gebruikers te testen op basis van verschillende
apparaatfabrikanten en -modellen. De standaardwaarde is Niet geconfigureerd.
Stel een van de volgende acties in:

Opgegeven toestaan (blokkeren indien niet opgegeven)
Opgegeven toestaan (wissen indien niet opgegeven)

Wat gebeurt er als de IT-beheerder een andere lijst met iOS-modelaanduidingen opgeeft terwijl er al
beleid van kracht is voor dezelfde apps en dezelfde Intune-gebruiker?
Als er zich conflicten voordoen tussen het ene app-beschermingsbeleid voor geconfigureerde waarden en het
andere, gaat Intune doorgaans uit van de meest beperkende aanpak. Het resulterende beleid voor de betreffende
app die door de betreffende Intune-gebruiker wordt geopend, bestaat dan uit de overlap van de vermelde iOS-
modelaanduidingen in Beleid A en Beleid B voor dezelfde app-/gebruikercombinatie. Beleid A specificeert
bijvoorbeeld 'iPhone5,2;iPhone5,3', terwijl Beleid B 'iPhone5,3' specificeert. Het resulterende beleid voor een
Intune-gebruiker op wie zowel Beleid A als Beleid B is gericht, is dan 'iPhone5,3'.

Voor Android kunt u acties configureren voor de volgende instellingen met behulp van de vervolgkeuzelijst
Instelling:

Maximum aantal pincodepogingen
Offline respijtperiode
Apparaten die zijn opengebroken of geroot
Minimale versie van het besturingssysteem
Minimale versie van de app
Minimale patchversie
Apparaatfabrikant(en)
SafetyNet-attestation voor apparaat
Bedreigingsscan voor apps

Als u de instelling Apparaatfabrikant(en) wilt gebruiken, voert u een lijst met door puntkomma's gescheiden
waarden in van Android-producenten. U vindt de Android-fabrikant van een apparaat in de apparaatinstellingen.
Voorbeeldinvoer: Fabrikant A ;Fabrikant B

Dit is een lijst met algemene fabrikanten die apparaten met Intune hebben die als invoer kunnen worden gebruikt:
Asus;Blackberry;Bq;Gionee;Google;Hmd
global;Htc;Huawei;Infinix;Kyocera;Lemobile;Lenovo;Lge;Motorola;Oneplus;Oppo;Samsung;Sharp;Sony;Tecno;Vivo;Vodafone;Xi
aomi;Zte;Zuk

Op apparaten van eindgebruikers moet de Intune-client actie ondernemen op basis van tekenreeksen van het
apparaatmodel die zijn opgegeven in Intune-beleid voor toepassingsbeveiliging. Het afstemmen is volledig
afhankelijk van wat het apparaat rapporteert. U (de IT-beheerder) wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat het
beoogde gedrag optreedt door deze instelling in een kleine gebruikersgroep te testen op basis van verschillende

https://support.hockeyapp.net/kb/client-integration-ios-mac-os-x-tvos/ios-device-types


Extra instellingen en actiesExtra instellingen en acties

Volgende stappen

apparaatfabrikanten en -modellen. De standaardwaarde is Niet geconfigureerd.
Stel een van de volgende acties in:

Opgegeven toestaan (blokkeren indien niet opgegeven)
Opgegeven toestaan (wissen indien niet opgegeven)

Wat gebeurt er als de IT-beheerder een andere lijst met Android-fabrikanten opgeeft terwijl er al
beleid van kracht is voor dezelfde apps en dezelfde Intune-gebruiker?
Als er zich conflicten voordoen tussen het ene app-beschermingsbeleid voor geconfigureerde waarden en het
andere, gaat Intune doorgaans uit van de meest beperkende aanpak. Het resulterende beleid voor de betreffende
app die door de betreffende Intune-gebruiker wordt geopend, bestaat dan uit de overlap van de vermelde
Android-fabrikanten in Beleid A en Beleid B voor dezelfde app-/gebruikercombinatie. Beleid A specificeert
bijvoorbeeld 'Google;Samsung' en Beleid B 'Google'. Het resulterende beleid voor een Intune-gebruiker op wie
zowel Beleid A als Beleid B is gericht, is dan 'Google'.

Standaard worden de rijen in de tabel gevuld als instellingen die zijn geconfigureerd voor Offline respijtperiode
en Maximum aantal pincodepogingen als de instelling Pincode is vereist voor toegang is ingesteld op Ja.

Als u een instelling wilt configureren, selecteert u een instelling in de vervolgkeuzelijst onder de kolom
Instelling. Nadat een instelling is geselecteerd, wordt het bewerkbare tekstvak ingeschakeld onder de kolom
Waarde in dezelfde rij als is vereist dat de waarde wordt ingesteld. Ook de vervolgkeuzelijst onder de kolom
Actie wordt ingeschakeld met de reeks voorwaardelijke startacties die van toepassing zijn op de instelling.

De volgende lijst bevat de algemene lijst met acties:

Toegang blokkeren: de toegang tot de bedrijfsapp wordt geblokkeerd voor de eindgebruiker.
Gegevens wissen: de bedrijfsgegevens worden van het apparaat van de eindgebruiker gewist.
Waarschuwen: de eindgebruiker ziet een dialoogvenster als een waarschuwingsbericht.

In sommige gevallen, zoals voor de instelling Minimale versie van het besturingssysteem, kunt u de instelling
zo configureren dat alle toepasselijke acties worden uitgevoerd op basis van verschillende versienummers.

Wanneer een instelling volledig is geconfigureerd, wordt de rij weergegeven in de alleen-lezenweergave en kan
de rij op elk moment worden bewerkt. Bovendien is er voor de rij een vervolgkeuzelijst beschikbaar in de kolom
Instelling. Instellingen die al zijn geconfigureerd en waarvoor meerdere acties niet zijn toegestaan, kunnen niet
worden geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

Ga voor meer informatie over het app-beveiligingsbeleid in Intune naar:



App-beveiligingsbeleid maken en toewijzen
Beveiligingsbeleidsinstellingen voor iOS-apps
Instellingen voor beveiligingsbeleid voor apps voor Android in Microsoft Intune



Uitzonderingen maken voor het
gegevensoverdrachtbeleid van Intune MAM (Mobile
Application Management)
31-7-2019 • 6 minutes to read

WARNINGWARNING

NOTENOTE

iOS-uitzonderingen voor gegevensoverdracht

NOTENOTE

Android-uitzonderingen voor gegevensoverdracht

Als beheerder kunt u uitzonderingen maken voor het gegevensoverdrachtbeleid van Intune MAM (Mobile
Application Management). Met een uitzondering kunt u aangeven welke onbeheerde apps gegevens van en naar
beheerde apps mogen overdragen. De onbeheerde apps die u op de uitzonderingenlijst plaatst, moeten door de
IT-afdeling worden vertrouwd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen aan het uitzonderingsbeleid voor gegevensoverdracht.
Door toevoegingen aan dit beleid kunnen onbeheerde apps (apps die niet door Intune worden beheerd) toegang verkrijgen
door de gegevens die door beheerde apps worden beschermd. Als u toegang biedt tot beschermde gegevens kan dit leiden
tot beveiligingslekken. Voeg alleen gegevensoverdrachtuitzonderingen toe voor apps die uw organisatie moet gebruiken,
maar die geen ondersteuning bieden voor Intune APP (beleid voor toepassingsbeveiliging). Daarnaast dient u alleen
uitzonderingen toe te voegen voor apps waarvan u niet denkt dat ze zullen leiden tot een gegevenslek.

In een Intune Application Protection Policy betekent de instelling App mag gegevens overdragen naar andere
apps voor door beleid beheerde apps dat de app alleen gegevens kan overdragen naar apps die worden
beheerd door Intune. Als u gegevensoverdracht moet toestaan naar specifieke apps die de Intune-app niet
ondersteunen, kunt u uitzonderingen op dit beleid maken met behulp van de optie Vrijgestelde apps selecteren.
Met uitzonderingen kunnen toepassingen die worden beheerd door Intune niet-beheerde toepassingen
aanroepen op basis van URL-protocol (iOS) of pakketnaam (Android). Standaard bevat deze lijst met
uitzonderingen in Intune belangrijke, systeemeigen toepassingen.

Het aanpassen van of toevoegen aan de uitzonderingen voor gegevensoverdracht heeft geen invloed op ander
appbeveiligingsbeleid, zoals beperkingen voor knippen, kopiëren en plakken.

Bij beleid voor iOS kunt u uitzonderingen voor gegevensoverdracht configureren op basis van URL-protocollen.
Als u een uitzondering wilt toevoegen, bekijkt u de documentatie van de ontwikkelaar van de app om te
achterhalen of er informatie in staat over ondersteunde URL-protocollen. Zie Beveiligingsbeleidsinstellingen voor
iOS-apps - Uitzonderingen voor gegevensoverdracht voor meer informatie over uitzonderingen voor
gegevensoverdracht in iOS.

Microsoft heeft geen methode om handmatig te zoeken naar het URL-protocol voor het maken van app-uitzonderingen
voor toepassingen van derden.



TIPTIP

VoorbeeldVoorbeeld

Volgende stappen

Bij beleid voor Android kunt u uitzonderingen voor gegevensoverdracht configureren op basis van app-
pakketnamen. Kijk op de Google Play Store-pagina van de app die u als uitzondering wilt toevoegen om de app-
pakketnaam te achterhalen. Zie Beveiligingsbeleidsinstellingen voor Android-apps - Uitzonderingen voor
gegevensoverdracht voor meer informatie over uitzonderingen voor gegevensoverdracht in Android.

U kunt de pakket-id van een app vinden door te bladeren naar de app in de Google Play-store. De pakket-id is opgenomen
in de URL van de pagina van de app. De pakket-id van de Microsoft Word-app is bijvoorbeeld com.microsoft.office.word.

Als u het Webex-pakket als uitzondering toevoegt aan het MAM-gegevensoverdrachtbeleid, mogen Webex-links
in een beheerd Outlook-e-mailbericht rechtstreeks worden geopend in de Webex-toepassing. De
gegevensoverdracht wordt nog steeds beperkt in andere onbeheerde apps.

iOS-Webex-voorbeeld: Als u de Webex-app wilt uitsluiten zodat deze mag worden aangeroepen door in
Intune beheerde apps, moet u een uitzondering voor gegevensoverdracht toevoegen voor de volgende
tekenreeks: wbx

iOS-Maps-voorbeeld: Als u de systeemeigen Maps-app wilt uitsluiten zodat deze mag worden
aangeroepen door in Intune beheerde apps, moet u een uitzondering voor gegevensoverdracht toevoegen
voor de volgende tekenreeks: maps

Android-Webex-voorbeeld: Als u de Webex-app wilt uitsluiten zodat deze mag worden aangeroepen door
in Intune beheerde apps, moet u een uitzondering voor gegevensoverdracht toevoegen voor de volgende
tekenreeks: com.cisco.webex.meetings

Android-SMS-voorbeeld: Als u de systeemeigen SMS-app wilt uitsluiten zodat deze mag worden
aangeroepen door in Intune beheerde apps via verschillende berichten-apps en Android-apparaten, moet u
uitzonderingen voor gegevensoverdracht toevoegen voor de volgende tekenreeksen: 
com.google.android.apps.messaging

com.android.mms

com.samsung.android.messaging

Beveiligingsbeleid voor apps maken en implementeren
Beveiligingsbeleidsinstellingen voor iOS-apps - Uitzonderingen voor gegevensoverdracht
Beveiligingsbeleidsinstellingen voor Android-apps - Uitzonderingen voor gegevensoverdracht



De configuratie van uw beveiligingsbeleid voor apps
valideren in Microsoft Intune
16-5-2019 • 3 minutes to read

Controleren op symptomen

Wat u moet controleren

Gebruikersstatus van de app-beveiligingGebruikersstatus van de app-beveiliging

Wat u moet doen

Zie tevens

Valideren dat het beveiligingsbeleid van uw app correct is ingesteld en werkt. Deze informatie is van toepassing op
beveiligingsbeleid voor apps in Azure Portal.

Gebruikers melden waarschijnlijk geen problemen, omdat app-beveiliging een hulpprogramma voor
gegevensbeveiliging is. Als er een probleem is met de beveiligingsconfiguratie voor de app, heeft de gebruiker
onbeperkte toegang zoals ook het geval is zonder app-beveiliging, en weet de gebruiker niet dat er een probleem
is. Daarom raden wij aan dat u de beveiligingsconfiguratie voor de app valideert door uw app-beveiligingsbeleid
te testen met een kleine groep gebruikers die de beperkingen van de app-beveiliging bewust kunnen testen.

Als blijkt dat uw beveiligingsbeleid voor apps niet werkt zoals verwacht, controleert u deze items:

Hebben de gebruikers een licentie voor app-beveiliging?
Hebben de gebruikers een licentie voor O365?
Is de status van elke beschermingsapp van de gebruiker zoals verwacht. De apps kunnen de status Ingecheckt
of Niet ingecheckt hebben.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Selecteer Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Selecteer Client-apps > App-beveiligingsstatus en vervolgens de tegel Toegewezen gebruikers.
4. Op de pagina App-rapportage selecteert u Gebruiker selecteren voor een lijst met gebruikers en groepen.
5. Zoek naar en selecteer een gebruiker uit de lijst en kies vervolgens Gebruiker selecteren. Bovenaan het

venster App-rapportage ziet u of de gebruiker een licentie voor app-beveiliging heeft. U kunt ook zien of de
gebruiker een licentie voor O365 heeft en wat de app-status voor alle apparaten van de gebruiker is.

Hier ziet u welke acties u moet ondernemen op basis van de gebruikersstatus:

Als de gebruiker geen licentie voor app-beveiliging heeft, moet u een Intune-licentie toewijzen aan de
gebruiker.
Als de gebruiker geen licentie voor O365 heeft, vraagt u een licentie voor de gebruiker aan.
Als de app van een gebruiker de status Niet ingecheckt heeft, controleert u of u het beveiligingsbeleid voor
apps voor de betreffende app correct hebt geconfigureerd.
Zorg ervoor dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle gebruikers waarop beveiligingsbeleid voor apps
van toepassing moet zijn.

Wat is een app-beveiligingsbeleid in Intune?

https://portal.azure.com


Licenties met Intune
Licenties toewijzen aan gebruikers zodat ze apparaten kunnen inschrijven bij Intune
De configuratie van uw beveiligingsbeleid voor apps valideren
App-beveiligingsbeleid bewaken



Meer informatie over de timing van het leveren van
app-beveiligingsbeleid
10-7-2019 • 3 minutes to read

Samenvatting van leveringstiming

GEBRUIKERSSTATUS APP-BEVEILIGINGSGEDRAG
INTERVAL VOOR OPNIEUW
PROBEREN (ZIE OPMERKING) WAAROM GEBEURT DIT?

Geen onboarding
uitgevoerd voor tenant

Wacht op de volgende
interval voor opnieuw
proberen. App-beveiliging is
niet actief voor de gebruiker.

24 uur Vindt plaatst wanneer u de
tenant voor Intune niet hebt
ingesteld.

De gebruiker is niet
gelicentieerd

Wacht op de volgende
interval voor opnieuw
proberen. App-beveiliging is
niet actief voor de gebruiker.

12 uur: Voor deze interval is
op Android-apparaten
echter Intune APP-SDK
versie 5.6.0 of hoger nodig.
Anders is de interval voor
Android-apparaten 24 uur.

Vindt plaats wanneer u de
gebruiker geen licentie voor
Intune hebt gegeven.

Geen app-beveiligingsbeleid
aan de gebruiker
toegewezen

Wacht op de volgende
interval voor opnieuw
proberen. App-beveiliging is
niet actief voor de gebruiker.

12 uur Vindt plaats wanneer u geen
APP-instellingen aan de
gebruiker hebt toegewezen.

De gebruiker is
geregistreerd voor Intune
MAM

App-beveiliging wordt
toegepast volgens de
beleidsinstellingen. Updates
treden op basis van de
interval voor opnieuw
proberen op

De Intune-service wordt
gebaseerd op de
gebruikersbelasting.
Doorgaans 30 min.

Vindt plaats wanneer de
gebruiker zich heeft
geregistreerd bij de Intune-
service voor de MAM-
configuratie.

NOTENOTE

Problemen met de netwerkverbinding oplossen

Krijg informatie over de verschillende implementatievensters voor app-beveiligingsbeleid, zodat u weet wanneer
wijzigingen op de apparaten van uw eindgebruikers moeten worden weergegeven.

De levering van het toepassingsbeveiligingsbeleid hangt af van de licentiestatus en de Intune-serviceregistratie
voor uw gebruikers.

Voor intervallen voor opnieuw proberen is mogelijk actief gebruik van de app vereist. Dit houdt in dat de app moet worden
geopend en moet worden gebruikt. Als deze interval 24 uur is en de gebruiker 48 uur wacht met het openen van de app, zal
de toepassingsbeveiligingsclient het na 48 uur opnieuw proberen.

Wanneer de gebruikersregistratie niet kan worden uitgevoerd als gevolg van problemen met de
netwerkverbinding, wordt een versnelde interval gebruikt. De toepassingsbeveiligingsclient probeert het opnieuw
in steeds langere intervallen, totdat de interval 60 minuten is of een verbinding tot stand is gebracht. De client
probeert het vervolgens opnieuw in intervallen van 60 minuten, totdat een verbinding tot stand is gebracht.



Volgende stappen

Vervolgens wordt de standaardinterval voor opnieuw proberen weer ingeschakeld, op basis van de
gebruikersstatus.

Licenties toewijzen aan gebruikers zodat ze apparaten kunnen inschrijven bij Intune



App-beveiligingsbeleid controleren
16-5-2019 • 12 minutes to read

NOTENOTE

Samenvattingsweergave

U kunt de nalevingsstatus van het MAM-beleid bewaken dat u hebt toegepast op gebruikers vanuit het venster
Intune-app-beveiliging in de Azure-portal. Bovendien vindt u informatie over de gebruikers die te maken
hebben met MAM-beleid, de nalevingsstatus van MAM-beleid en problemen waarmee uw gebruikers mogelijk
hebben te maken.

Er zijn drie verschillende plaatsen waar u de nalevingsstatus van MAM-beleid kunt bewaken:

Samenvattingsweergave
Detailweergave
Rapportageweergave

Zie Instructies voor het maken en toewijzen van beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie over het maken van
app-beveiligingsbeleid.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Client-apps.
4. Kies in de workload Client-apps de optie Status van de app-beveiliging van de sectieControleren om de

samenvattingsweergave te bekijken:

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Toegewezen gebruikers: Het totale aantal toegewezen gebruikers in uw bedrijf dat van een app
gebruikmaakt die is gekoppeld aan een beleid in een werkcontext en wordt beveiligd en in licentie wordt
gegeven, evenals de toegewezen gebruikers die onbeveiligd en niet-gelicentieerd zijn.

Gemarkeerde gebruikers: het aantal gebruikers dat problemen ondervindt. Gekraakte (iOS) en geroote
(Android) apparaten worden onder Gemarkeerde gebruikers gerapporteerd. Gebruikers met apparaten
die zijn gemarkeerd door de controle Google SafetyNet-apparaatattestation (indien ingeschakeld door de
IT-beheerder) worden hier gerapporteerd.

Gebruikersstatus voor iOS en Gebruikersstatus voor Android: Het aantal gebruikers dat een app
heeft gebruikt en waaraan een beleid is toegewezen in een werkcontext voor het betreffende platform.
Deze informatie toont het aantal gebruikers dat wordt beheerd door het beleid, evenals het aantal
gebruikers dat gebruikmaakt van een app waarop geen beleid in een werkcontext is gericht. U kunt
overwegen deze gebruikers toe te voegen aan het beleid.

Beste beschermde iOS-apps: Op basis van de meestgebruikte iOS-apps geeft deze informatie het
aantal beschermde en onbeschermde iOS-apps weer.

Beste beschermde Android-apps: Op basis van de meestgebruikte Android-apps geeft deze informatie
het aantal beschermde en onbeschermde Android-apps weer.

Beste geconfigureerde iOS-apps zonder inschrijving: Op basis van de meestgebruikte iOS-apps
voor niet-ingeschreven apparaten geeft deze informatie het aantal geconfigureerde iOS-apps weer.

Beste geconfigureerde Android-apps zonder inschrijving: Op basis van de meestgebruikte Android-
apps voor niet-ingeschreven apparaten geeft deze informatie het aantal geconfigureerde Android-apps



  Detailweergave

GebruikersstatusGebruikersstatus

NOTENOTE

NOTENOTE

weer.

Als u meerdere beleidsregels per platform hebt, wordt een gebruiker beschouwd als te worden beheerd door
beleid als er ten minste één beleidsregel aan hem of haar is toegewezen.

U kunt de gedetailleerde weergave van de samenvatting openen door de tegel Gebruikersstatus (afhankelijk
van het besturingssysteem van het apparaat) en de tegel Gemarkeerde gebruikers te kiezen.

U kunt zoeken naar een afzonderlijke gebruiker en de nalevingsstatus voor deze gebruiker controleren. Het
deelvenster App-rapportage bevat de volgende informatie voor de geselecteerde gebruiker :

Pictogram: Geeft aan of de status van de app actueel is.
App-naam: De naam van de app.
Apparaatnaam: Apparaten die zijn gekoppeld aan het account van de gebruiker.
Apparaattype: Het type apparaat of besturingssysteem dat het apparaat uitvoert.
Beleid: Het beleid dat is gekoppeld aan de app.
Status:

Laatste synchronisatie: Wanneer het apparaat voor het laatst is gesynchroniseerd.

Ingecheckt: het beleid is geïmplementeerd voor de gebruiker en de app is minstens eenmaal in de
werkcontext gebruikt.
Niet ingecheckt: het beleid is geïmplementeerd voor de gebruiker, maar de app is sindsdien niet
gebruikt in de werkcontext.

Als het MAM-beleid niet is toegepast op de gebruikers waarnaar u hebt gezocht, wordt in een bericht gemeld dat er geen
MAM-beleid wordt toegepast op de gebruikers.

Ga als volgt te werk om de rapportage voor een gebruiker te bekijken:

1. Voor het selecteren van een gebruiker selecteert u de tegel Gebruikersstatus.



Gemarkeerde gebruikersGemarkeerde gebruikers

Rapportageweergave

NOTENOTE

2. Kies in het geopende deelvenster App-rapportage de optie Gebruiker selecteren om een Azure Active
Directory-gebruiker te zoeken.

3. Selecteer de gebruiker uit de lijst. U kunt de details van de nalevingsstatus voor die gebruiker bekijken.

De gedetailleerde weergave bevat het foutbericht, de app die werd geopend toen de fout is opgetreden, het
besturingssysteem van het apparaat dat is beïnvloed en een tijdstempel. Gebruikers met apparaten die zijn
gemarkeerd door de controle Google SafetyNet-apparaatattestation worden hier gerapporteerd met de reden
dat zij door Google zijn gerapporteerd.

U vindt dezelfde rapporten bovenaan de blade App-beveiligingsstatus.

Intune biedt aanvullende velden voor apparaatrapporten, waaronder de registratie-id van de app, de Android-fabrikant,
het model, de versie van de beveiligingspatch en het iOS-model. In Intune zijn deze velden beschikbaar door Client-apps
> App-beveiligingsstatus te selecteren en vervolgens App-beveiligingsrapport: iOS, Android te kiezen. Bovendien
helpen deze parameters u de lijst Toestaan te configureren voor de apparaatfabrikant (Android), evenals de lijst Toestaan
voor het apparaatmodel (Android en iOS) en de versie-instellingen van de minimale Android-beveiligingspatch.

Aanvullende rapporten zijn beschikbaar om u te helpen bij de compatibiliteitsstatus van de MAM-beleid. Als u



Tabelgroepering

App-beveiligingsactiviteiten exporteren naar CSV

deze rapporten wilt weergeven, selecteert u Client-apps > App-beveiligingsstatus > Rapporten.

De blade Rapporten biedt verschillende rapporten op basis van de gebruiker en de app, waaronder de
volgende:

Gebruikersrapport: Dit rapport biedt dezelfde informatie als de informatie die u vindt in het rapport
Gebruikersstatus onder de sectie Gedetailleerde weergave hierboven.

App-rapport: In dit rapport worden niet alleen het platform en de app geselecteerd, maar vindt u twee
verschillende statussen voor appbescherming die u kunt selecteren voordat u het rapport genereert. De
statussen zijn Beveiligd of Niet-beveiligd.

Gebruikersstatus voor beheerde MAM-activiteit (Beveiligd): in dit rapport staat de activiteit van
elke beheerde MAM-app, vermeld per gebruiker. Hierin staan alle apps waarin MAM-beleid wordt
toegepast voor elke gebruiker én de status van elke app tijdens het inchecken ten opzichte van het
MAM-beleid, of elke app waarop MAM-beleid is toegepast, maar die nooit is ingecheckt.

Gebruikersstatus voor niet-beheerde MAM-activiteit (Niet-beveiligd): in dit rapport staat de
activiteit van apps met MAM-beleid die momenteel niet wordt beheerd, vermeld per gebruiker. Dit
kan in de volgende gevallen plaatsvinden:

De apps worden gebruikt door een gebruiker of een app waarop momenteel geen MAM-beleid
wordt toegepast.
Alle apps zijn ingecheckt, maar er wordt geen MAM-beleid op toegepast.

Rapport over gebruikersconfiguratie: Op basis van een geselecteerde gebruiker biedt dit rapport
details over appconfiguraties de gebruikers heeft ontvangen.

Appconfiguratierapport: Op basis van het geselecteerde platform en de app, biedt dit rapport
informatie over welke gebruikers configuraties hebben ontvangen voor de geselecteerde app.

App Learning-rapport voor Windows Information Protection: In dit rapport staan welke apps
beleidsgrenzen proberen te overschrijden.

Website Learning-rapport voor Windows Information Protection: In dit rapport staan welke
websites beleidsgrenzen proberen te overschrijden.

Nadat de gegevens voor het gebruikersrapport van de app-beveiliging worden weergegeven, kunt u
gegevens als volgt samenvoegen:

Validatieresultaat: de gegevens worden gegroepeerd op de beveiligingsstatus van apps. Het resultaat kan
fout, waarschuwing of geslaagd zijn.
App-naam: de gegevens worden gegroepeerd op apps (de daadwerkelijke app-naam). Het resultaat kan
fout, waarschuwing of geslaagd zijn.

U kunt alle beveiligingsactiviteiten voor apps exporteren naar één .csv-bestand. Dit kan nuttig zijn voor het
analyseren van alle app-beveiligingsstatussen die door de gebruikers zijn gerapporteerd.



Zie tevens

Volg deze stappen voor het genereren van het app-beveiligingsrapport:

1. Kies in het deelvenster Intune Mobile Application Management de optie App-beveiligingsrapport.

2. Kies Ja om uw rapport op te slaan, kies vervolgens Opslaan als en selecteer de map waarin u het
rapport wilt opslaan.

Gegevensoverdracht tussen iOS-apps beheren
Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
Wat u kunt verwachten wanneer uw iOS-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-android
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-ios


Aan de slag met de configuratie van
beveiligingsbeleid voor apps in Windows 10
16-5-2019 • 2 minutes to read

De MAM-provider configureren

Volgende stappen

Mobile Application Management (MAM) inschakelen voor Windows 10 door de MAM-provider in te stellen in
Azure AD. Door een MAM-provider in te stellen in Azure AD, kunt u de status van de inschrijving definiëren bij
het maken van een nieuw WIP-beleid (Windows Information Protection) met Intune. De status van inschrijving
mag MAM of MDM (Mobile Device Management) zijn.

1. Meld u aan bij Azure Portal en selecteer Azure Active Directory.

2. Kies Mobility (MDM en MAM) in de groep Beheren.

3. Klik op Microsoft Intune.

4. Configureer de instellingen in de groep Standaard MAM-URL's herstellen op de blade Configureren.

MAM-gebruikersbereik
Automatische inschrijving voor MAM gebruiken voor het beheren van bedrijfsgegevens op Windows-
apparaten van uw werknemers. De automatische inschrijving voor MAM wordt geconfigureerd voor Bring-
Your-Own-Device-scenario's.

Geen
Selecteer als geen gebruikers kunnen worden ingeschreven bij MAM.
Sommige
Selecteer de Azure AD-groepen met gebruikers die worden ingeschreven bij MAM.
Alle
Selecteer of alle gebruikers kunnen worden ingeschreven bij MAM.

URL voor MAM-gebruiksvoorwaarden
De URL voor de MAM-gebruiksvoorwaarden wordt niet ondersteund voor Microsoft Intune. Dit invoervak
moet leeg zijn om beveiligingsbeleid te kunnen toepassen.

Detectie-URL voor MAM
De URL van het eindpunt van inschrijving van de MAM-service. Het eindpunt van de inschrijving wordt
gebruikt om apparaten in te schrijven voor beheer met de MAM-service.

URL van MAM-naleving
De URL voor MAM-naleving wordt niet ondersteund voor Microsoft Intune. Dit invoervak moet leeg zijn
om beveiligingsbeleid te kunnen toepassen.

5. Klik op Opslaan.

WIP-beveiligingsbeleid voor apps maken



Beveiligingsinstelling voor de beveiliging van apps
voor Windows Information Protection (WIP) maken
en implementeren met Intune
16-5-2019 • 15 minutes to read

Voordat u begint

Lijst met toegestane en vrijgestelde appsLijst met toegestane en vrijgestelde apps

Typen appsTypen apps

Vereisten

IMPORTANTIMPORTANT

App-beveiligingsbeleid voor WIP toevoegen

TIPTIP

U kunt app-beveiligingsbeleid gebruiken met Windows 10-apps om apps zonder apparaatinschrijving te
beveiligen.

U moet enkele concepten begrijpen voor het toevoegen van WIP-beleid:

Beveiligde apps: dit zijn de apps die aan dit beleid moeten voldoen.

Vrijgestelde apps: deze apps zijn vrijgesteld van dit beleid en hebben zonder beperkingen toegang tot
bedrijfsgegevens.

Aanbevolen apps: een vooraf gevulde lijst met apps (voornamelijk van Microsoft Office) die u gemakkelijk in
het beleid kunt importeren.
Store-apps: u kunt elke app uit Microsoft Store toevoegen aan het beleid.
Windows-bureaublad-apps: u kunt traditionele Windows-bureaublad-apps toevoegen aan het beleid (zoals
.exe, of .dll)

U moet de MAM-provider configureren voordat u een beveiligingsbeleid voor WIP-apps kunt maken. Meer
informatie over de configuratie van uw MAM-provider met Intune.

WIP biedt geen ondersteuning voor meerdere identiteiten; er kan slechts één beheerde identiteit tegelijkertijd bestaan.

U moet bovendien beschikken over de volgende licentie en update:

Een Azure AD Premium-licentie
Update voor Windows Creators

Nadat u Intune hebt ingesteld in uw organisatie, kunt u specifiek WIP-beleid maken.

Zie Een WIP-beleid (Windows Information Protection) maken met MAM via Azure Portal voor Microsoft Intune in de
Windows-bibliotheek voor beveiligingsdocumentatie voor gerelateerde informatie over het maken van een WIP-beleid voor
Intune, waaronder de beschikbare instellingen en hoe u deze configureert.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-get-started-premium
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/04/11/how-to-get-the-windows-10-creators-update/#o61bC2PdrHslHG5J.97
https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/windows-information-protection/create-wip-policy-using-mam-intune-azure


Aanbevolen apps toevoegen aan de lijst met beschermde apps

Een Store-app toevoegen aan de lijst met beschermde apps

Een desktop-app toevoegen aan de lijst met beschermde apps

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Kies Alle services > Intune.
3. Selecteer Client-apps op de blade Microsoft Intune.
4. Selecteer App-beveiligingsbeleid op de blade Client-apps.
5. Selecteer Een beleid toevoegen om de blade Een beleid toevoegen weer te geven.
6. Voeg de volgende waarden toe:

7. Kies Maken. Het beleid wordt gemaakt en weergegeven in de tabel op de blade App-beveiligingsbeleid.

Naam: typ een naam (vereist) voor het nieuwe beleid.
Beschrijving: (optioneel) typ een beschrijving.
Platform: kies Windows 10 als het ondersteunde platform voor het beveiligingsbeleid van uw app.
Status van de inschrijving: kies Zonder inschrijving als status van de inschrijving voor het beleid.

1. Selecteer Client-apps op de blade Microsoft Intune.
2. Selecteer App-beveiligingsbeleid op de blade Client-apps.
3. Op de blade App-beveiligingsbeleid kiest u het beleid dat u wilt bewerken. De blade Intune-app-

beveiliging wordt weergegeven.
4. Kies Beveiligde apps op de blade Intune-app-beveiliging. De blade Beveiligde apps wordt geopend,

waarop alle apps worden weergegeven die al zijn opgenomen in de lijst voor het beveiligingsbeleid voor deze
app.

5. Selecteer Apps toevoegen. In Apps toevoegen ziet u een lijst gefilterde apps. Met de lijst bovenaan de
blade kunt u de lijstfilter wijzigen.

6. Selecteer elke app die u toegang wilt bieden tot uw bedrijfsgegevens.
7. Klik op OK. De blade Beveiligde apps wordt bijgewerkt met alle geselecteerde apps.
8. Klik op Opslaan.

Een Store-app toevoegen

1. Selecteer Client-apps op de blade Microsoft Intune.
2. Selecteer App-beveiligingsbeleid op de blade Client-apps.
3. Op de blade App-beveiligingsbeleid kiest u het beleid dat u wilt bewerken. De blade Intune-app-

beveiliging wordt weergegeven.
4. Kies Beveiligde apps op de blade Intune-app-beveiliging. De blade Beveiligde apps wordt geopend,

waarop alle apps worden weergegeven die al zijn opgenomen in de lijst voor het beveiligingsbeleid voor deze
app.

5. Selecteer Apps toevoegen. In Apps toevoegen ziet u een lijst gefilterde apps. Met de lijst bovenaan de
blade kunt u de lijstfilter wijzigen.

6. In de lijst selecteert u Store-apps.
7. Voer waarden in voor Naam, Uitgever, Productnaam en Actie. Stel de waarde van Actie in op Toestaan

zodat de app toegang heeft tot uw zakelijke gegevens.
8. Klik op OK. De blade Beveiligde apps wordt bijgewerkt met alle geselecteerde apps.
9. Klik op Opslaan.

Een bureaublad-app toevoegen

https://portal.azure.com


WIP Learning

Voordat u begintVoordat u begint

Wat zijn de beveiligingsmodi ?Wat zijn de beveiligingsmodi ?
BlokkerenBlokkeren

Onderdrukkingen toestaanOnderdrukkingen toestaan

AchtergrondAchtergrond

Uit (niet aanbevolen)Uit (niet aanbevolen)

1. Selecteer Client-apps op de blade Microsoft Intune.
2. Selecteer App-beveiligingsbeleid op de blade Client-apps.
3. Op de blade App-beveiligingsbeleid kiest u het beleid dat u wilt bewerken. De blade Intune-app-

beveiliging wordt weergegeven.
4. Kies Beveiligde apps op de blade Intune-app-beveiliging. De blade Beveiligde apps wordt geopend,

waarop alle apps worden weergegeven die al zijn opgenomen in de lijst voor het beveiligingsbeleid voor deze
app.

5. Selecteer Apps toevoegen. In Apps toevoegen ziet u een lijst gefilterde apps. Met de lijst bovenaan de
blade kunt u de lijstfilter wijzigen.

6. In de lijst selecteert u Bureaublad-apps.
7. Voer waarden in voor Naam, Uitgever, Productnaam, Bestand, Minimale versie, Maximale versie en

Actie. Stel de waarde van Actie in op Toestaan zodat de app toegang heeft tot uw zakelijke gegevens.
8. Klik op OK. De blade Beveiligde apps wordt bijgewerkt met alle geselecteerde apps.
9. Klik op Opslaan.

Nadat u de apps hebt toegevoegd die u wilt beveiligen met WIP, moet u een beveiligingsmodus toepassen via
WIP Learning.

WIP Learning is een rapport waarmee u uw apps met WIP-functionaliteit en uw voor WIP onbekende apps in de
gaten kunt houden. Onbekende apps zijn apps die niet zijn geïmplementeerd door de IT-afdeling van uw
organisatie. U kunt deze apps uit het rapport exporteren en toevoegen aan uw WIP-beleid om te voorkomen dat
de productiviteit wordt onderbroken voordat WIP in de modus Blokkeren wordt afgedwongen.

Er wordt informatie over WIP-apps weergegeven en u kunt een overzicht bekijken van de apparaten die zakelijke
gegevens hebben gedeeld met websites. Met deze informatie kunt u bepalen welke websites er moeten worden
toegevoegd aan WIP-beleid voor groepen en gebruikers. In het overzicht ziet u welke website-URL's worden
gebruikt door apps waarvoor WIP is ingeschakeld.

Wanneer u met apps met WIP-functionaliteit en voor WIP onbekende apps werkt, wordt het aanbevolen dat u
start met Stil of Onderdrukkingen toestaan als u met een kleine groep controleert of de juiste apps in de lijst
met beschermde apps staan. Vervolgens kunt u uw uiteindelijke afdwingingsbeleid wijzigen via Blokkeren.

WIP zoekt naar ongeschikte gegevensuitwisselingsprocedures en zorgt ervoor dat de gebruiker de actie niet
verder kan uitvoeren. Geblokkeerde acties kan ook het delen van gegevens in niet-zakelijke beveiligde apps en het
delen van bedrijfsgegevens met personen en apparaten buiten uw organisatie omvatten.

WIP zoekt naar het delen van onjuiste gegevens en waarschuwt gebruikers als ze een onveilige actie uitvoeren. In
deze modus kan de gebruiker echter het beleid negeren en de gegevens delen, waarbij de actie wordt toegevoegd
aan uw controlelogboek.

WIP wordt op de achtergrond uitgevoerd en maakt een registratie van onjuiste gegevensdeling, zonder dat een
actie wordt geblokkeerd waarvoor de interactie van een werknemer is vereist in de modus Onderdrukkingen
toestaan. Acties die niet zijn toegestaan, zoals apps die ten onrechte toegang willen krijgen tot een netwerkbron of
door WIP beveiligde gegevens, worden echter onderbroken.

WIP is uitgeschakeld en uw gegevens worden niet beveiligd of gecontroleerd.



  

Beschermingsmodus toevoegenBeschermingsmodus toevoegen

WIP Learning gebruikenWIP Learning gebruiken

De Windows Search-indexeerfunctie toestaan om versleutelde items
te zoeken

Extensies van versleutelde bestanden toevoegen

Als u WIP hebt uitgeschakeld, wordt een poging gedaan om door WIP gemarkeerde bestanden op de lokaal
aangesloten schijven te ontsleutelen. Let erop dat de vorige gegevens over de ontsleuteling en het beleid niet
automatisch worden toegepast als u de WIP-beveiliging weer inschakelt.

1. Kies op de blade App-beleid de naam van uw beleid en kies vervolgens Verplichte instellingen.

2. Selecteer een instelling en kies vervolgens Opslaan.

1. Open Azure Portal. Kies Alle services. Type Intune in het tekstvakfilter.

2. Kies Intune > Client-apps.

3. Kies Status van de app-beveiliging > Rapporten > Kennismaken met Windows Information
Protection.

Zodra de apps worden weergegeven in het rapport voor de logboekregistratie van WIP, kunt u deze
toevoegen aan de beveiligingsbeleidsregels voor uw app.

Hiermee kunt u het indexeren van items toestaan of verbieden. Deze schakeloptie dient voor de Windows Search-
indexeerfunctie. Hiermee bepaalt u of items die zijn versleuteld, worden geïndexeerd, zoals de bestanden met
Windows-gegevensbescherming (WIP).

Deze optie voor app-beveiligingsbeleid bevindt zich in de geavanceerde instellingen van het beleid voor
Windows-gegevensbescherming. Het beveiligingsbeleid van de app moet worden ingesteld op het Windows 10-
platform en de inschrijvingsstatus van het app-beleid moet worden ingesteld op Bij inschrijving.

Wanneer het beleid wordt ingeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging geïndexeerd en worden de
metagegevens opgeslagen op een niet-versleutelde locatie. De metagegevens bevatten gegevens zoals het
bestandspad en de wijzigingsdatum.

Als het beleid is uitgeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging niet geïndexeerd en worden ze niet
weergegeven in de resultaten in Cortana of Verkenner. Als er te veel mediabestanden met WIP-beveiliging op het
apparaat staan, kunnen de prestaties bij gebruik van foto's en Groove-apps ook worden beïnvloed.

https://portal.azure.com


Uw WIP-beveiligingsbeleid voor apps implementeren

IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

U kunt niet alleen de optie om de Windows Search-indexeerfunctie toe te staan om te zoeken naar
versleutelde items gebruiken, maar u kunt ook een lijst bestandsextensies opgeven. De bestanden met deze
extensies worden versleuteld wanneer ze vanaf een Server Message Block-share (SMB) binnen het bedrijf
worden gekopieerd, zoals gedefinieerd in de lijst netwerklocaties. Als dit beleid niet is opgegeven, wordt het
bestaande gedrag voor automatisch versleutelen toegepast. Als dit beleid is geconfigureerd, worden alleen
bestanden met de extensies van de lijst versleuteld.

Deze informatie is van toepassing op WIP zonder apparaatinschrijving.

Nadat u het beveiligingsbeleid van uw OHW app hebt gemaakt, moet u deze implementeren in uw organisatie
met MAM.

1. Kies op de blade App-beleid het nieuwe beveiligingsbeleid voor uw app, kies Gebruikersgroepen >
Gebruikersgroep toevoegen.

Er wordt een lijst met gebruikersgroepen op basis van de beveiligingsgroepen in uw Azure Active
Directory geopend op de blade Gebruikersgroep toevoegen.

2. Kies de groep waarop u uw beleid wilt toepassen en kies vervolgens Selecteren om het beleid te
implementeren.

Zie Uw ondernemingsgegevens beveiligen met Windows-gegevensbescherming (WIP) voor meer informatie
over Windows-gegevensbescherming.

https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip


      

Gegevensoverdracht beheren tussen iOS-apps met
Microsoft Intune
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App-beveiliging gebruiken met iOS-apps

UPN-gebruikersinstelling configureren voor Microsoft Intune of EMM
van derden

Beperk bestandsoverdrachten ter beveiliging van bedrijfsgegevens tot alleen de apps die u beheert. U kunt iOS-
apps op de volgende manieren beheren:

Voorkom het verlies van bedrijfsgegevens door voor apps een app-beveiligingsbeleid te configureren.
Dergelijke apps worden aangeduid als door beleid beheerde apps. Bekijk alle door Intune beheerde apps
die u met app-beveiligingsbeleid kunt beheren

Implementeer en beheer apps via het MDM-kanaal. Hiermee wordt vereist dat apparaten worden
ingeschreven in een MDM-oplossing (Mobile Device Management). De apps die u implementeert, kunnen
door beleid beheerde apps of andere beheerde apps zijn.

De functie Openen in beheer voor iOS-apparaten beperkt de bestandsoverdracht tussen apps die zijn
geïmplementeerd via het MDM-kanaal. Stel bij de configuratie-instellingen de beperkingen in voor de beheerde
Open in-functie van iOS en implementeer de apparaten met uw MDM-oplossing. Wanneer een gebruiker de
geïmplementeerde app installeert, worden de door u ingestelde beperkingen toegepast.

Gebruik een app-beveiligingsbeleid met de beheerde Open in-functie van iOS om bedrijfsgegevens op de
volgende manieren te beveiligen:

Apparaten die eigendom zijn van werknemers en die niet worden beheerd met een MDM-
oplossing: u kunt de app-beveiligingsbeleidsinstellingen instellen op App toestaan om alleen gegevens
over te dragen naar door beleid beheerde apps. Het gedrag Open-In in een door beleid beheerde app
presenteert alleen andere door beleid beheerde apps als opties voor delen. Als een gebruiker een met
beleid beveiligd bestand als bijlage van OneDrive via de systeemeigen e-mail-app probeert te verzenden, is
dat bestand onleesbaar.

Apparaten die worden beheerd door MDM-oplossingen: Voor apparaten die zijn ingeschreven bij
Intune of externe MDM-oplossingen, wordt het delen van gegevens tussen apps met app-
beveiligingsbeleid en andere beheerde iOS-apps die via MDM zijn geïmplementeerd, beheerd door Intune
App-beleid en de iOS-functie Openen in management. Als u ervoor wilt zorgen dat apps die u
implementeert met behulp van een MDM-oplossing, ook onderhevig zijn aan het app-beveiligingsbeleid in
Intune, configureert u de UPN-gebruikersinstelling zoals beschreven in het volgende gedeelte: UPN-
gebruikersinstelling configureren. Als u wilt opgeven hoe u gegevensoverdracht naar andere apps wilt
toestaan, schakelt u Organisatiegegevens naar andere apps verzenden in en kiest u vervolgens het
gewenste deelniveau. Als u wilt opgeven hoe u apps wilt toestaan om gegevens te ontvangen van andere
apps, schakelt u Organisatiegegevens naar andere apps verzenden in en kiest u vervolgens het
gewenste niveau voor het ontvangen van gegevens. Zie Instellingen voor herlocatie van gegevens voor
meer informatie over het ontvangen en delen van app-gegevens.

Deze configuratie van de UPN-gebruikersinstelling is vereist voor apparaten die worden beheerd door Intune of
een EMM-oplossing van derden. De UPN-configuratie werkt met het app-beveiligingsbeleid dat u via Intune

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps


Voorbeeld 1: beheerervaring in Intune of MDM-console van derdenVoorbeeld 1: beheerervaring in Intune of MDM-console van derden

implementeert. De volgende procedure is een algemene werkstroom voor het configureren van de UPN-instelling
en de daaruit voortvloeiende gebruikerservaring:

NOTENOTE

1. In Azure Portal maakt u beveiligingsbeleid voor apps en wijst u dit toe voor iOS. Configureer
beleidsinstellingen via de bedrijfsvereisten en selecteer de iOS-apps waarop dit beleid van toepassing moet
zijn.

2. Implementeer de apps en het e-mailprofiel die u wilt laten beheren via Intune of de MDM-oplossing van
derden met behulp van de volgende algemene stappen. Deze ervaring wordt ook getoond in voorbeeld 1.

3. Implementeer de app met de volgende app-configuratie-instellingen naar het beheerde apparaat:

sleutel = IntuneMAMUPN, waarde = username@company.com

Voorbeeld: [‘IntuneMAMUPN’, ‘janellecraig@contoso.com’]

In Intune moet het inschrijvingstype van het App Configuration-beleid zijn ingesteld op Beheerde apparaten.
Verder moet de app worden geïnstalleerd vanuit de Intune-bedrijfsportal (als deze als beschikbaar is ingesteld) of
naar het apparaat worden gepusht.

4. Implementeer het beleid Openen in beheer met Intune of de MDM-provider van derden op ingeschreven
apparaten.

MDM-PROVIDER VAN
DERDEN CONFIGURATIESLEUTEL WAARDETYPE CONFIGURATIEWAARDE

Microsoft Intune IntuneMAMUPN Tekenreeks {{UserPrincipalName}}

VMware AirWatch IntuneMAMUPN Tekenreeks {UserPrincipalName}

MobileIron IntuneMAMUPN Tekenreeks ${userUPN} of
${userEmailAddress}

Beheer van Citrix-eindpunt IntuneMAMUPN Tekenreeks ${user.userprincipalname}

ManageEngine Mobile
Device Manager

IntuneMAMUPN Tekenreeks %upn%

1. Ga naar de beheerconsole van Intune of uw MDM-provider van derden. Ga naar de sectie van de console
waarin u configuratie-instellingen van toepassingen implementeert op ingeschreven iOS-apparaten.

2. Voer in de sectie Toepassingsconfiguratie de volgende instelling in:

sleutel = IntuneMAMUPN, waarde = username@company.com

De juiste syntaxis van het sleutel/waarde-paar kan verschillen op basis van uw MDM-provider van derden.
De volgende tabel bevat voorbeelden van externe MDM-providers en de exacte waarden die u voor het
sleutel-waardepaar moet invoeren.

https://portal.azure.com
mailto:username@company.com
mailto:username@company.com


NOTENOTE

Voorbeeld 2: De ervaring voor de eindgebruikerVoorbeeld 2: De ervaring voor de eindgebruiker

UPN-gebruikersinstelling voor EMM van derden validerenUPN-gebruikersinstelling voor EMM van derden valideren

Zie tevens

Als u voor de Outlook-app in iOS een App Configuration-beleid implementeert met de optie 'Configuratiedesigner
gebruiken', wordt de configuratiesleutel IntuneMAMUPN op de achtergrond automatisch geconfigureerd voor het beleid.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte met veelgestelde vragen in New Outlook for iOS and Android App
Configuration Policy Experience – General App Configuration (Nieuwe App Configuration-beleidservaring voor Outlook voor
iOS en Android: algemene appconfiguratie).

NOTENOTE

1. Een gebruiker installeert de Microsoft Word-app op een apparaat.

2. De gebruiker start de beheerde systeemeigen e-mail-app om toegang te krijgen tot zijn/haar e-mail.

3. De gebruiker probeert een document te openen via de systeemeigen e-mail-app in Microsoft Word.

4. Wanneer de Word-app wordt gestart, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met het
werkaccount. Het account dat de gebruiker invoert, moet overeenkomen met het account dat u hebt
opgegeven in de instellingen voor app-configuratie voor de Microsoft Word-app.

De gebruiker kan het persoonlijke account toevoegen en gebruiken met Word. App-beveiligingsbeleid is niet van
toepassing wanneer de gebruiker Word in een andere context dan werk gebruikt.

5. Na het aanmelden gelden de instellingen voor het app-beveiligingsbeleid voor de Word-app.

6. Nu wordt de gegevensoverdracht voltooid en het document in de app getagd als zakelijk document. De
gegevens worden behandeld in een werkcontext en de beleidsinstellingen zijn van toepassing.

Na het configureren van de UPN-gebruikersinstelling valideert u de mogelijkheid van de iOS-app om te voldoen
aan het beveiligingsbeleid voor apps van Intune en dit te ontvangen.

De beleidsinstelling Require app PIN  (Een app-pincode vereisen ) is bijvoorbeeld eenvoudig te testen. Als de
beleidsinstelling is ingesteld op Ja, ziet de gebruiker een prompt om een pincode in te voeren of in te stellen
voordat er toegang tot bedrijfsgegevens kan worden verkregen.

Maak allereerst een app-beveiligingsbeleid en wijs dit toe aan de iOS-app. Zie App-beveiligingsbeleid valideren
voor meer informatie over het testen van beveiligingsbeleid voor apps.

Wat is een app-beveiligingsbeleid in Intune?

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/New-Outlook-for-iOS-and-Android-App-Configuration-Policy/ba-p/370481


Eindgebruikers instructies geven over Microsoft
Intune
15-4-2019 • 8 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Overwegingen over uw gebruikers

Wat u moet doen

Microsoft Intune helpt u om uw werknemers met mobiele apparaten uit te rusten terwijl uw zakelijke gegevens
worden beveiligd. Als u de Intune-implementatie wilt testen in uw organisatie, kunt u een gratis proefversie
proberen.

Als u Microsoft Intune implementeert, is het belangrijk dat medewerkers de noodzaak voor apparaatbeheer en
zakelijke mobiliteit begrijpen. Als u dit niet uitlegt, kunnen gebruikers het gevoel hebben dat u hun privacy
schendt. De bezorgdheid van gebruikers met betrekking tot privacy neemt toe wanneer u Intune implementeert
als een BYOD-oplossing.

Het is van groot belang dat u de zorgen van uw gebruikers over waarom uw bedrijf apparaten moet beheren, begrijpt en
deze proactief bespreekt om een implementatie te laten slagen.

Geslaagde ingebruikname gaat niet alleen om het distribueren van nieuwe, functionele technologie onder uw
werknemers. Het gaat er ook om dat gebruikers de nieuwe technologie begrijpen en deze omarmen. Daarom is
het belangrijk dat gebruikers de gegevensbeveiliging van Intune begrijpen en accepteren.

Hoeveel technologische ervaring hebben uw gebruikers? De kennis over en ervaringen met technologie
kan variëren onder uw gebruikers. Deze ervaringen kunnen positief zijn, zoals foto’s maken tijdens
familievakanties, maar kunnen ook negatief zijn, wanneer iemand bijvoorbeeld een apparaat in de gootsteen
heeft laten vallen. Ervaringen zijn van invloed op hoe gebruikers technologie benaderen voor persoonlijk en
zakelijke gebruik.

Wat betekent mobiliteitsmanagement voor gebruikers? Gebruikers hebben mogelijk geen volledig inzicht
in de toegang die u hebt, of niet hebt, tot hun apparaten en gegevens. Gebruikers hebben waarschijnlijk vragen
en twijfels over het feit dat hun acties mogelijk worden bijgehouden door IT en het management. Minder ervaren
apparaatgebruikers kunnen denken dat alle activiteiten op hun apparaten privé zijn.

Hoe kan Intune gebruikers overlast bezorgen Herken en respecteer de tijd die gebruikers nodig hebben om
apps te installeren, apparaten in te schrijven en compatibiliteit te handhaven. De hoogste prioriteit van alle
Intune-implementaties is het beveiligen van bedrijfsgegevens. De houding van gebruikers ten opzichte van
apparaatbeheer kan echter negatief worden beïnvloed als u beleid doorvoert dat bijvoorbeeld:

Onredelijke toegangscodes vereist op persoonlijke apparaten
Vereiste app-updates verzendt in het midden van belangrijke zakelijke gesprekken

Een dergelijk beleid kan ook een negatieve invloed hebben op de productiviteit van werknemers.

Lees de volgende lijst met tips om de Intune-implementatie van uw organisatie gemakkelijker te maken voor
gebruikers van apparaten.

https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/solutions/byod-design-considerations-guide


NOTENOTE

Wees creatief. De Intune-documentatie helpt gebruikers voor Intune-specifieke taken uitvoeren, zoals
apparaten registeren en problemen ermee oplossen. Vanuit de bedrijfsportal kunnen gebruikers op enkele
artikelen klikken om deze te openen. In deze specifieke artikelen worden onderwerpen behandeld als de
installatie van de bedrijfsportal-app, de inschrijving bij Intune, algemene taken die gebruikers op hun
apparaten kunnen uitvoeren en probleemoplossing. Een lijst van deze documentatie is ook te vinden in het
artikel Werk gedaan krijgen met beheerde apparaten.

Zorg dat u toegankelijk bent. Laat gebruikers weten waar ze hulp kunnen vinden in het geval van
problemen met apparaten. Wanneer u de bedrijfsportal aanpast, moet u niet vergeten de contactgegevens
van uw IT-beheerder op te nemen.

Zorg dat u persoonlijk bent. Geef instructies die specifiek zijn voor de implementatie van uw
organisatie. Hiermee laat u gebruikers zien dat u waarde hecht aan hun ervaring. Gebruik deze voor
Intune-gebruikers bestemde, aanpasbare sjabloon om uw eigen inschrijvingsinstructies voor uw
gebruikers te maken.

Zoek verschillende manieren om te communiceren. Gebruikers hebben verschillende leerstijlen en
voorkeuren over hoe ze informatie tot zich nemen. Voor visueel ingestelde mensen biedt Intune op
Channel 9 videoversies van hoe u verschillende apparaattypen inschrijft. Video's kunnen direct worden
ingesloten in uw eigen SharePoint-site. U kunt ook lokale kopieën van de video of audiotrack downloaden.

Let op. De Intune-gebruikerservaring heeft ook invloed op uw productiviteit. Wanneer u de ervaring van
gebruikers begrijpt, kunt u problemen met apparaten en van gebruikers eenvoudiger oplossen. U kunt
bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe uw gebruikers hun apps ophalen. Wanneer u deze informatie vooraf
hebt, kunt u problemen eenvoudiger en sneller opsporen en oplossen.

Android

Een Android-apparaat gebruiken met Intune
Hoe uw Android-gebruikers apps downloaden

iOS

Een iOS-apparaat gebruiken met Intune
Hoe uw iOS-gebruikers hun apps downloaden

Windows

Een Windows-apparaat gebruiken met Intune
Hoe uw Windows-gebruikers apps downloaden

Wees open. Wees duidelijk over wat u gaat beheren op apparaten van gebruikers. Vertel gebruikers wat
voor soort gegevens u verzamelt en waarom u die wilt verzamelen. Informeer ze hoe u van plan bent om
alle gegevens te gebruiken. Microsoft vindt dat u recht hebt op zoveel mogelijk gegevens over het beheer
van uw klantgegevens in de cloud en denkt dat deze filosofie de tevredenheid van uw gebruikers met
Intune aanzienlijk kan verhogen.

Openheid, waar mogelijk, is fundamenteel voor een geslaagde implementatie.

Het is belangrijk dat u vertrouwen combineert met een goed ontworpen nalevingsbeleid.  Gebruikers moeten
weten dat, zelfs als u kunt kijken naar bepaalde soorten persoonlijke gegevens, dat u dat niet wilt. Maak
gebruikers duidelijk dat u aansprakelijk kun worden gesteld wanneer u hun privacy schendt. Stel samen met de
juridische afdeling en HR-afdeling een verklaring op om de zorgen met betrekking tot privacy verder weg te
nemen.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/use-managed-devices-to-get-work-done
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/company-portal-customize
https://gallery.technet.microsoft.com/office/Intune-End-User-Enrollment-3a0c9b0c
https://www.umassd.edu/dss/resources/facultystaff/howtoteachandaccommodate/howtoaccommodatedifferentlearningstyles/
https://channel9.msdn.com/Series/IntuneEnrollment
https://support.office.com/article/Embed-a-video-from-Office-365-Video-59e19984-c34e-4be8-889b-f6fa93910581
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-android-device-with-intune
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-ios-device-with-intune
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-your-windows-device-with-intune
https://www.microsoft.com/trustcenter/about/transparency
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van de bedrijfsportal-app
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NOTENOTE

De bedrijfsportal toestaan telefoongesprekken uit te voeren en
beheren?
Waar deze wordt weergegevenWaar deze wordt weergegeven

Wat het betekentWat het betekent

NOTENOTE

Wat er gebeurt als gebruikers toegang weigerenWat er gebeurt als gebruikers toegang weigeren

De volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten met Android 6.0 en hoger.

Kom meer te weten over de verschillende app-berichten die eindgebruikers te zien kunnen krijgen in de
bedrijfsportal. Deze app-berichten worden meestal op verschillende momenten in het inschrijvingsproces
weergegeven. Ontdek waar de berichten worden weergegeven, wat de berichten betekenen en wat er gebeurt als
gebruikers toegang weigeren. Kom daarnaast te weten hoe u de berichten het beste kunt uitleggen aan gebruikers.

De bedrijfsportal toestaan telefoongesprekken uit te voeren en te beheren?
De bedrijfsportal toegang verlenen tot foto's, media en bestanden op uw apparaat?

Het bericht De bedrijfsportal toestaan om telefoongesprekken uit te voeren en te beheren? wordt
weergegeven wanneer gebruikers in de bedrijfsportal-app op Inschrijven tikken wanneer ze hun apparaat
inschrijven.

Wanneer gebruikers hiermee akkoord gaan, geven ze toestemming om het telefoonnummer en het IMEI-nummer
van hun apparaat naar de Intune-service te verzenden. Deze worden weergegeven in de beheerconsole op de
pagina Hardware.

De bedrijfsportal-app voert nooit telefoongesprekken uit en beheert deze niet. De berichttekst wordt beheerd door
Google en kan niet worden gewijzigd.

Als u de pagina Hardware wilt weergeven, gaat u naar Groepen > Alle mobiele apparaten > Apparaten.
Selecteer het apparaat van de gebruiker en ga naar Eigenschappen weergeven > Hardware.

Als gebruikers de toegang weigeren, kunnen ze de bedrijfsportal-app wel nog gebruiken en hun apparaat
inschrijven. Het telefoonnummer en het IMEI-nummer worden echter leeg weergegeven op de pagina Hardware
in de beheerconsole. De tweede keer dat gebruikers zich aanmelden bij de bedrijfsportal-app nadat ze toegang
hebben geweigerd, wordt in het bericht een selectievakje bij Niet opnieuw vragen weergegeven dat gebruikers
kunnen inschakelen zodat het bericht nooit meer wordt weergegeven.

Als gebruikers toegang verlenen en deze later weer intrekken, wordt het bericht de volgende keer dat gebruikers
zich bij de bedrijfsportal-app aanmelden, weergegeven na de inschrijving.

Als gebruikers later alsnog besluiten om toegang te verlenen, kunnen ze naar Instellingen > Apps >



Dit uitleggen aan uw gebruikersDit uitleggen aan uw gebruikers

Bedrijfsportal toegang tot uw contactpersonen toestaan?
Waar deze wordt weergegevenWaar deze wordt weergegeven

Wat het betekentWat het betekent

NOTENOTE

Wat er gebeurt als gebruikers toegang weigerenWat er gebeurt als gebruikers toegang weigeren

Dit uitleggen aan uw gebruikersDit uitleggen aan uw gebruikers

De bedrijfsportal toegang verlenen tot foto's, media en bestanden op
uw apparaat?
Waar deze wordt weergegevenWaar deze wordt weergegeven

Wat het betekentWat het betekent

NOTENOTE

Bedrijfsportal > Machtigingen > Telefoon gaan en de optie inschakelen.

Stuur uw gebruikers naar Uw Android-apparaat inschrijven bij Intune voor meer informatie.

Het bericht Bedrijfsportal toegang tot uw contactpersonen toestaan? wordt weergegeven wanneer
gebruikers in de bedrijfsportal-app op Inschrijven tikken wanneer ze hun apparaat inschrijven.

Wanneer gebruikers hiermee akkoord gaan, stemmen ze ermee in dat hun werkaccount met Intune wordt gemaakt
en dat de Azure Active Directory-identiteit die voor de gebruiker van dat apparaat is geregistreerd daarmee wordt
beheerd.

Microsoft heeft nooit toegang tot contactpersonen. De berichttekst wordt beheerd door Google en kan niet worden
gewijzigd.

Als een gebruiker geen toestemming geeft, wordt het apparaat niet bij Intune ingeschreven en kan het niet worden
beheerd. De tweede keer dat gebruikers zich aanmelden bij de bedrijfsportal-app nadat ze toegang hebben
geweigerd, wordt in het bericht een selectievakje bij Niet opnieuw vragen weergegeven dat gebruikers kunnen
inschakelen zodat het bericht nooit meer wordt weergegeven.

Als gebruikers toegang verlenen en deze later weer intrekken, wordt het bericht de volgende keer dat gebruikers
zich bij de bedrijfsportal-app aanmelden, weergegeven na de registratie.

Als gebruikers later alsnog besluiten om toegang te verlenen, kunnen ze naar Instellingen > Apps >
Bedrijfsportal > Machtigingen > Telefoon gaan en de optie inschakelen.

Stuur uw gebruikers naar Uw Android-apparaat inschrijven bij Intune voor meer informatie.

Het bericht De bedrijfsportal toegang verlenen tot foto's, media en bestanden op uw apparaat? wordt
weergegeven wanneer gebruikers op Gegevens verzenden tikken om hun logboeken te verzenden naar hun IT-
beheerder.

Door hiermee akkoord te gaan, staan gebruikers toe dat gegevenslogboeken worden geschreven naar de SD-
geheugenkaart van het apparaat. Hierdoor kunnen deze logboeken ook worden verzonden via een USB-kabel.

De bedrijfsportal-app gebruikt nooit foto's, media en bestanden van gebruikers. De berichttekst wordt beheerd door
Google en kan niet worden gewijzigd.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android


Wat er gebeurt als gebruikers toegang weigerenWat er gebeurt als gebruikers toegang weigeren

Dit uitleggen aan uw gebruikersDit uitleggen aan uw gebruikers

De ondersteuningsafdeling van uw bedrijf moet u toegang geven tot
de bedrijfsbronnen
Waar deze wordt weergegevenWaar deze wordt weergegeven

Wat het betekentWat het betekent

Een iOS-bedrijfsportalapp (line-of-business-app) op uw iOS-apparaat
goedkeuren
Waar deze wordt weergegevenWaar deze wordt weergegeven

Wat het betekentWat het betekent

Als gebruikers toegang weigeren, kunnen ze nog steeds gegevenslogboeken via e-mail verzenden, maar de
logboeken worden niet gekopieerd naar de SD-kaart van het apparaat.

De tweede keer dat gebruikers zich aanmelden bij de bedrijfsportal-app nadat ze toegang hebben geweigerd,
wordt in het bericht een selectievakje bij Niet opnieuw vragen weergegeven dat gebruikers kunnen inschakelen
zodat het bericht nooit meer wordt weergegeven. Als gebruikers toegang verlenen en deze later weer intrekken,
wordt het bericht de volgende keer dat ze logboeken verzenden, weergegeven. Als gebruikers later echter alsnog
besluiten om toegang te verlenen, kunnen ze naar Instellingen > Apps > Bedrijfsportal > Machtigingen >
Opslag gaan en de machtiging instellen.

Stuur uw gebruikers naar Logboeken via e-mail naar de IT-beheerder verzenden.

Als u de bedrijfsportal-app niet hebt toegevoegd aan de lijst Toegestane apps of Vrijgestelde apps, zullen
aanmeldpogingen van gebruikers mislukken. Het volgende bericht wordt weergegeven:

De ondersteuningsafdeling van uw bedrijf moet u toegang geven tot de bedrijfsbronnen
Uw bedrijf gebruikt Windows Information Protection-beleid om uw apparaat te beveiligen. De
ondersteuningsafdeling van uw bedrijf moet ervoor zorgen dat de bedrijfsportal toegang heeft tot de
resources.

Voeg de bedrijfsportal toe aan de lijst Toegestane apps of Vrijgestelde apps in het WIP-beveiligingsbeleid
(Windows Information Protection) voor apps. Zie Beveiligingsinstelling voor de beveiliging van apps voor
Windows Information Protection (WIP) maken en implementeren met Intune.

iOS-apps die zijn ontwikkeld door uw organisatie en die niet beschikbaar zijn in de App Store worden niet
standaard door uw apparaat vertrouwd. Wanneer u apps installeert als de bedrijfsportal en de app start, wordt het
volgende bericht weergegeven:

Dit bericht betekent dat u uw iOS-apparaatinstellingen moet bewerken om een app die door uw organisatie is
ontwikkeld goed te keuren en op uw iOS-apparaat te installeren.

Wanneer u zulke apps installeert met de bedrijfsportal en de app start, volgt u deze stappen om de app goed te
keuren nadat u deze hebt gedownload:

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android


Zie tevensZie tevens

1. Nadat een geïnstalleerde bedrijfsapp ( line-Of-Business-app) wordt gestart, ziet u het bericht over een niet-
vertrouwde bedrijfsontwikkelaar. 
Druk op Annuleren.

2. Navigeer naar Instellingen > Algemeen > Apparaatbeheer.

3. Selecteer Beheerprofiel > Bedrijfsapp.

4. Selecteer de naam van de ontwikkelaar.

5. Druk op Ontwikkelaar vertrouwen.

6. Bevestig de app door Vertrouwen te selecteren in het pop-upbericht van de app-installatie.

U hoort de bedrijfsapp te kunnen starten en gebruiken.

Wat u uw eindgebruikers vertelt over het gebruik van Intune



    

Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app
wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
16-5-2019 • 6 minutes to read

Toegang tot apps

Apps met ondersteuning voor meerdere identiteiten gebruiken

Gebruikersaccounts op het apparaat beheren

In dit artikel wordt de gebruikerservaring voor apps met app-beveiligingsbeleid beschreven.  App-
beveiligingsbeleid wordt alleen toegepast wanneer apps worden gebruikt in een werkcontext, bijvoorbeeld
wanneer de gebruiker apps opent met een werkaccount of bestanden opent die zijn opgeslagen in een locatie van
OneDrive voor Bedrijven.

De bedrijfsportal-app is vereist voor alle apps die zijn gekoppeld aan app-beveiligingsbeleid op Android-
apparaten.

Op apparaten die niet zijn geregistreerd bij Intune, moet de bedrijfsportal-app worden geïnstalleerd. De
gebruikers hoeven de bedrijfsportal-app echter niet te starten of zich er bij aan te melden om apps te kunnen
gebruiken die worden beheerd door het app-beveiligingsbeleid.

De bedrijfsportal-app is een manier voor Intune om op een veilige locatie gegevens te delen. De bedrijfsportal-app
is daarom vereist voor alle apps die zijn gekoppeld aan app-beveiligingsbeleid, zelfs als het apparaat niet is
geregistreerd bij Intune.

App-beveiligingsbeleid wordt alleen toegepast in een werkcontext. Daarom is het mogelijk dat de app zich anders
gedraagt, afhankelijk of het om een persoonlijke of werkcontext gaat.

De gebruiker moet bijvoorbeeld een pincode invoeren bij het openen van werkgegevens. Voor de Outlook-app
wordt de gebruiker gevraagd een pincode in te voeren bij het starten van de app. Voor de OneDrive app wordt
de gebruiker om een pincode gevraagd wanneer deze het werkaccount typt. Bij Microsoft Word, PowerPoint en
Excel wordt de gebruiker om de pincode gevraagd wanneer deze documenten opent die zijn opgeslagen op de
OneDrive voor Bedrijven-locatie van het bedrijf.

Met toepassingen met meerdere identiteiten kunnen gebruikers meerdere accounts toevoegen. Intune-app-
beveiliging ondersteunt slechts één beheerd account. Intune-app-beveiliging beperkt niet het aantal niet-beheerde
accounts.

Wanneer er een beheerd account in een toepassing is:

Als een gebruiker een tweede beheerd account probeert toe te voegen, moet de gebruiker selecteren welk
beheerd account moet worden gebruikt. Het andere account wordt verwijderd.
Als de IT-beheerder een beleid toevoegt aan een tweede bestaand account, moet de gebruiker selecteren welk
beheerd account moet worden gebruikt. Het andere account wordt verwijderd.

Lees het volgende voorbeeldscenario om meer inzicht te krijgen in hoe meerdere gebruikersaccounts worden
behandeld.

Gebruiker A werkt voor twee bedrijven: bedrijf X en bedrijf Y . Gebruiker A heeft voor elk bedrijf een
werkaccount en voor beide accounts wordt gebruikgemaakt van Intune om app-beveiligingsbeleid te



Een tweede account toevoegenEen tweede account toevoegen
AndroidAndroid

Mediabestanden weergeven met de Azure Information Protection-app

implementeren. Bedrijf X implementeert app-beveiligingsbeleid voordat bedrijf Y dat doet. Het app-
beveiligingsbeleid wordt toegepast op het account dat is gekoppeld aan bedrijf X, niet op het account dat is
gekoppeld aan bedrijf Y. Als u wilt dat het gebruikersaccount dat is gekoppeld aan bedrijf Y door het app-
beveiligingsbeleid wordt beheerd, moet u het gebruikersaccount dat is gekoppeld aan bedrijf X verwijderen en het
account toevoegen dat is gekoppeld aan bedrijf Y.

Als u een Android-apparaat gebruikt, ziet u mogelijk een blokkeringsbericht met instructies voor het verwijderen
van het bestaande account en toevoegen van een nieuwe account. Als u het bestaande account wilt verwijderen,
gaat u naar Instellingen >Algemeen > Toepassingsbeheer >Bedrijfsportal. Vervolgens kiest u Gegevens
wissen.

Als u AV-, PDF- en afbeeldingsbestanden van uw bedrijf op een Android-apparaat wilt weergeven, gebruikt u de
Microsoft Information Protection-app (voorheen de Rights Management-app voor delen).

U kunt deze app downloaden via de Google Play Store.

De volgende bestandstypen worden ondersteund:

Audio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC),
AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE
Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Afbeelding: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpeg
Documenten: PDF, PPDF

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.ipviewer


PFILE

Pfile is een algemene 'wrapper'-indeling voor beveiligde bestanden waarmee de versleutelde inhoud en de Azure Information
Protection-licenties worden ingekapseld. Deze indeling kan worden gebruikt voor het beveiligen van elk bestandstype.

Volgende stappen
Wat u kunt verwachten wanneer uw iOS-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
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Toegang tot apps

Apps met ondersteuning voor meerdere identiteiten gebruiken

Gebruikersaccounts op het apparaat beheren

In dit onderwerp wordt de gebruikerservaring beschreven voor het gebruik van apps waarop app-
beveiligingsbeleid is toegepast. App-beveiligingsbeleid wordt alleen toegepast wanneer apps worden gebruikt in
een werkcontext, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker apps gebruikt met een werkaccount of bestanden opent die
zijn opgeslagen in de OneDrive voor Bedrijven-locatie van uw bedrijf.

Als het apparaat niet is geregistreerd bij Intune, wordt de gebruiker gevraagd de app opnieuw te starten
wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt. Er moet opnieuw worden opgestart zodat het app-beveiligingsbeleid
kan worden toegepast op de app.

Op apparaten die zijn ingeschreven voor beheer in Intune, wordt een bericht aan de gebruiker weergegeven
dat de app nu wordt beheerd.

Met apps die ondersteuning bieden voor meerdere identiteiten, kunt u verschillende accounts (zakelijk en
persoonlijk) gebruiken voor toegang tot dezelfde apps, terwijl beveiligingsbeleid voor apps wordt toegepast
wanneer de apps worden gebruikt in zakelijke context.

De gebruiker moet bijvoorbeeld een pincode invoeren bij het openen van werkgegevens. Voor de Outlook-app
wordt de gebruiker gevraagd een pincode in te voeren bij het starten van de app. Voor de OneDrive app wordt de
gebruiker om een pincode gevraagd wanneer deze het werkaccount typt. Bij Microsoft Word, PowerPoint en
Excel wordt de gebruiker om een pincode gevraagd wanneer deze documenten opent die zijn opgeslagen op de
OneDrive voor Bedrijven-locatie van het bedrijf.

Meer informatie over de apps die ondersteuning bieden voor app-beveiliging en meervoudige identiteiten met
Intune.

App-beveiligingsbeleid wordt alleen toegepast in een werkcontext. Daarom is het mogelijk dat de app zich anders
gedraagt, afhankelijk of het om een persoonlijke of werkcontext gaat.

Met toepassingen met meerdere identiteiten kunnen gebruikers meerdere accounts toevoegen. Intune-app-
beveiliging ondersteunt slechts één beheerd account. Intune-app-beveiliging beperkt niet het aantal niet-beheerde
accounts.

Wanneer er een beheerd account in een toepassing is:

Als een gebruiker een tweede beheerd account probeert toe te voegen, moet de gebruiker selecteren welk
beheerd account moet worden gebruikt. Het andere account wordt verwijderd.
Als de IT-beheerder een beleid toevoegt aan een tweede bestaand account, moet de gebruiker selecteren welk
beheerd account moet worden gebruikt. Het andere account wordt verwijderd.

Lees het volgende voorbeeldscenario om meer inzicht te krijgen in hoe meerdere gebruikersaccounts worden
behandeld.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps


Een tweede account toevoegenEen tweede account toevoegen

Volgende stappen

Gebruiker A werkt voor twee bedrijven: bedrijf X en bedrijf Y . Gebruiker A heeft voor elk bedrijf een werkaccount
en voor beide accounts wordt gebruikgemaakt van Intune om app-beveiligingsbeleid te implementeren. Bedrijf X
implementeert app-beveiligingsbeleid voordat bedrijf Y dat doet. Het account dat is gekoppeld aan bedrijf X
krijgt als eerste het app-beveiligingsbeleid. Als u wilt dat het gebruikersaccount dat is gekoppeld aan bedrijf Y door
het app-beveiligingsbeleid wordt beheerd, moet u het gebruikersaccount dat is gekoppeld aan bedrijf X
verwijderen en het gebruikersaccount toevoegen dat is gekoppeld aan bedrijf Y.

Als u een iOS-apparaat gebruikt en u een tweede werkaccount op dat apparaat probeert toe te voegen, ziet u
mogelijk een blokkeringsbericht. De accounts worden weergegeven en u kunt kiezen welk account u wilt
verwijderen.

Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid



Hoe uw Android-gebruikers apps downloaden
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Native Android-apparaten (niet-Samsung Knox Standard)
APP-TYPE LINE-OF-BUSINESS (LOB)-APPS PLAY STORE-APPS

Available apps Gebruikers tikken op Installeren in de
bedrijfsportal. Er wordt een melding
weergegeven waarop gebruikers
vervolgens tikken om de installatie te
starten. Nadat de installatie is voltooid,
verdwijnt de melding.

Gebruikers tikken op de app in de
bedrijfsportal en gaan naar een app-
pagina in de Play Store, waar ze de
installatie kunnen starten.

Required apps Gebruikers krijgen een melding te zien
die niet kan worden gesloten en waarin
wordt aangegeven dat er een app moet
worden geïnstalleerd. Gebruikers tikken
op de melding om de installatie te
starten. Nadat de installatie is voltooid,
verdwijnt de melding.

Gebruikers krijgen een melding te zien
die niet kan worden gesloten en waarin
wordt aangegeven dat er een app moet
worden geïnstalleerd. Gebruikers tikken
op de melding en gaan naar een app-
pagina in de Play Store, waar ze de
installatie kunnen starten. Nadat de
installatie is voltooid, verdwijnt de
melding.

Samsung Knox Standard Android-apparaten
APP-TYPE LINE-OF-BUSINESS (LOB)-APPS PLAY STORE-APPS

Available apps Gebruikers tikken op Installeren in de
bedrijfsportal. De app wordt
geïnstalleerd zonder verdere
tussenkomst van de gebruiker.

Gebruikers tikken op de app in de
bedrijfsportal en gaan naar een app-
pagina in de Play Store, waar ze de
installatie kunnen starten.

Gebruik deze informatie om te begrijpen hoe en waar uw Android-eindgebruikers de apps downloaden die u
distribueert via Microsoft Intune. De informatie kan per apparaattype verschillen (native Android-apparaten
versus Samsung Knox Standard-apparaten).

Uw eindgebruikers moeten installatie van onbekende bronnen toestaan om LOB-apps te kunnen installeren. Deze
zijn normaal gesproken op twee verschillende plaatsen te vinden:

Android 7.1.2 en lager: Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen
Android 8.0 en hoger: Instellingen > Apps en meldingen > Toegang tot speciale apps > Onbekende
apps installeren > Bedrijfsportal > Toestaan van deze bron

Als dit het geval is, zal de bedrijfsportal-app de eindgebruiker informeren en direct naar de juiste instelling
begeleiden.



Required apps De app wordt geïnstalleerd zonder
tussenkomst van de gebruiker.

Gebruikers krijgen een melding te zien
die niet kan worden gesloten en waarin
wordt aangegeven dat er een app moet
worden geïnstalleerd. Gebruikers tikken
op de melding en gaan naar een app-
pagina in de Play Store, waar ze de
installatie kunnen starten. Nadat de
installatie is voltooid, verdwijnt de
melding.

APP-TYPE LINE-OF-BUSINESS (LOB)-APPS PLAY STORE-APPS

Zie tevensZie tevens

Apps kunnen wel of niet worden beheerd, zoals hieronder wordt beschreven. Het proces van het maken van apps
die worden beheerd, is hetzelfde voor alle typen Android-apparaten.

Beheerde apps: dit zijn apps die kunnen worden beheerd via beleid. Ze zijn "verpakt" door Intune of gebouwd
met de Intune App SDK. Deze apps kunnen worden beheerd door Intune en hierop kan een toepassingsbeleid
worden toegepast.

Niet-beheerde apps: dit zijn apps die niet kunnen worden beheerd via beleid. Deze zijn niet verpakt door Intune
of opgenomen in de Intune App SDK. Het toepassingsbeleid kan niet worden toegepast op deze apps.

Apps toevoegen met Microsoft Intune

Hoe uw iOS-gebruikers hun apps downloaden

Hoe uw Windows-gebruikers apps downloaden



Hoe uw iOS-gebruikers hun apps downloaden
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Gebruik deze informatie om te begrijpen hoe en waar uw eindgebruikers de apps downloaden die u distribueert
via Microsoft Intune.

Vereiste apps: apps die door de beheerder worden vereist en die op het apparaat worden geïnstalleerd met
minimale tussenkomst van de gebruiker, afhankelijk van het platform.

Beschikbare apps: apps die zijn opgegeven in de lijst van de bedrijfsportal-app en die een gebruiker optioneel
kan installeren.

Beheerde apps zijn apps die kunnen worden beheerd via beleid en die zijn 'verpakt' door Intune of zijn gebouwd
met de Intune App Software Development Kit (SDK). Deze apps kunnen worden beheerd door Intune en hierop
kan app-beveiligingsbeleid worden toegepast.

Niet-beheerde apps: apps die niet kunnen worden beheerd via beleid en die niet zijn verpakt door Intune of
waarin de Intune App SDK niet is opgenomen. Het toepassingsbeleid kan niet worden toegepast op deze apps.

Het wordt door Apple verboden om LOB- (Line-Of-Business) en beheerde App Store-apps in de bedrijfsportal-
app te vermelden. Dit probleem wordt omzeild doordat gebruikers met tegels in de bedrijfsportal-app voor iOS op
één locatie (de bedrijfsportalwebsite) naar verschillende weergaven worden verwezen voor alle apps.

Geregistreerde gebruikers krijgen hun apps door te tikken op de volgende tegels op het scherm Apps van de
bedrijfsportal-app:

Alle apps verwijst naar een lijst met alle apps op het tabblad ALLE van de bedrijfsportalwebsite.

Gebruikers gaan met Aanbevolen apps naar het tabblad AANBEVOLEN van de bedrijfsportalwebsite.

Categorieën verwijst naar het tabblad CATEGORIEËN van de bedrijfsportalwebsite.

https://portal.manage.microsoft.com


Zie tevensZie tevens

Zie Apps toevoegen aan Microsoft Intune voor informatie over het toevoegen van apps.

Hoe uw Android-gebruikers apps downloaden

Hoe uw Windows-gebruikers apps downloaden



Hoe uw Windows-gebruikers hun apps downloaden
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Zie tevensZie tevens

Gebruik deze informatie om te begrijpen hoe en waar uw gebruikers de apps downloaden die u distribueert via
Microsoft Intune.

Vereiste apps zijn apps die door de beheerder worden vereist en die op het apparaat worden geïnstalleerd met
minimale tussenkomst van de gebruiker, afhankelijk van het platform.

Beschikbare apps zijn apps die zijn opgegeven in de lijst van de bedrijfsportal-app en die een gebruiker
desgewenst kan installeren.

Beheerde apps zijn apps die kunnen worden beheerd via beleid en die zijn 'verpakt' door Intune of zijn gebouwd
met de Intune App Software Development Kit (SDK). Deze apps kunnen worden beheerd door Intune en hierop
kan app-beveiligingsbeleid worden toegepast.

Niet-beheerde apps zijn apps die kunnen worden beheerd via beleid en die niet zijn verpakt door Intune of
waarin de Intune App SDK niet is opgenomen. App-beveiligingsbeleid kan niet worden toegepast op deze apps.

Hoe uw Android-gebruikers hun apps downloaden Hoe uw iOS-gebruikers hun apps downloaden



Gegevens die Intune naar Apple verzendt
16-5-2019 • 4 minutes to read

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR

APNS Token, PushMagic Als de server het apparaat accepteert,
pusht het apparaat zelf een
apparaattoken naar de server. De
server moet deze token gebruiken om
pushmeldingen naar het apparaat te
verzenden. Dit incheckbericht bevat
ook een PushMagic-tekenreeks. De
server moet deze tekenreeks
onthouden en deze insluiten in alle
pushmeldingen die naar het apparaat
worden verzonden.

ASM/DEP Servertoken Pushmelding met apparaattoken,
gebruikt voor verificatie met de Apple-
service.

ASM/DEP servernaam Een herleidbare naam voor de MDM-
server.

ASM/DEP server_uuid Een server-id die door het systeem is
gegenereerd.

ASM/DEP admin_id De Apple-id van de persoon die de
tokens heeft gegenereerd die nu
worden gebruikt.

ASM/DEP org_name De naam van de organisatie.

ASM/DEP org_email Het e-mailadres van de organisatie.

ASM/DEP org_phone Het telefoonnummer van de
organisatie.

Als een van de volgende Apple-services wordt ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding
met Apple en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld met Apple:

Apple Device Enrollment Program (DEP)
Apple MDM-pushcertificaat (APNS)
Apple School Manager (ASM)
Apple Volume Purchase Program (VPP)

Voordat Microsoft Intune verbinding kan maken, moet u een Apple-account maken voor elk van de Apple-
services.

In de volgende tabel staat welke gegevens Microsoft Intune vanaf een apparaat verzendt naar de ingeschakelde
Apple-services.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/apple-school-manager-integration-with-intune-for-education-and-school-data-sync
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


ASM/DEP org_address Het adres van de organisatie.

ASM/DEP org_id De DEP-klant-id. Deze sleutel is alleen
beschikbaar in protocol versie 3 en
hoger.

ASM/DEP serial_number Het serienummer van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP model De naam van het model (tekenreeks).

ASM/DEP description Een beschrijving van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP asset_tag De inventaristag van het apparaat
(tekenreeks).

ASM/DEP profile_status De status van de profielinstallatie.
Mogelijke waarden: empty, assigned,
pushed of removed.

ASM/DEP profile_uuid De unieke id van het toegewezen
profiel.

ASM/DEP device_assigned_by Het e-mailadres van de persoon die het
apparaat heeft toegewezen.

ASM/DEP os Het besturingssysteem van het
apparaat: iOS, OSX of tvOS. Deze
sleutel is geldig in X-Server-Protocol-
Version 2 en hoger.

ASM/DEP device_family De Apple-productfamilie van het
apparaat: iPhone, iPad, iPod, Mac of
AppleTV. Deze sleutel is geldig in X-
Server-Protocol-Version 2 en hoger.

ASM/DEP profile_name Tekenreeks. Een leesbare naam voor
het profiel.

ASM/DEP support_phone_number Optioneel. Tekenreeks. Een
ondersteuningstelefoonnummer voor
de organisatie.

ASM/DEP support_email_address Optioneel. Tekenreeks. Een
ondersteuningse-mailadres voor de
organisatie. Deze sleutel is geldig in X-
Server-Protocol-Version 2 en hoger.

ASM/DEP afdeling Optioneel. Tekenreeks. De door de
gebruiker gedefinieerde afdeling of de
locatienaam.

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR



ASM/DEP devices Matrix met tekenreeksen met
serienummers van apparaten. (Mag
leeg zijn.)

VPP Intune UserId guid GUID gegenereerd door Intune.

VPP Managed AppleId UPN De Apple-id die is opgegeven door de
beheerder tijdens het configureren van
de VPP-tokenverbinding met Apple.

VPP Serienummer Het serienummer van het beheerde
apparaat.

SERVICE
GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN
NAAR APPLE GEBRUIKT VOOR

Als u geen Apple-services meer wilt gebruiken met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen, moet u
zowel De Microsoft Intune Apple-token uitschakelen als uw Apple-account verwijderen. In uw Apple-account
vindt u meer informatie over accountbeheer.



Gegevens die Intune naar Google verzendt
16-5-2019 • 4 minutes to read

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

EnterpriseId Afkomstig van Google bij
het koppelen van uw Gmail-
account aan Intune.

Primaire id, gebruikt om
communicatie mogelijk te
maken tussen Intune en
Google. Deze communicatie
gaat over het instellen van
beleid, het beheer van
apparaten en het koppelen
van Android-apparaten aan
Intune (of het opheffen van
de koppeling).

Unieke id. Voorbeeldnotatie:
LC04eik8a6

Hoofdtekst beleid Afkomstig uit Intune;
ontstaan bij het opslaan van
een nieuwe app of een
nieuw configuratiebeleid.

Beleidsregels toepassen op
apparaten.

Dit is een verzameling van
alle geconfigureerde
instellingen voor een
toepassing of
configuratiebeleid. Dit kan
klantinformatie bevatten als
dit wordt geleverd als
onderdeel van een beleid,
zoals netwerknamen,
toepassingsnamen en app-
specifieke instellingen.

Als zakelijk Android-apparaatbeheer is ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding met
Google en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld met Google. Voordat Microsoft Intune
verbinding kan maken, moet u een Google-account maken.

De volgende tabel bevat de gegevens die Microsoft Intune naar Google verzendt wanneer apparaatbeheer op een
apparaat wordt ingeschakeld:



Apparaatgegevens Bij apparaten in een
werkprofielscenario moeten
die apparaten eerst worden
ingeschreven bij Intune. Bij
apparaten in een beheerde-
apparatenscenario moeten
die apparaten eerst worden
ingeschreven bij Google.

Er worden tussen Intune en
Google apparaatgegevens
gedeeld voor verschillende
acties, zoals het toepassen
van beleid, het beheren van
het apparaat en algemene
rapportage.

De unieke id die de
apparaatnaam
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
enterprises/LC04ebru7b/dev
ices/3592d971168f9ae4
De unieke id die de
gebruikersnaam
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
Enterprises/LC04ebru7b/use
rs/1168385199242074497
11
Apparaatstatus.
Voorbeelden: Actief,
Uitgeschakeld, Wordt
ingericht.
Nalevingsstatussen.
Voorbeelden: Instelling
wordt niet ondersteund,
Vereiste apps ontbreken
Software-informatie.
Voorbeelden:
softwareversies en
patchniveau.
Netwerkinformatie.
Voorbeelden: IMEI, MEID,
WifiMacAddress
Apparaatinstellingen.
Voorbeelden: Informatie
over de
versleutelingsniveaus en of
op apparaten onbekende
apps zijn toegestaan.
Hieronder vindt u een
voorbeeld van een JSON-
bericht.

newPassword Afkomstig uit Intune. De wachtwoordcode van het
apparaat wordt opnieuw
ingesteld.

De tekenreeks die het
nieuwe wachtwoord
vertegenwoordigt.

Google-gebruiker Google Het werkprofiel beheren in
werkprofielscenario's
(BYOD).

De unieke id die het
gekoppelde Gmail-account
vertegenwoordigt.
Voorbeeld:
114223373813435875042

Toepassingsgegevens Afkomstig uit Intune, bij het
opslaan van
toepassingsbeleid.

Tekenreeks voor naam van
toepassing. Voorbeeld:
app:com.microsoft.windowsi
ntune.companyportal

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD



Zakelijk serviceaccount Afkomstig van Google, op
verzoek van Intune.

Wordt gebruikt voor
verificatie tussen Intune en
Google, speciaal voor
transacties waar deze klant
bij is betrokken.

Er zijn verschillende
onderdelen:
Ondernemings-id: eerder
beschreven.
UPN: gegenereerde UPN,
gebruikt voor verificatie
namens de klant.
Voorbeeld:
w49d77900526190e26708c
31c9e8a0@pfwp-
commicrosoftonedfmdm2.g
oogle.com.iam.gserviceaccou
nt.com
Sleutel: Op basis van
Base64 versleutelde blob,
gebruikt in
verificatieaanvragen en
versleuteld opgeslagen in de
service. De blob ziet er als
volgt uit:
De unieke id die de sleutel
van de klant
vertegenwoordigt
Voorbeeld:
a70d4d53eefbd781ce7ad6a
6495c65eb15e74f1f

GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR GOOGLE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

Als u zakelijke Android-apparaten niet meer wilt beheren met Microsoft Intune en u de gegevens wilt
verwijderen, moet u zowel het zakelijke Android-apparaatbeheer via Microsoft Intune uitschakelen als uw
Google-account verwijderen. In uw Google-account vindt u meer informatie over accountbeheer.



Gegevens die Apple verzendt naar Intune
16-5-2019 • 8 minutes to read

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

APNs Authenticate MessageType Het berichttype: verifiëren.

APNs Authenticate Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs Authenticate MesUDID De UDID van het apparaat.

APNs Authenticate OSVersion De versie van het
besturingssysteem van het
apparaat.

APNs Authenticate BuildVersion De buildversie van het
apparaat.

APNs Authenticate ProductName De productnaam van het
apparaat.

APNs Authenticate SerialNumber Het serienummer van het
apparaat.

APNs Authenticate IMEI De IMEI-id (International
Mobile Station Equipment)
van het apparaat.

APNs Authenticate MEID De MEID (Mobile Equipment
Identifier) van het apparaat

APNs TokenUpdate Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs TokenUpdate udid De UDID van het apparaat.

Als een van de volgende Apple-services wordt ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding
met Apple om gebruikers- en apparaatgegevens te delen:

Apple Device Enrollment Program (DEP)
Apple MDM-pushcertificaat (APNs)
Apple School Manager (ASM)
Apple Volume Purchase Program (VPP)

Voordat Microsoft Intune verbinding kan maken, moet u een Apple-account maken voor elk van de Apple-
services.

De volgende tabel bevat de gegevens die een Apple-apparaat naar Intune verzendt. Intune verzendt ook gegevens
naar Apple.

https://docs.microsoft.com/schooldatasync/apple-school-manager-integration-with-intune-for-education-and-school-data-sync
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


APNs TokenUpdate Token Het pushtoken voor het
apparaat. De server moet dit
bijgewerkte token gebruiken
bij het verzenden van
pushmeldingen naar het
apparaat.

APNs TokenUpdate PushMagic De magic-tekenreeks die
moet worden opgenomen in
de pushmelding.

APNs TokenUpdate UnlockToken Een gegevens-blob die kan
worden gebruikt om het
apparaat te ontgrendelen.

APNs TokenUpdate AwaitingConfiguration Indien ingesteld op 'true',
wacht het apparaat op een
DeviceConfigured MDM-
opdracht voordat u
doorgaat met de Setup-
assistent.

APNs Checkout MessageType Het berichttype: uitchecken.

APNs Checkout Onderwerp Het onderwerp waarnaar het
apparaat luistert.

APNs Checkout udid De UDID van het apparaat

APNs MDM Protocol Status Status.

APNS MDM Protocol udid De UDID van het apparaat.

APNs MDM Protocol CommandUUID UUID van de opdracht
waarvoor deze reactie is.

APNs MDM Protocol ErrorChain Matrix van woordenlijsten
die de keten van fouten
vertegenwoordigt die zijn
opgetreden.

ASM/DEP Enrollment Program token Serienummer Het serienummer van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token model De modelnaam van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Beschrijving Een beschrijving van het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Kleur De kleur van het apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Asset tag De inventaristag van het
apparaat.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2


ASM/DEP Enrollment Program token Profile status De status van de
profielinstallatie.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile UUID De UUID van het
toegewezen profiel.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile assign time Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft
wanneer een profiel is
toegewezen aan het
apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Profile push time Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft
wanneer een profiel naar het
apparaat is gepusht.

ASM/DEP Enrollment Program token Device assigned date Een tijdstempel in ISO 8601-
notatie die aangeeft
wanneer het apparaat is
geregistreerd bij het Device
Enrollment Program.

ASM/DEP Enrollment Program token Device assigned by Het e-mailadres van de
persoon die het apparaat
heeft toegewezen.

ASM/DEP Enrollment Program token Besturingssysteem Het besturingssysteem van
het apparaat.

ASM/DEP Enrollment Program token Device family De Apple-productfamilie van
het apparaat.

VPP Apple VPP Token Apple User ID Een gebruikers-id die is
gegenereerd door Apple.

VPP Apple VPP Token application description De beschrijving van een
VPP-toepassing.

VPP Apple VPP Token application icon De URL van een door Apple
gehost pictogram voor een
VPP-app.

VPP Apple VPP Token Application Id Apple-toepassings-id, ook
wel bekend als adamsId.

VPP Apple VPP Token application name De naam van een VPP-
toepassing.

VPP Apple VPP Token assignedCount Het aantal toegewezen
licenties voor een app.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/3-MDM_Protocol/MDM_Protocol.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH3-SW2
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1


VPP Apple VPP Token availableCount Het aantal licenties waarvan
de toewijzing ongedaan is
gemaakt voor een app.

VPP Apple VPP Token bundleId De bundel-id van een app.

VPP Apple VPP Token auteursrecht De auteursrechtinformatie
van een app.

VPP Apple VPP Token CountryCode De landcode van een VPP-
programma.

VPP Apple VPP Token deviceAssignable Apple retourneert 'true' als
de beheerder een
apparaatlicentie voor een
app kan toewijzen. Als dat
niet het geval is, wordt 'false'
geretourneerd.

VPP Apple VPP Token facilitatorMemberId De lid-id van een VPP-
accountfacilitator.

VPP Apple VPP Token genres De genres van een app.

VPP Apple VPP Token Intune UserId guid De GUID die is gegenereerd
door Intune.

VPP Apple VPP Token isIrrevocable Apple retourneert 'true' als
de licentie niet kan worden
ingetrokken. Als deze kan
worden ingetrokken, wordt
'false' geretourneerd.

VPP Apple VPP Token License Id De id die wordt gegenereerd
door Apple voor het
identificeren van een
bepaalde licentie.

VPP Apple VPP Token Locatie De locatie die is opgeslagen
in de VPP-
configuratiegegevens van
Apple.

VPP Apple VPP Token Managed AppleId UPN Het e-mailadres van de
Apple-id voor de gebruiker,
de beheerder en het
facilitatorlid.

VPP Apple VPP Token OrganizationId De door Apple toegewezen
organisatie-id.

VPP Apple VPP Token pricingParam Het Apple-prijstype voor een
app.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
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VPP Apple VPP Token productType Het producttype van een
VPP-toepassing.

VPP Apple VPP Token retiredCount Het aantal ingetrokken
licenties voor een app.

VPP Apple VPP Token totalCount Het totale aantal
aangeschafte licenties voor
een app.

VPP Apple VPP Token URL De URL naar de iTunes Store
van een app.

VPP Apple VPP Token User Status De gebruikersstatus in Apple
VPP-programma's.

SERVICE BERICHT
GEGEVENS DIE WORDEN
VERZONDEN NAAR INTUNE GEBRUIKT VOOR

Als u geen Apple-services meer wilt gebruiken met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen, moet u
zowel De Microsoft Intune Apple-token uitschakelen als uw Apple-account verwijderen. In uw Apple-account
vindt u meer informatie over accountbeheer.

https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/MobileDeviceManagementProtocolRef/5-Web_Service_Protocol_VPP/webservice.html#//apple_ref/doc/uid/TP40017387-CH8-SW1


Gegevens die Google verzendt naar Intune
16-5-2019 • 2 minutes to read

GEGEVENS DIE GOOGLE
VERZENDT NAAR INTUNE DETAILS GEBRUIKT VOOR VOORBEELD

Zakelijke gegevens Ondernemings-id's van de
klant in Google.

Hiermee worden gegevens
van de klant gekoppeld
tussen Intune en Google.

Voorbeeld van enterpriseId:
LC04eik8a6.
Naam. De naam van de
beheerder die is ingevoerd
bij het configureren van
Android Enterprise.
Voorbeeld: Stefan Spel.
E-mailadres beheerder.
YourAdmin@gmail.com die
is gebruikt bij het
configureren van Android
Enterprise.

Toepassingsgegevens Gegevens voor beheerde
Play Store-toepassingen.

Bedoeld voor de toepassing
voor gebruikers of
apparaten als deze
beschikbaar of vereist zijn.

Voorbeeld van
Toepassingsnaam:
Contoso-toepassing voor
magazijninventarisatie.
Voorbeeld van unieke id
voor de toepassing:
app:com.
Contoso.magazijn.inventaris
atie

Serviceaccount Uniek, intern Google-
serviceaccount voor gebruik
met specifieke
klantaanroepen.

Wordt gebruikt voor
aanroepen in Google
namens de klant (om apps
en apparaten te bekijken en
meer)

Voorbeeld van naam:
InternalAccount@InternalSer
vice.com.
Voorbeeld van Sleutels:
ServiceAccountPassword

Als zakelijk Android-apparaatbeheer is ingeschakeld op een apparaat, maakt Microsoft Intune verbinding met
Google en worden er gebruikers- en apparaatgegevens gedeeld tussen Intune en Google. Voordat Microsoft
Intune verbinding kan maken, moet u een Google-account maken.

De volgende tabel bevat de gegevens die Google naar Microsoft Intune verzendt wanneer apparaatbeheer op een
apparaat wordt ingeschakeld:

Als u zakelijke Android-apparaten niet meer wilt beheren met Microsoft Intune en u de gegevens wilt verwijderen,
moet u zowel het zakelijke Android-apparaatbeheer via Microsoft Intune uitschakelen als uw Google-account
verwijderen. In uw Google-account vindt u meer informatie over accountbeheer.



De tenantstatuspagina in Intune gebruiken
2-8-2019 • 8 minutes to read

Tenantgegevens

Connectorstatus

De pagina Tenantstatus is een gecentraliseerde hub met de huidige en belangrijke details over uw tenant. Dit zijn
onder andere details over de beschikbaarheid en het gebruik van licenties, de status van de connector en
belangrijke communicatie over de Intune-service.

Als u het dashboard wilt bekijken, gaat u in Azure Portal naar Intune > Tenantstatus. De tenantstatus wordt
weergegeven in de groep Help en ondersteuning.

De pagina is onderverdeeld in vier gedeelten:

Tenantgegevens biedt overzichtelijke informatie over uw tenant. U ziet hier informatie zoals de naam van de
tenant, de locatie ervan, uw MDM-instantie en het versienummer van de tenant. Het versienummer van de
service is een koppeling waarmee u het artikel Nieuwe functies in Intune opent in de Microsoft-documentatie. In
Nieuwe functies leest u meer over de nieuwste functies en updates voor de Intune-service.

Dit gedeelte biedt ook basisinformatie over welke licenties beschikbaar zijn en hoeveel er zijn toegewezen aan
gebruikers. De licenties voor apparaten worden niet weergegeven.

In Connectorstatus kunt u de status van alle connectors bekijken die beschikbaar zijn voor Intune.

Connectors zijn:

Door u geconfigureerde verbindingen met externe services. Dit kan bijvoorbeeld de Apple Volume
Purchase Program-service of de Windows Autopilot-service zijn. De status van dit type connector wordt
gebaseerd op het tijdstip van de laatste geslaagde synchronisatie.
Certificaten of referenties die nodig zijn voor het verbinden met een externe, niet-beheerde service,
zoals Apple Push Notification Services-certificaten (APNS). De status van dit type connector wordt gebaseerd
op de verlooptijdstempel van het certificaat of de referentie.

Standaard worden maximaal vijf connectoren weergegeven. U kunt Alle connectors weergeven selecteren om
deze lijst uit te breiden zodat u alle beschikbare connectors ziet, inclusief de connectors die u nog niet voor
gebruik hebt geconfigureerd.

Connectors die niet in orde zijn, worden altijd bovenaan de lijst weergegeven. Daarna komen de connectors met
waarschuwingen en daarna de connectors die in orde zijn. De connectors die nog niet zijn geconfigureerd,
worden als laatste weergegeven.

Als er meer dan één connector van een bepaald type is, is de status een overzicht van alle connectors van
hetzelfde type. De slechtste status van alle connectors in een groep wordt gebruikt als de status van de gehele
groep.

Connectorstatus:

Niet in orde:

Waarschuwing:

Het certificaat of de referentie is verlopen
De laatste synchronisatie is drie of meer dagen geleden



Servicestatus van Intune

Intune-nieuws

In orde:

Het certificaat of de referentie verloopt binnen zeven dagen
De laatste synchronisatie is meer dan een dag geleden

Het certificaat of de referentie verloopt niet binnen zeven dagen
De laatste synchronisatie is minder dan een dag geleden

Als u een connector uit de lijst selecteert, wordt in de portal de pagina weergegeven die relevant is voor het
maken of configureren van die connector. Als u bijvoorbeeld de connector VVP Expiry Date selecteert, wordt de
pagina iOS Volume-Purchased Program Tokens geopend. Hier kunt u meer informatie over de connector
bekijken. U kunt vervolgens een nieuwe configuratie maken, een bewerking doorvoeren of problemen met een
bestaande configuratie oplossen.

U kunt gegevens over actieve incidenten en advies bekijken zonder dat u naar het Microsoft 365 Service Health-
dashboard of het berichtencentrum hoeft te gaan. Beide zijn in het Microsoft 365-beheercentrum te vinden.
Alleen incidenten waarbij er invloed is op uw tenant worden weergegeven.

Wanneer u een incident selecteert, worden de incidentgegevens rechtstreeks op de tenantstatuspagina
weergegeven. Als u advies en incidenten uit het verleden wilt bekijken, selecteert u Incidenten/advies uit het
verleden bekijken. Het Microsoft 365-beheercentrum wordt geopend. U kunt dan voor uw tenant advies en
incidenten uit de afgelopen 30 dagen bekijken.

Als u informatie over Intune Service Health wilt bekijken, moet uw account beschikken over de rol Globale
beheerder of Servicebeheerder in Azure Active Directory of het Microsoft 365-beheercentrum. Als u deze
machtigingen wilt toewijzen, meldt u zich aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met globale-
beheerdersmachtigingen. Selecteer Gebruikers > Actieve gebruikers en selecteer vervolgens het account
waarvoor toegang is vereist. Selecteer Bewerken voor rollen, selecteer Servicebeheerder of Globale beheerder
en selecteer vervolgens Opslaan voor uw bewerking om de machtigingen toe te wijzen.

U kunt uw communicatievoorkeuren voor Intune Service Health alleen instellen via het Microsoft 365-
beheercentrum.

U kunt informatieve communicatie van het Intune-serviceteam bekijken zonder naar het Office-
berichtencentrum te gaan. De communicatie omvat berichten over wijzigingen die recent zijn aangebracht aan de
Intune-service en wijzigingen die binnenkort worden doorgevoerd voor uw tenant.

Standaard worden de tien meest recente actieve berichten weergegeven. Als u oudere berichten wilt weergeven,
klikt u op Oudere berichten weergeven om het berichtencentrum te openen in het Microsoft 365-
beheercentrum.

Als u informatie over Intune-nieuws wilt bekijken, moet uw account beschikken over de rol Globale beheerder
of Servicebeheerder in Azure Active Directory, of de rol Berichtencentrum-lezer in het Microsoft 365-
beheercentrum. Als u deze machtiging wilt toewijzen, meldt u zich aan bij het Microsoft 365-beheercentrum met
beheerdersmachtigingen. Selecteer Gebruikers > Actieve gebruikers en selecteer vervolgens het account
waarvoor toegang is vereist. Selecteer Bewerken voor Rollen, selecteer Teams-communicatiebeheerder en sla
vervolgens uw bewerking op om de machtigingen toe te wijzen.

U kunt uw communicatievoorkeuren voor Intune-nieuws alleen instellen via het Microsoft 365-beheercentrum.

https://admin.microsoft.com
https://admin.microsoft.com
https://admin.microsoft.com


De portal voor probleemoplossing gebruiken om
gebruikers in uw bedrijf te helpen
8-4-2019 • 18 minutes to read

Details voor probleemoplossing weergeven

NOTENOTE

Gebieden in het dashboard problemen oplossen

De portal voor probleemoplossing biedt helpdeskmedewerkers en Intune-beheerders toegang tot
gebruikersgegevens om te reageren op hulpaanvragen van gebruikers. Organisaties met een helpdesk kunnen
de Helpdeskmedewerker toewijzen aan een groep gebruikers. De rol Helpdeskmedewerker kan
gebruikmaken van het deelvenster Problemen oplossen.

In het deelvenster Problemen oplossen worden ook problemen met gebruikersinschrijving vermeld. Details
over het probleem en voorgestelde herstelstappen kunnen beheerders en helpdeskmedewerkers helpen
problemen op te lossen. Bepaalde inschrijvingsproblemen worden niet vastgelegd en voor sommige fouten zijn
er misschien geen herstelvoorstellen.

Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) met Intune voor de stappen voor het toevoegen van een rol
helpdeskmedewerker

Wanneer een gebruiker contact opneemt met de ondersteuning vanwege een technisch probleem met Intune,
voert de helpdeskmedewerker de naam van de gebruiker in. Intune toont nuttige gegevens waarmee veel laag-
1-problemen kunnen worden opgelost, waaronder:

Gebruikersstatus
Toewijzingen
Problemen met naleving
Apparaat reageert niet
Ophalen van VPN- of Wi-Fi-instellingen lukt niet apparaat
Fout tijdens installatie van app

In het deelvenster Problemen oplossen kiest u Gebruiker selecteren om gebruikersgegevens weer te geven.
Met gebruikersgegevens kunt u inzicht krijgen in de huidige status van gebruikers en hun apparaten.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Problemen oplossen.
4. Klik op Selecteren om een gebruiker te selecteren om problemen voor op te lossen.
5. Selecteer de gebruiker door een naam of e-mailadres te typen. Klik op Selecteren. De informatie voor het

oplossen van problemen voor de gebruiker wordt weergegeven in het deelvenster Problemenoplossing. In
de volgende tabel wordt de informatie uitgelegd.

U kunt het deelvenster Probleemoplossing ook openen door in uw browser naar het volgende adres te gaan:
https://aka.ms/intunetroubleshooting.

U kunt het deelvenster Probleemoplossing gebruiken om gebruikersgegevens weer te geven.

https://docs.microsoft.com/intune/role-based-access-control
https://portal.azure.com
https://aka.ms/intunetroubleshooting


    

GEBIED NAAM BESCHRIJVING

1. Accountstatus Geeft de status van de huidige Intune-
tenant weer als Actief of Inactief.

2. Gebruikersselectie De naam van de momenteel
geselecteerde gebruiker. Klik op
Gebruiker wijzigen om een nieuwe
gebruiker te kiezen.

3. Gebruikersstatus Geeft de status weer van de Intune-
licentie van de gebruiker, het aantal
apparaten, de nalevingsstatus van elk
apparaat, het aantal apps en de
nalevingsstatus van de apps.

4. Gebruikersgegevens U kunt de lijst gebruiken om de
gegevens te selecteren die u in het
deelvenster wilt weergeven. 
U kunt de volgende selecties maken:

5. Groepslidmaatschap Hiermee geeft u de groepen weer
waarvan de geselecteerde gebruiker
momenteel lid is.

Verwijzing naar inschrijvingsfouten

TABELKOLOM BESCHRIJVING

Start inschrijving De begintijd waarop de gebruiker de inschrijving is gestart.

Besturingssysteem Het besturingssysteem van het apparaat.

Besturingssysteemversie De versie van het besturingssysteem van het apparaat.

Mislukt De reden voor de fout.

FoutdetailsFoutdetails

SECTIE BESCHRIJVING

Foutdetails Een gedetailleerdere verklaring van de fout.

Client-apps
Nalevingsbeleid
Configuratiebeleid
Beleid voor app-beveiliging
Registratiebeperkingen

De tabel met inschrijvingsfouten bevat een lijst met mislukte inschrijvingspogingen. Een apparaat dat in de
onderstaande tabel staat, is tijdens een andere poging mogelijk wel goed ingeschreven. Mogelijk worden niet
alle mislukte pogingen genoemd. Er is niet voor alle fouten informatie over risicobeperking beschikbaar.

Wanneer u een foutenrij kiest, worden meer details weergegeven.



Mogelijke herstelbewerkingen Aanbevolen stappen om de fout op te lossen. Voor sommige
fouten zijn mogelijk geen herstelbewerkingen beschikbaar.

Resources (optioneel) Koppelingen voor verder lezen of gebieden in de portal om
actie te ondernemen.

SECTIE BESCHRIJVING

InschrijvingsfoutenInschrijvingsfouten

FOUT DETAILS

iOS-time-out of -fout Een time-out tussen het apparaat en Intune omdat de
gebruiker te lang over het voltooien van de inschrijving doet.

Gebruiker niet gevonden of gelicentieerd De gebruiker mist een licentie of is verwijderd uit de service.

Het apparaat is al ingeschreven Iemand heeft geprobeerd om een apparaat in te schrijven
met behulp van de bedrijfsportal op een apparaat dat nog
door een andere gebruiker staat ingeschreven.

Geen onboarding uitgevoerd in Intune Er is een geprobeerd het apparaat in te schrijven toen de
Intune-autoriteit voor Mobile Device Management (MDM)
niet was geconfigureerd.

Inschrijvingsautorisatie mislukt Er is geprobeerd een apparaat in te schrijven met een oude
versie van de bedrijfsportal.

Apparaat niet ondersteund Het apparaat voldoet niet aan de minimumvereisten voor
Intune-inschrijving.

Registratiebeperkingen niet nageleefd Deze inschrijving is geblokkeerd vanwege een door de
beheerder geconfigureerde inschrijvingsbeperking.

De apparaatversie is te laag De beheerder heeft een inschrijvingsbeperking
geconfigureerd waarvoor een hogere apparaatversie vereist
is.

De apparaatversie is te hoog De beheerder heeft een inschrijvingsbeperking
geconfigureerd waarvoor een lagere apparaatversie vereist
is.

Apparaat kan niet als persoonlijk worden ingeschreven De beheerder heeft een inschrijvingsbeperking
geconfigureerd voor het blokkeren van persoonlijke
inschrijvingen en het mislukte apparaat is niet vooraf
gedefinieerd als bedrijfseigendom.

Apparaatplatform geblokkeerd De beheerder heeft een inschrijvingsbeperking
geconfigureerd die het platform van dit apparaat blokkeert.

Bulktoken is verlopen Het bulktoken in het inrichtingspakket is verlopen.

Autopilot-apparaat of -gegevens niet gevonden Het Autopilot-apparaat is niet gevonden voor inschrijving.

Autopilot-profiel niet gevonden of niet toegewezen Het apparaat beschikt niet over een actief Autopilot-profiel.



Onverwachte Autopilot-inschrijvingsmethode Er is geprobeerd het apparaat in te schrijven met behulp van
een niet-toegestane methode.

Autopilot-apparaat is verwijderd Het in te schrijven apparaat is voor dit account uit Autopilot
verwijderd.

Apparaatlimiet bereikt Deze inschrijving is geblokkeerd vanwege een door de
beheerder geconfigureerde beperking voor de
apparaatlimiet.

Apple-onboarding Alle iOS-apparaten zijn op dit moment geblokkeerd voor
inschrijving vanwege een ontbrekend of verlopen Apple
MDM-pushcertificaat in Intune.

Apparaat niet vooraf geregistreerd Het apparaat is niet vooraf als zakelijk geregistreerd en alle
persoonlijke inschrijvingen zijn door een beheerder
geblokkeerd.

Functie niet ondersteund De gebruiker probeert zich waarschijnlijk in te schrijven via
een methode die niet compatibel is met uw Intune-
configuratie.

FOUT DETAILS

Beschikbare gegevens verzamelen van mobiel apparaat

Volgende stappen

Gebruik de volgende bronnen bij het verzamelen van gegevens van apparaten bij het oplossen van problemen
van de apparaten van de gebruiker :

iOS-registratiefouten verzenden naar de IT-beheerder
Het ondersteuningsteam van het bedrijf helpen met het oplossen van problemen met het apparaat via
uitgebreide logboekregistratie
Android-logboeken naar het ondersteuningsteam van het bedrijf verzenden met een USB-kabel
Logboeken met diagnostische gegevens over Android naar de IT-beheerder verzenden via e-mail
Android-registratiefouten verzenden naar de IT-beheerder

Ontdek meer over op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) voor het definiëren van rollen in uw
bedrijfsapparaten, beheer van mobiele toepassingen, gegevensbeveiligingstaken. Zie Op rollen gebaseerd
toegangsbeheer (RBAC) met Intune voor meer informatie.

Ontdek meer over bekende problemen in Microsoft Intune. Zie Bekende problemen in Microsoft Intune voor
meer informatie.

Informatie over het maken van een ondersteuningsticket en hulp vragen wanneer u deze nodig hebt.
Ondersteuning krijgen.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-errors-to-your-it-admin-ios
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/use-verbose-logging-to-help-your-it-administrator-fix-device-issues-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-diagnostic-data-logs-to-your-it-administrator-using-a-usb-cable-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-enrollment-errors-to-your-it-administrator-android
https://docs.microsoft.com/intune/role-based-access-control
https://docs.microsoft.com/intune/known-issues
https://docs.microsoft.com/intune/get-support


Problemen met inschrijving van iOS-apparaten in
Microsoft Intune oplossen
31-7-2019 • 12 minutes to read

Vereisten

Foutberichten
De profielinstallatie is mislukt.De profielinstallatie is mislukt.  Er is een netwerk fout opgetreden.Er is een netwerk fout opgetreden.

OplossingOplossing

De profielinstallatie is mislukt.De profielinstallatie is mislukt.  Er kan geen verbinding met de server tot stand worden gebracht.Er kan geen verbinding met de server tot stand worden gebracht.

OplossingOplossing

Dit artikel helpt intune-beheerders bij het registreren en oplossen van problemen bij het inschrijven van iOS-
apparaten in intune.

Voordat u begint met het oplossen van problemen, is het belang rijk om enkele basis informatie te verzamelen.
Deze informatie kan u helpen het probleem beter te begrijpen en de tijd te verkorten om een oplossing te vinden.

Verzamel de volgende informatie over het probleem:

Wat is het exacte foutbericht?
Waar wordt het fout bericht weer gegeven?
Wanneer is het probleem begonnen? Heeft de inschrijving ooit gewerkt?
Welk platform (Android, iOS, Windows) heeft het probleem?
Hoeveel gebruikers zijn er betrokken? Zijn alle gebruikers betrokken of slechts een deel ervan?
Hoeveel apparaten heeft het probleem? Zijn alle apparaten betrokken of slechts een deel ervan?
Wat is de MDM-instantie? Als het System Center Configuration Manager, welke versie van Configuration
Manager gebruikt u?
Hoe wordt de inschrijving uitgevoerd? Kunt u uw eigen apparaat (BYOD) of Apple Device Enrollment Program
(DEP) met inschrijvings profielen meenemen?

Oorzaak: Er is een niet-opgegeven probleem met iOS op het apparaat.

1. Als u gegevens verlies in de volgende stappen wilt voor komen (het terugzetten van iOS verwijdert alle
gegevens op het apparaat), moet u een back-up van uw gegevens maken.

2. Plaats het apparaat in de herstel modus en herstel het. Zorg ervoor dat u deze als een nieuw apparaat hebt
ingesteld. Zie https://support.apple.com/HT201263voor meer informatie over het herstellen van Ios-apparaten.

3. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: Uw intune-Tenant is zo geconfigureerd dat alleen apparaten in bedrijfs eigendom worden toegestaan.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Selecteer Meer Services, zoek naar Intune en selecteer vervolgens Intune.
3. Selecteer Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen.
4. Onder beperkingen voor het type apparaatselecteert u de beperking die u wilt instellen > Eigenschappen

> Selecteer platformen > Selecteer toestaan voor IOSen klik vervolgens op OK.
5. Selecteer platforms configureren, selecteer toestaan voor IOS-apparaten in persoonlijk eigendom en klik

vervolgens op OK.

https://support.apple.com/HT201263


Deze service wordt niet ondersteund.Deze service wordt niet ondersteund.  Geen registratiebeleid.Geen registratiebeleid.

OplossingOplossing

Bedrijfsportal is tijdelijk niet beschikbaar.Bedrijfsportal is tijdelijk niet beschikbaar.  Er is een probleem opgetreden in de app Bedrijfsportal.Er is een probleem opgetreden in de app Bedrijfsportal.  Neem contactNeem contact
op met uw systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen.op met uw systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen.

OplossingOplossing

Apparaatlimiet bereiktApparaatlimiet bereikt

OplossingOplossing

Workplace Join is misluktWorkplace Join is mislukt

OplossingOplossing

Het type gebruikers licentie is ongeldigHet type gebruikers licentie is ongeldig

OplossingOplossing

6. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: een Apple MDM-push certificaat is niet geconfigureerd in intune of het certificaat is ongeldig.

Als het MDM-push certificaat niet is geconfigureerd, volgt u de stappen in een Apple MDM-push certificaat
ophalen.
Als het MDM-push certificaat ongeldig is, volgt u de stappen in Apple MDM-push certificaat vernieuwen.

Oorzaak: De app Bedrijfsportal is verouderd of beschadigd.

1. Verwijder de Bedrijfsportal-app van het apparaat.
2. Down load en installeer de Microsoft Intune bedrijfsportal app uit de App Store.
3. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: De gebruiker probeert meer apparaten in te schrijven dan de registratie limiet van het apparaat.

1. Open de intune-beheer Portal > apparaten > alle apparatenen controleer het aantal apparaten dat de
gebruiker heeft inge schreven.

NOTENOTE

2. Ganaar > beheerMobileDevice > Management inschrijvingsregels > Controleer de limiet voor de
inschrijving van apparaten. De limiet is standaard ingesteld op 15.

3. Als het aantal apparaten dat is inge schreven, de limiet heeft bereikt, overbodige apparaten verwijdert of de
registratie limiet van het apparaat verhoogt. Omdat elk geregistreerd apparaat een intune-licentie gebruikt,
raden we u aan om altijd eerst overbodige apparaten te verwijderen.

4. Schrijf het apparaat opnieuw in.

U moet ook de betrokken gebruiker aanmelden bij de intune- gebruikers Portal en apparaten controleren die zijn
Inge schreven. Er zijn mogelijk apparaten die worden weer gegeven in de intune- gebruikers Portal , maar niet in de
intune- Beheer Portal, maar deze apparaten tellen ook mee voor de registratie limiet van het apparaat.

Oorzaak: De app Bedrijfsportal is verouderd of beschadigd.

1. Verwijder de Bedrijfsportal-app van het apparaat.
2. Down load en installeer de Microsoft Intune bedrijfsportal app uit de App Store.
3. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: De gebruiker die het apparaat probeert te registreren heeft geen geldige intune-licentie.

1. Ga naar het Microsoft 365-beheer centrumen kies gebruikers > actieve gebruikers.
2. Selecteer het betrokken gebruikers account > product licenties > bewerken.
3. Controleer of er een geldige intune-licentie is toegewezen aan deze gebruiker.
4. Schrijf het apparaat opnieuw in.

https://portal.azure.com/?Microsoft_Intune=1&Microsoft_Intune_DeviceSettings=true&Microsoft_Intune_Enrollment=true&Microsoft_Intune_Apps=true&Microsoft_Intune_Devices=true#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://portal.manage.microsoft.com/
https://portal.manage.microsoft.com/
https://portal.azure.com/?Microsoft_Intune=1&Microsoft_Intune_DeviceSettings=true&Microsoft_Intune_Enrollment=true&Microsoft_Intune_Apps=true&Microsoft_Intune_Devices=true#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://portal.office.com/adminportal/home#/homepage


Gebruikersnaam wordt niet herkend.Gebruikersnaam wordt niet herkend.  Dit gebruikers account is niet gemachtigd om Microsoft Intune teDit gebruikers account is niet gemachtigd om Microsoft Intune te
gebruiken.gebruiken.  Neem contact op met de systeem beheerder als u denkt dat u dit bericht hebt ontvangen.Neem contact op met de systeem beheerder als u denkt dat u dit bericht hebt ontvangen.

De profielinstallatie is mislukt.De profielinstallatie is mislukt.  De nieuwe MDM-nettolading komt niet overeen met de oude nettolading.De nieuwe MDM-nettolading komt niet overeen met de oude nettolading.

OplossingOplossing

NoEnrollmentPolicyNoEnrollmentPolicy

OplossingOplossing

AccountNotOnboardedAccountNotOnboarded

OplossingOplossing

IMPORTANTIMPORTANT

XPC_TYPE_ERROR-verbinding is ongeldigXPC_TYPE_ERROR-verbinding is ongeldig

Oorzaak: De gebruiker die het apparaat probeert te registreren heeft geen geldige intune-licentie.

1. Ga naar het Microsoft 365-beheer centrumen kies gebruikers > actieve gebruikers.
2. Selecteer het betrokken gebruikers account en kies vervolgens product licenties > bewerken.
3. Controleer of er een geldige intune-licentie is toegewezen aan deze gebruiker.
4. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: Er is al een beheer profiel op het apparaat geïnstalleerd.

1. Open de instellingen op het IOS-apparaat > Algemeen > Apparaatbeheer.
2. Tik op het bestaande beheer profiel en tik op beheer verwijderen.
3. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Oorzaak: Het certificaat van de Apple Push Notification Service (APNs) ontbreekt, is ongeldig of is verlopen.

Controleer of er een geldig APNs-certificaat is toegevoegd aan intune. Zie IOS-en Mac-Apparaatbeheer
instellenvoor meer informatie.

Oorzaak: Er is een probleem met het APNs-certificaat (Apple Push Notification Service) dat is geconfigureerd in
intune.

Vernieuw het APNs-certificaat en schrijf het apparaat opnieuw in.

Zorg ervoor dat u het APNs-certificaat vernieuwt.  Vervang het APNs-certificaat niet. Als u het certificaat vervangt, moet u
alle iOS-apparaten opnieuw inschrijven in intune.

Zie Apple MDM-push certificaat vernieuwenvoor informatie over het vernieuwen van het APNs-certificaat in
de zelfstandige versie van intune.
Als u het APNs-certificaat in intune Hybrid wilt vernieuwen met Configuration Manager, raadpleegt u IOS
Hybrid Device Management instellen met System Center Configuration Manager en Microsoft intune.
Zie een apns-certificaat voor IOS-apparaten makenvoor informatie over het vernieuwen van het apns-
certificaat in Office 365.

Wanneer u een DEP-beheerd apparaat inschakelt dat is toegewezen aan een inschrijvings profiel, mislukt de
registratie en wordt het volgende fout bericht weer gegeven:

https://portal.office.com/adminportal/home#/homepage
https://docs.microsoft.com/intune-classic/deploy-use/set-up-ios-and-mac-management-with-microsoft-intune
https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/deploy-use/enroll-hybrid-ios-mac
https://support.office.com/article/Create-an-APNs-Certificate-for-iOS-devices-522b43f4-a2ff-46f6-962a-dd4f47e546a7


asciidoc
mobileassetd[83] <Notice>: 0x1a49aebc0 Client connection: XPC_TYPE_ERROR Connection invalid <error: 
0x1a49aebc0> { count = 1, transaction: 0, voucher = 0x0, contents = "XPCErrorDescription" => <string: 
0x1a49aee18> { length = 18, contents = "Connection invalid" } }
iPhone mobileassetd[83] <Notice>: Client connection invalid (Connection invalid); terminating connection
iPhone com.apple.accessibility.AccessibilityUIServer(MobileAsset)[288] <Notice>: [MobileAssetError:29] Unable 
to copy asset information from https://mesu.apple.com/assets/ for asset type 
com.apple.MobileAsset.VoiceServices.CombinedVocalizerVoices
iPhone mobileassetd[83] <Notice>: 0x1a49aebc0 Client connection: XPC_TYPE_ERROR Connection invalid <error: 
0x1a49aebc0> { count = 1, transaction: 0, voucher = 0x0, contents = "XPCErrorDescription" => <string: 
0x1a49aee18> { length = 18, contents = "Connection invalid" }

OplossingOplossing

Overige problemen
DEP-inschrijving wordt niet gestartDEP-inschrijving wordt niet gestart

OplossingOplossing

DEP-inschrijving is vastgelopen bij gebruikers aanmeldingDEP-inschrijving is vastgelopen bij gebruikers aanmelding

OplossingOplossing

Volgende stappen

Oorzaak: Er is een verbindings probleem tussen het apparaat en de Apple DEP-service.

Los het verbindings probleem op of gebruik een andere netwerk verbinding om het apparaat in te schrijven.
Mogelijk moet u contact opnemen met Apple als het probleem zich blijft voordoen.

Wanneer u een DEP-beheerd apparaat inschakelt dat is toegewezen aan een inschrijvings profiel, wordt het intune-
inschrijvings proces niet gestart.

Oorzaak: Het inschrijvings profiel wordt gemaakt voordat het DEP-token wordt geüpload naar intune.

1. Bewerk het inschrijvings profiel. U kunt een wijziging aanbrengen in het profiel. Het doel is de wijzigings tijd
van het profiel bij te werken.

2. Met DEP beheerde apparaten synchroniseren: Open de intune-Portal > beheer > beheer > van mobiele
apparatenIOS > Device Enrollment Program > Nu synchroniseren. Er wordt een synchronisatieaanvraag
verzonden naar Apple.

Wanneer u een DEP-beheerd apparaat inschakelt dat is toegewezen aan een inschrijvings profiel, wordt de eerste
Setup-stickes nadat u referenties hebt ingevoerd.

Oorzaak: Multi-factor Authentication (MFA) is ingeschakeld. Momenteel werkt MFA niet tijdens inschrijving op
DEP-apparaten.

Schakel MFA uit en schrijf het apparaat opnieuw in.

Problemen bij de apparaatinschrijving oplossen
Stel een vraag op het Intune-forum
Raadpleeg de blog van het Microsoft Intune-ondersteunings team
Bekijk de micro soft Enter prise Mobility and Security-Blog

https://social.technet.microsoft.com/Forums/%7Blang-locale%7D/home?category=microsoftintune&filter=alltypes&sort=lastpostdesc
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/bg-p/IntuneCustomerSuccess
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Announcing-the-public-preview-of-Azure-AD-group-based-license/ba-p/245210


Problemen met inschrijving van Windows-apparaten
in Microsoft Intune oplossen
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Vereisten

Foutberichten
Deze gebruiker is niet gemachtigd om in te schrijven.Deze gebruiker is niet gemachtigd om in te schrijven.

OplossingOplossing

A p p a r a t e n  v e r w i j d e r e n  d i e  z i j n  g e r e g i s t r e e r dA p p a r a t e n  v e r w i j d e r e n  d i e  z i j n  g e r e g i s t r e e r d

Dit artikel helpt intune-beheerders bij het registreren en oplossen van problemen bij het inschrijven van Windows-
apparaten in intune.

Voordat u begint met het oplossen van problemen, is het belang rijk om enkele basis informatie te verzamelen.
Deze informatie kan u helpen het probleem beter te begrijpen en de tijd te verkorten om een oplossing te vinden.

Verzamel de volgende informatie over het probleem:

Is er een geldige intune-licentie toegewezen aan de gebruiker? Voordat gebruikers hun apparaat kunnen
inschrijven, moet de benodigde licentie aan hen zijn toegewezen.
Is de meest recente update geïnstalleerd op het Windows-apparaat? Sommige functies in intune werken alleen
met de nieuwste versie van Windows. Er zijn veel oplossingen voor bekende problemen die beschikbaar zijn via
Windows Update. Het Toep assen van alle meest recente updates corrigeert vaak een probleem met het
registreren van Windows-apparaten.
Wat is het exacte foutbericht?
Waar wordt het fout bericht weer gegeven?
Wanneer is het probleem begonnen? Heeft de inschrijving ooit gewerkt?
Welk platform (Android, iOS, Windows) heeft het probleem?
Hoeveel gebruikers zijn er betrokken? Zijn alle gebruikers betrokken of slechts een deel ervan?
Hoeveel apparaten heeft het probleem? Zijn alle apparaten betrokken of slechts een deel ervan?
Wat is de MDM-instantie? Als het System Center Configuration Manager, welke versie van Configuration
Manager gebruikt u?
Hoe wordt de inschrijving uitgevoerd? Kunt u uw eigen apparaat (BYOD) of Apple Device Enrollment Program
(DEP) met inschrijvings profielen meenemen?

Fout 0x801c003: deze gebruiker is niet gemachtigd om in te schrijven. U kunt dit opnieuw proberen of contact
opnemen met de systeembeheerder met de foutcode (0x801c0003) " Fout 80180003: Er is iets misgegaan. Deze
gebruiker is niet gemachtigd om in te schrijven. U kunt dit opnieuw proberen of contact opnemen met de
systeembeheerder met de foutcode 80180003 "

Oorzaak: Een van de volgende voor waarden:

De gebruiker heeft het Maxi maal toegestane aantal apparaten in intune al Inge schreven.
Het apparaat wordt geblokkeerd door de beperkingen voor het apparaattype.
Op de computer wordt Windows 10 Home uitgevoerd. Registratie in intune of deelname aan Azure AD wordt
alleen ondersteund in Windows 10 Pro en hogere versies.

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor dit probleem:



Ve r h o o g  d e  l i m i e t  v o o r  a p p a r a a t i n sc h r i j v i n g e nVe r h o o g  d e  l i m i e t  v o o r  a p p a r a a t i n sc h r i j v i n g e n

NOTENOTE

B e p e r k i n g e n  v o o r  a p p a r a a t t y p e n  c o n t r o l e r e nB e p e r k i n g e n  v o o r  a p p a r a a t t y p e n  c o n t r o l e r e n

W i n d o w s  1 0 - s t a r t  p a g i n a  u p g r a d e nW i n d o w s  1 0 - s t a r t  p a g i n a  u p g r a d e n

Deze gebruiker mag zich niet inschrijven.Deze gebruiker mag zich niet inschrijven.

OplossingOplossing

Het apparaat is al Inge schreven.Het apparaat is al Inge schreven.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Ga naar gebruikers > vanalle gebruikers.
3. Selecteer het betrokken gebruikers account en klik vervolgens op apparaten.
4. Selecteer alle ongebruikte of ongewenste apparaten en klik vervolgens op verwijderen.

Deze methode verhoogt de registratie limiet voor apparaten voor alle gebruikers, niet alleen de betrokken gebruiker.

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Ga naarinschrijvings beperkingenvoor apparaatregistratie > en selecteer vervolgens beperkingen voor het

aantal apparaten.
3. Verhoog de waarde van de limiet van het apparaat.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Meld u aan bij de Intune-portal met een account voor globale beheerders.

2. Ga naarinschrijvings beperkingenvoor apparaatregistratie > en selecteer vervolgens de standaard
beperking onder beperkingenvoor het apparaattype.

3. Selecteer platformsen selecteer vervolgens toestaan voor Windows (MDM) .

Als de huidige instelling al is toegestaan, wijzigt u deze in blok keren, slaat u de instelling op en wijzigt u deze weer
in toestaan en slaat u de instelling opnieuw op. Hiermee wordt de instelling voor inschrijving opnieuw ingesteld.

4. Wacht ongeveer 15 minuten en schrijf het betreffende apparaat vervolgens opnieuw in.

Voer een upgrade uit van Windows 10 Home naar Windows 10 Pro of een hogere editie.

Fout 0x801c0003: ' deze gebruiker is niet gemachtigd om in te schrijven. U kunt het opnieuw proberen of contact
opnemen met de systeem beheerder met de fout code 801c0003. "

Oorzaak: De gebruikers kunnen lid worden van apparaten met de Azure AD -instelling is ingesteld op geen.
Zo voor komt u dat nieuwe gebruikers hun apparaten kunnen toevoegen aan Azure AD. Daarom mislukt de
intune-inschrijving.

1. Meld u aan bij de Azure Portal als beheerder.
2. Ga naar deApparaatinstellingenvan Azure Active Directory > apparaten > .
3. Stel Gebruikers mogen apparaten aan Azure AD toevoegen in op Alle.
4. Schrijf het apparaat opnieuw in.

Fout 8018000a: er is iets verkeerd gegaan. Het apparaat is al Inge schreven. U kunt contact opnemen met de
systeem beheerder met de fout code 8018000a. "

Oorzaak: Een van de volgende voor waarden is waar:

Een andere gebruiker heeft het apparaat al Inge schreven bij intune of het apparaat is toegevoegd aan Azure
AD. Als u wilt weten of dit het geval is, gaat u naar instellingen > accounts > werk toegang. Zoek naar een
bericht dat er ongeveer als volgt uitziet: ' een andere gebruiker op het systeem is al verbonden met een werk-of

https://portal.azure.com/?Microsoft_Intune=1&Microsoft_Intune_DeviceSettings=true&Microsoft_Intune_Enrollment=true&Microsoft_Intune_Apps=true&Microsoft_Intune_Devices=true#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://portal.azure.com/?Microsoft_Intune=1&Microsoft_Intune_DeviceSettings=true&Microsoft_Intune_Enrollment=true&Microsoft_Intune_Apps=true&Microsoft_Intune_Devices=true#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://portal.azure.com/?Microsoft_Intune=1&Microsoft_Intune_DeviceSettings=true&Microsoft_Intune_Enrollment=true&Microsoft_Intune_Apps=true&Microsoft_Intune_Devices=true#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExtensionLandingBlade/overview
https://support.microsoft.com/help/12384/windows-10-upgrading-home-to-pro
https://portal.azure.com/


OplossingOplossing

H e t  a n d e r e  w e r k- o f sc h o o l  a c c o u n t  v e r w i j d e r e nH e t  a n d e r e  w e r k- o f sc h o o l  a c c o u n t  v e r w i j d e r e n

C o n fi g u r a t i o n  M a n a g e r- c l i e n t  v e r w i j d e r e nC o n fi g u r a t i o n  M a n a g e r- c l i e n t  v e r w i j d e r e n

Dit account is niet toegestaan op deze telefoon.Dit account is niet toegestaan op deze telefoon.

OplossingOplossing

Het eind punt voor MDM-gebruiks voorwaarden is niet juist geconfigureerd.Het eind punt voor MDM-gebruiks voorwaarden is niet juist geconfigureerd.

OplossingOplossing

Ee n  g e l d i g e  l i c e n t i e  t o e w i j z e n  a a n  d e  g e b r u i k e rEe n  g e l d i g e  l i c e n t i e  t o e w i j z e n  a a n  d e  g e b r u i k e r

D e  U R L  v o o r  M D M - g e b r u i k s  v o o r w a a r d e n  c o r r i g e r e nD e  U R L  v o o r  M D M - g e b r u i k s  v o o r w a a r d e n  c o r r i g e r e n

Er is iets misgegaan.Er is iets misgegaan.

OplossingOplossing

school account. Verwijder die werk-of school verbinding en probeer het opnieuw. "
De Configuration Manager-client agent wordt op de computer geïnstalleerd.

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen:

1. Meld u af bij Windows en meld u vervolgens aan met het andere account dat is inge schreven of lid is van het
apparaat.

2. Ga naar instellingen > accounts > werk toegangen verwijder vervolgens het werk-of school account.
3. Meld u af bij Windows en meld u vervolgens aan met uw account.
4. Registreer het apparaat bij intune of Voeg het apparaat toe aan Azure AD.

Verwijder de Configuration Manager-client en schrijf het apparaat opnieuw in.

Fout: ' dit account is niet toegestaan op deze telefoon. Controleer of de informatie die u hebt ingevoerd juist is en
probeer het opnieuw of vraag uw bedrijf om ondersteuning.

Oorzaak: De gebruiker die het apparaat heeft geregistreerd, heeft geen geldige intune-licentie.

Wijs een geldige intune-licentie toe aan de gebruiker en schrijf het apparaat in.

Oorzaak: Een van de volgende voor waarden is waar:

U gebruikt voor het beheer van mobiele apparaten (MDM) voor Office 365 en intune op de Tenant, en de
gebruiker die het apparaat probeert te registreren, heeft geen geldige intune-licentie of een Office 365-licentie.
De MDM-voor waarden in azure AD zijn leeg of bevatten niet de juiste URL.

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen:

Ga naar het Microsoft 365-beheer centrumen wijs een intune-of een Office 365-licentie toe aan de gebruiker.

1. Meld u aan bij de Azure-portal en selecteer vervolgens Azure Active Directory.
2. Selecteer mobiliteit (MDM en mam) en klik vervolgens op Microsoft intune.
3. Selecteer standaard MDM-Url's herstellen, Controleer of de URL voor MDM-gebruiks voorwaarden is

https://portal.manage.microsoft.com/TermsofUse.aspx ingesteld op.
4. Kies Opslaan.

Fout 80180026: Er is iets misgegaan. Bevestig dat u de juiste aanmeldings gegevens gebruikt en dat uw
organisatie deze functie gebruikt. U kunt dit opnieuw proberen of contact opnemen met de systeembeheerder met
de foutcode 80180026 "

Oorzaak: Deze fout kan optreden wanneer u probeert een Windows 10-computer toe te voegen aan Azure AD en
aan beide van de volgende voor waarden wordt voldaan:

Automatische MDM-inschrijving is ingeschakeld in Azure.
De intune-PC-client (intune-PC-agent) of de Configuration Manager-client agent wordt geïnstalleerd op de
Windows 10-computer.

https://portal.office.com/adminportal/home
https://portal.azure.com/
https://portal.manage.microsoft.com/TermsofUse.aspx


Sc h a k e l  a u t o m a t i sc h e  i n sc h r i j v i n g  v o o r  M D M  i n  a z u r e  u i t .Sc h a k e l  a u t o m a t i sc h e  i n sc h r i j v i n g  v o o r  M D M  i n  a z u r e  u i t .

Ve r w i j d e r e nVe r w i j d e r e n

De software kan niet worden geïnstalleerd.De software kan niet worden geïnstalleerd.

OplossingOplossing

Het accountcertificaat is niet geldig en is mogelijk verlopen.Het accountcertificaat is niet geldig en is mogelijk verlopen.

OplossingOplossing

Deze versie van Windows wordt niet ondersteund in uw organisatie.Deze versie van Windows wordt niet ondersteund in uw organisatie.

OplossingOplossing

Er is een fout opgetreden tijdens de bulk registratie.Er is een fout opgetreden tijdens de bulk registratie.

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen:

1. Meld u aan bij Azure Portal.
2. Ga naar Azure Active Directory > Mobility (MDM en mam) > Microsoft intune.
3. Stel het MDM-gebruikers bereik in op geen, en klik vervolgens op Opslaan.

Verwijder de intune-PC-client of Configuration Manager client agent van de computer.

Fout: de software kan niet worden geïnstalleerd, 0x80cf4017.

Oorzaak: De client software is verouderd.

1. Meld u aan bij https://admin.manage.microsoft.com.
2. Ga naar admin > client software down loaden klik vervolgens op client software downloaden.
3. Sla het installatie pakket op en installeer vervolgens de client software.

Fout: "Het accountcertificaat is niet geldig en is mogelijk verlopen, 0x80cf4017."

Oorzaak: De client software is verouderd.

1. Meld u aan bij https://admin.manage.microsoft.com.
2. Ga naar admin > client software down loaden klik vervolgens op client software downloaden.
3. Sla het installatie pakket op en installeer vervolgens de client software.

Fout: ' er is een probleem opgetreden. Deze versie van Windows wordt niet ondersteund in uw organisatie.
(0x80180014) "

Oorzaak: Windows MDM-inschrijving is uitgeschakeld in uw intune-Tenant.

Voer de volgende stappen uit om dit probleem in een zelfstandige intune-omgeving op te lossen:

1. Meld u aan bij de Azure Portal als beheerder.
2. Selecteer intune aan de linkerkant en ga vervolgens naarregistratie beperkingenvoor > apparaatregistratie.
3. Klik in beperkingenvoor het apparaattype op platformsen selecteer vervolgens toestaan voor Windows

(MDM) .
4. Klik op Opslaan.

Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen in hybride MDM met intune en Configuration
Manager:

1. Open de Configuration Manager-console.
2. Selecteer beheeren selecteer vervolgens Cloud Services.
3. Klik met de rechter muisknop op Microsoft intune abonnementen selecteer vervolgens platforms

configureren > Windows.
4. Schakel Windows-inschrijving > inschakelen inop > OK.

Oorzaak: De Azure AD-gebruikers accounts in het account pakket (Package_GUID) voor het betreffende
inrichtings pakket mogen geen apparaten toevoegen aan Azure AD. Deze Azure AD-accounts worden automatisch

https://portal.azure.com/
https://admin.manage.microsoft.com
https://admin.manage.microsoft.com
https://portal.azure.com/


OplossingOplossing

Automatische MDM-inschrijving: misluktAutomatische MDM-inschrijving: mislukt

OplossingOplossing

gemaakt wanneer u een inrichtings pakket instelt met behulp van Windows Configuration Designer (WCD) of de
app school Pc's instellen. deze accounts worden vervolgens gebruikt om de apparaten samen te voegen met Azure
AD.

1. Meld u aan bij de Azure Portal als beheerder.

2. Ga naar Azure Active Directory > apparaten > Apparaatinstellingen.

3. Stel in dat gebruikers apparaten aan Azure AD mogen toevoegen aan of geselecteerd.

Als u geselecteerdselecteert, klikt u op geselecteerden klikt u vervolgens op leden toevoegen om alle
gebruikers toe te voegen die hun apparaten kunnen toevoegen aan Azure AD. Zorg ervoor dat alle Azure
AD-accounts voor het inrichtings pakket zijn toegevoegd.

Zie een inrichtings pakket maken voor Windows 10voor meer informatie over het maken van een inrichtings
pakket voor Windows Configuration Designer.

Zie voor meer informatie over de app school Pc's instellen de app school-Pc's instellen gebruiken.

Wanneer u een Windows 10-apparaat automatisch probeert te registreren met behulp van groepsbeleid, treden de
volgende problemen op:

In taak planner, onder micro soft > Windows > EnterpriseMgmt, is het resultaat van de laatste uitvoering
van het schema dat is gemaakt door de registratie-client voor automatische inschrijving in MDM van
Aad -taak als volgt: Gebeurtenis 76 auto MDM-inschrijving: mislukt (onbekende Win32-fout code:
0x8018002b)
In Logboeken wordt de volgende gebeurtenis geregistreerd onder Logboeken toepassingen en
services/micro soft/Windows/DeviceManagement-Enter prise-Diagnostics-provider/admin:

Log Name: Microsoft-Windows-DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider/Admin
Source: DeviceManagement-Enterprise-Diagnostics-Provider
Event ID: 76
Level: Error
Description: Auto MDM Enroll: Failed (Unknown Win32 Error code: 0x80180002b)

Oorzaak: Een van de volgende voor waarden is waar:

De UPN bevat een niet-geverifieerd of niet-routeerbaar domein, zoals. local ( joe@contoso.localzoals).
Het MDM-gebruikers bereik is ingesteld op geen.

Als de UPN een niet-geverifieerd of niet-routeerbaar domein bevat, voert u de volgende stappen uit:

1. Open op de server waarop Active Directory Domain Services (AD DS) wordt uitgevoerd, Active Directory
gebruikers en computers door dsa. msc in het dialoog venster uitvoeren te typen en klik vervolgens op OK.

2. Klik op gebruikers onder uw domein en Ga als volgt te werk:

3. Wacht op de volgende synchronisatie of dwing een Delta synchronisatie af van de synchronisatie server door de

Als er slechts één betrokken gebruiker is, klikt u met de rechter muisknop op de gebruiker en klikt u
vervolgens op Eigenschappen. Selecteer op het tabblad account in de vervolg keuzelijst UPN-
achtervoegsel onder aanmeldings naam van gebruikereen geldig UPN-achtervoegsel, bijvoorbeeld
contoso.com, en klik vervolgens op OK.
Als er meerdere betrokken gebruikers zijn, selecteert u de gebruikers in het menu actie op
Eigenschappen. Schakel op het tabblad account het selectie vakje UPN-achtervoegsel in, selecteer
een geldig UPN-achtervoegsel, zoals contoso.com in de vervolg keuzelijst, en klik vervolgens op OK.

https://portal.azure.com/
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/provisioning-packages/provisioning-create-package
https://docs.microsoft.com/education/windows/use-set-up-school-pcs-app


Er is een fout opgetreden tijdens het maken van het auto pilot-profiel.Er is een fout opgetreden tijdens het maken van het auto pilot-profiel.

OplossingOplossing

Er is iets misgegaan.Er is iets misgegaan.  OOBEIDPS.OOBEIDPS.

OplossingOplossing

Uw apparaat registreren voor mobiel beheer (mislukt: 3, 0x801C03EA).Uw apparaat registreren voor mobiel beheer (mislukt: 3, 0x801C03EA).

OplossingOplossing

Uw hardware beveiligen (mislukt: 0x800705b4).Uw hardware beveiligen (mislukt: 0x800705b4).

volgende opdrachten uit te voeren in een Power shell-prompt met verhoogde bevoegdheid:

Import-Module ADSync
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta

Als het MDM-gebruikers bereik is ingesteld op geen, voert u de volgende stappen uit:

1. Meld u aan bij de Azure-portal en selecteer vervolgens Azure Active Directory.
2. Selecteer mobiliteit (MDM en mam) en selecteer vervolgens Microsoft intune.
3. Stel het MDM-gebruikers bereik in op alle. Of stel het MDM-gebruikers bereik in op sommigeen selecteer

de groepen die automatisch hun Windows 10-apparaten kunnen inschrijven.
4. Stel mam-gebruikers bereik in op geen.

Oorzaak: De opgegeven naamgevings indeling voor de naam van de sjabloon voldoet niet aan de vereisten. U
kunt bijvoorbeeld kleine letters gebruiken voor de seriële macro, zoals% serial% in plaats van% SERIAL%.

Zorg ervoor dat de naamgevings indeling voldoet aan de volgende vereisten:

Maak een unieke naam voor uw apparaten. Namen moeten 15 tekens of minder bevatten, en mogen letters (a-
z, A-Z), cijfers (0-9) en afbreekstreepjes (-) bevatten.
Namen mogen niet alleen uit getallen bestaan.
Namen mogen geen spaties bevatten.
Gebruik de %SERIAL%-macro om het serienummer toe te voegen van specifieke hardware. Of gebruik de
teken reeks% ASELECT: < aantal cijfers >% macro om een wille keurige teken reeks toe te voegen, maar met
een waarde van < cijfers > cijfers. Bijvoorbeeld, MYPC-% ASELECT: 6% genereert een naam zoals MYPC-
123456.

Oorzaak: Dit probleem doet zich voor als er een proxy, een firewall of een ander netwerk apparaat is dat de
toegang tot de ID-provider (IdP) blokkeert.

Zorg ervoor dat de vereiste toegang tot op internet gebaseerde services voor automatische pilot niet wordt
geblokkeerd. Zie Windows auto pilot Network requirements(Engelstalig) voor meer informatie.

Oorzaak: Het apparaat heeft een TPM-chip die versie 2,0 ondersteunt, maar nog niet is bijgewerkt naar versie 2,0.

Voer een upgrade uit van de TPM-chip naar versie 2,0.

Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u of hetzelfde apparaat zich in twee toegewezen groepen bevindt,
waarbij elke groep een ander auto pilot-profiel krijgt toegewezen. Als het zich in twee groepen bevindt, bepaalt u
welk auto pilot-profiel moet worden toegepast op het apparaat en verwijdert u vervolgens de toewijzing van het
andere profiel.

Zie Deploying a kiosk using Windows auto pilot(Engelstalig) voor meer informatie over het implementeren van
een Windows-apparaat in kiosk modus met auto pilot.

Fout 800705b4:

https://portal.azure.com/
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/windows-autopilot/windows-autopilot-requirements-network
https://blogs.technet.microsoft.com/mniehaus/2018/06/07/deploying-a-kiosk-using-windows-autopilot/


Securing your hardware (Failed: 0x800705b4)
Joining your organization's network (Previous step failed)
Registering your device for mobile management (Previous step failed)

OplossingOplossing

Er is iets misgegaan.Er is iets misgegaan.  Foutcode 80070774.Foutcode 80070774.

OplossingOplossing

Tweede omzettingTweede omzetting

Oorzaak: Het beoogde Windows-apparaat voldoet niet aan een van de volgende vereisten:

Het apparaat moet een fysieke TPM 2,0-chip hebben. Apparaten met virtuele-Tpm's (bijvoorbeeld Hyper-V-
Vm's) of TPM 1,2-chips werken niet met de modus zelf implementeren.
Op het apparaat moet een van de volgende versies van Windows worden uitgevoerd:

Windows 10 build 1703 of een latere versie.
Als hybride Azure AD-deelname wordt gebruikt, bouwt u 1809 of een latere versie van Windows 10.

Zorg ervoor dat het doel apparaat voldoet aan beide vereisten die worden beschreven in de sectie oorzaak .

Zie Deploying a kiosk using Windows auto pilot(Engelstalig) voor meer informatie over het implementeren van
een Windows-apparaat in kiosk modus met auto pilot.

Fout 0x80070774: er is iets verkeerd gegaan. Bevestig dat u de juiste aanmeldings gegevens gebruikt en dat uw
organisatie deze functie gebruikt. U kunt dit opnieuw proberen of contact opnemen met de systeembeheerder met
de foutcode 80070774.

Dit probleem treedt doorgaans op voordat het apparaat opnieuw wordt opgestart in een hybride Azure AD Auto
Pilot-scenario, wanneer het apparaat een time-out heeft tijdens het eerste aanmeldings scherm. Dit betekent dat de
domein controller niet kan worden gevonden of niet kan worden bereikt vanwege verbindings problemen. Of het
apparaat heeft een status opgegeven die niet kan worden toegevoegd aan het domein.

Oorzaak: De meest voorkomende oorzaak is dat hybride Azure AD-deelname wordt gebruikt en dat de functie
gebruikers toewijzen is geconfigureerd in het auto pilot-profiel. Met de functie gebruiker toewijzen wordt een
Azure AD-koppeling op het apparaat uitgevoerd tijdens het eerste aanmeldings scherm waarmee het apparaat in
een staat wordt geplaatst waar het niet kan worden toegevoegd aan uw on-premises domein. Daarom mag de
functie gebruikers toewijzen alleen worden gebruikt in de standaard Azure AD-deelname voor auto pilot. De functie
moet worden gebruikt in hybride Azure AD-samenvoegings scenario's.

1. Ga naar > deWindows-inschrijvings > apparaten van intune-apparaten.
2. Selecteer het apparaat waarop het probleem zich voordoet > Klik op het weglatings teken (...) aan de rechter

kant.
3. Selecteer gebruiker niet toewijzen en wacht totdat het proces is voltooid.
4. Controleer of het hybride Azure AD Auto Pilot-profiel is toegewezen voordat u OOBE opnieuw probeert uit te

voeren.

Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u op de server die als host fungeert voor het offline domein de
intune-connector, of gebeurtenis-ID 30312 is geregistreerd in het ODJ-connector service-logboek. Gebeurtenis
30312 lijkt op het volgende:

https://blogs.technet.microsoft.com/mniehaus/2018/06/07/deploying-a-kiosk-using-windows-autopilot/


Log Name:      ODJ Connector Service
Source:        ODJ Connector Service Source
Event ID:      30132
Level:         Error
Description:
{
          "Metric":{
                   "Dimensions":{
                             "RequestId":"<RequestId>",
                             "DeviceId":"<DeviceId>",
                             "DomainName":"contoso.com",
                             "ErrorCode":"5",
                             "RetryCount":"1",
                              "ErrorDescription":"Failed to get the ODJ Blob. The ODJ connector does not have 
sufficient privileges to complete the operation",
                              "InstanceId":"<InstanceId>",
                              "DiagnosticCode":"0x00000800",
                              "DiagnosticText":"Failed to get the ODJ Blob. The ODJ connector does not have 
sufficient privileges to complete the operation [Exception Message: \"DiagnosticException: 0x00000800. Failed 
to get the ODJ Blob. The ODJ connector does not have sufficient privileges to complete the operation\"] 
[Exception Message: \"Failed to call NetProvisionComputerAccount machineName=<ComputerName>\"]"
                   },
                   "Name":"RequestOfflineDomainJoinBlob_Failure",
                   "Value":0
          }
}

Volgende stappen

Dit probleem wordt meestal veroorzaakt door onjuiste delegering van machtigingen voor de organisatie-eenheid
waar de Windows auto pilot-apparaten worden gemaakt. Zie de limiet voor het computer account in de
organisatie-eenheid verg Rotenvoor meer informatie.

1. Open Active Directory: gebruikers en computers (DSA.msc).
2. Klik met de rechtermuisknop op de organisatie-eenheid die u gaat gebruiken om aan Hybrid Azure AD

gekoppelde computers te maken > Beheer delegeren.
3. Kies in de wizard Overdracht van beheer Volgende > Toevoegen > Objecttypen.
4. Selecteer in het deelvenster Objecttypen het selectievakje Computers > OK.
5. Voer in het deelvenster voor het selecteren van Gebruikers, Computers of Groepen in het vak Te selecteren

objectnamen invoeren de naam in van de computer waarop de connector is geïnstalleerd.
6. Selecteer Namen controleren om uw vermelding te valideren > > opvolgende.
7. Selecteer Een aangepaste taak maken om te delegeren > Volgende.
8. Selecteer het selectievakje Alleen de volgende objecten in de map en schakel vervolgens de selectievakjes

Computerobjecten, Geselecteerde objecten in deze map maken en Geselecteerde objecten in deze
map verwijderen in.

9. Selecteer Volgende.
10. Onder Machtigingen schakelt u het selectievakje Volledige bevoegdheid in. Met deze actie selecteert u alle

andere opties.
11. Selecteer volgende > volt ooien.

Problemen bij de apparaatinschrijving oplossen
Stel een vraag op het Intune-forum
Raadpleeg de blog van het Microsoft Intune-ondersteunings team
Bekijk de micro soft Enter prise Mobility and Security-Blog
Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen

https://social.technet.microsoft.com/Forums/%7Blang-locale%7D/home?category=microsoftintune&filter=alltypes&sort=lastpostdesc
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/bg-p/IntuneCustomerSuccess
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Announcing-the-public-preview-of-Azure-AD-group-based-license/ba-p/245210
https://docs.microsoft.com/intune/get-support


Algemene foutcodes en beschrijvingen in Microsoft
Intune
31-5-2019 • 35 minutes to read

Statuscodes voor met MDM beheerde Windows-apparaten
STATUSCODE FOUTBERICHT WAT U MOET DOEN

10
(APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS
)

Installatie wordt uitgevoerd

20
(APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS
_WAITING_CONTENT)

Wachten op inhoud

30
(APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_RETRIE
VING_CONTENT)

Ophalen van inhoud Waarschijnlijke oorzaak: de taakstatus
30 geeft aan dat het downloaden van
een app door een gebruiker is mislukt.

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

De internetverbinding van het apparaat
is tijdens het downloaden verbroken.

Het certificaat dat voor het apparaat is
uitgegeven, is op het moment van de
inschrijving mogelijk verlopen.

Oplossing:

Start op het apparaat in
Configuratiescherm de app Bedrijfsapps
om te controleren of het
apparaatcertificaat niet is verlopen. Als
dat wel het geval is, moet u het
apparaat opnieuw inschrijven.

Controleer of het apparaat verbinding
heeft met internet en probeer de app
opnieuw te starten.

40
(APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS
_CONTENT_DOWNLOADED)

Downloaden van inhoud is voltooid

In dit artikel worden veelvoorkomende fouten, statuscodes, beschrijvingen en mogelijke oplossingen bij het
openen van resources van de organisatie weergegeven. Gebruik deze informatie gebruiken voor het oplossen van
toegangsproblemen bij het gebruik van Microsoft Intune.

Zie Ondersteuning krijgen voor Microsoft Intune als u hulp nodig hebt van ondersteuning.



50
(APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS
_INSTALLING)

Installatie wordt uitgevoerd

60
(APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR_INSTA
LLING)

Er is een installatiefout opgetreden De app kon na het downloaden niet
worden geïnstalleerd.

Het certificaat voor ondertekening van
programmacode waarmee de app is
ondertekend, bevindt zich niet op het
apparaat.

Een framework-afhankelijkheid waarvan
de toepassing afhankelijk is, is niet op
het apparaat geïnstalleerd.

Controleer of het certificaat voor
ondertekening van programmacode
waarmee de app is ondertekend,
aanwezig is op het apparaat en ga bij de
beheerder na of alle Windows RT-
apparaten die door het bedrijf zijn
ingeschreven zo’n certificaat hebben
gekregen.

Wanneer een ontbrekende
structuurafhankelijkheid er de oorzaak
van is dat de installatie is mislukt, moet
de beheerder de toepassing opnieuw
publiceren, waarbij de structuur in het
toepassingspakket moet worden
opgenomen.

Het toepassingspakket dat is
gedownload, is geen geldig pakket, is
mogelijk beschadigd of misschien niet
compatibel met de versie van het
besturingssysteem op het apparaat.

70
(APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)

Installatie voltooid

80
(APP_CI_ENFORCEMENT_IN_PROGRESS
)

Wordt verwijderd

90 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Er is een fout opgetreden bij het
verwijderen

100
(APP_CI_ENFORCEMENT_SUCCEEDED)

Verwijderen voltooid

110 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Inhoudshash komt niet overeen

120 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) SLK/sideloading is niet ingeschakeld

130 (APP_CI_ENFORCEMENT_ERROR) Installatie van MSADP-licentie is mislukt

STATUSCODE FOUTBERICHT WAT U MOET DOEN



Geen status
(APP_CI_ENFORCEMENT_UNKNOWN)

n.v.t. De status is momenteel onbekend.

STATUSCODE FOUTBERICHT WAT U MOET DOEN

Toegang tot bedrijfsbronnen (veelvoorkomende fouten)
STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

-2016281101 0x87D1FDF3 MDM CRP-aanvraag is niet gevonden

-2016281102 0x87D1FDF2 Kan de NDES-URL niet vinden

-2016281103 0x87D1FDF1 MDM CRP-certificaatinformatie is niet
gevonden

-2016281104 0x87D1FDF0 MDM CI-certificaatinformatie is niet
gevonden

-2016281105 0x87D1FDEF Kan de regel niet evalueren

-2016281106 0x87D1FDEE Niet van toepassing omdat
conflictoplossing niet is gelukt

-2016281107 0x87D1FDED Niet-ondersteunde bron van
instellingendetectie

-2016281108 0x87D1FDEC De instelling waarnaar wordt verwezen,
is niet gevonden in CI

-2016281109 0x87D1FDEB Conversie van gegevenstype is mislukt

-2016281110 0x87D1FDEA Ongeldige parameter voor CIM-
instelling

-2016281111 0x87D1FDE9 Niet van toepassing voor dit apparaat

-2016281112 0x87D1FDE8 Doorvoeren is mislukt

-2016330905 0x87D13B67 De status van de app is onbekend

-2016330906 0x87D13B66 De app is beheerd, maar werd
verwijderd door de gebruiker

-2016330907 0x87D13B65 Het apparaat wisselt de inwisselcode in

-2016330908 0x87D13B64 De installatie van de app is mislukt

-2016330909 0x87D13B63 De gebruiker heeft de aanbieding voor
een update van de app afgewezen

-2016330910 0x87D13B62 De gebruiker heeft de aanbieding voor
het installeren van de app afgewezen



-2016330911 0x87D13B61 De gebruiker heeft de app geïnstalleerd
voordat de beheerde installatie van de
app kon worden uitgevoerd

-2016330912 0x87D13B60 Deze app staat ingepland om te worden
geïnstalleerd, maar er is een
inwisselcode vereist om de transactie te
voltooien

-2016341109 0x87D1138B iOS-apparaat heeft een fout
geretourneerd

-2016341110 0x87D1138A iOS-apparaat heeft de opdracht
afgewezen vanwege een onjuiste
indeling

-2016341111 0x87D11389 iOS-apparaat heeft een onverwachte
status Niet-actief geretourneerd

-2016341112 0x87D11388 iOS-apparaat is momenteel bezig

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

Fouten geretourneerd door iOS-apparaten
BedrijfsportalfoutenBedrijfsportalfouten

FOUTTEKST IN DE BEDRIJFSPORTAL HTTP-STATUSCODE AANVULLENDE FOUTGEGEVENS

Interne serverfout 
Blijkbaar kunt u ons vanwege een
interne fout op onze server niet
bereiken. Probeer het opnieuw en neem
contact op met uw IT-beheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

500-fout Deze fout wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door een probleem met de
Intune-service. Het probleem moet
worden opgelost aan de Intune-
servicezijde en wordt waarschijnlijk niet
veroorzaakt door problemen aan zijde
van de klant.

Tijdelijk niet beschikbaar 
U kunt ons niet bereiken omdat de
service tijdelijk niet beschikbaar is.
Probeer het opnieuw en neem contact
op met uw IT-beheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

503-fout Dit is waarschijnlijk te wijten aan een
tijdelijke Intune-serviceprobleem,
bijvoorbeeld omdat er
onderhoudswerkzaamheden aan de
service worden uitgevoerd. Het
probleem moet worden opgelost aan de
Intune-servicezijde en wordt
waarschijnlijk niet veroorzaakt door
problemen aan zijde van de klant.

Kan geen verbinding met de server
maken 
Blijkbaar kunt u ons niet bereiken.
Probeer het opnieuw en neem contact
op met uw IT-beheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

Niet gekoppeld aan een HTTP-
statuscode

Er kan geen beveiligde verbinding met
de server tot stand worden gebracht.
Waarschijnlijk vanwege een SSL-
probleem met de gebruikte certificaten.
Dit probleem kan worden veroorzaakt
doordat de klantconfiguraties niet
voldoen aan de vereisten van Apple
voor App Transport Security (ATS).



Er is een fout opgetreden 
De bedrijfsportalclient kan niet worden
geladen. Probeer het opnieuw en neem
contact op met uw IT-beheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

400-fout Voor fouten met een HTTP-statuscode
in de 400 waarvoor geen specifieker
foutbericht beschikbaar is, wordt dit
foutbericht weergegeven. Dit is een fout
aan de clientzijde die zich voordoet in
de bedrijfsportal-app voor iOS.

Kan de server niet bereiken 
Blijkbaar kunt u ons niet bereiken.
Probeer het opnieuw en neem contact
op met uw IT-beheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

500-fout Voor fouten met een HTTP-statuscode
in de 500 waarvoor geen specifieker
foutbericht beschikbaar is, wordt dit
foutbericht weergegeven. Dit is een fout
aan de servicezijde die optreedt in de
Intune-service.

FOUTTEKST IN DE BEDRIJFSPORTAL HTTP-STATUSCODE AANVULLENDE FOUTGEGEVENS

ServicefoutenServicefouten

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

-2016299111 0x87D1B799 Interne fout

-2016299112 0x87D1B798 Interne fout

-2016300111 0x87D1B3B1 36001:(interne fout)

-2016300112 0x87D1B3B0 36000:Mobiel reeds geconfigureerd

-2016301110 0x87D1AFCA 35002:Meerdere lettertypen in één
nettolading

-2016301111 0x87D1AFC9 35001:Mislukte lettertype-installatie

-2016301112 0x87D1AFC8 35000:Ongeldige lettertypegegevens

-2016302109 0x87D1ABE3 34003:Kerberos principal-naam is
ongeldig

-2016302110 0x87D1ABE2 34002:Kerberos-principal-naam
ontbreekt

-2016302111 0x87D1ABE1 34001:Ongeldig URL-matchpatroon

-2016302112 0x87D1ABE0 34000:Ongeldig app-id-matchpatroon

-2016304112 0x87D1A410 32000:Te veel apps

-2016305111 0x87D1A029 31001:Kan instellingen niet toepassen

-2016305112 0x87D1A028 31000:Kan referenties niet toepassen

-2016306111 0x87D19C41 30001:Time-out opgetreden

-2016306112 0x87D19C40 30000:Verificatie is mislukt



-2016307109 0x87D1985B 29003:Ongeldige certificeringsgegevens

-2016307110 0x87D1985A 29002:

-2016307111 0x87D19859 29001:

-2016307112 0x87D19858 29000:Apparaat niet onder supervisie

-2016308110 0x87D19472 28002:Kan achtergrond niet instellen

-2016308111 0x87D19471 28001:Ongeldige
achtergrondafbeelding

-2016308112 0x87D19470 28000:Onbekend item

-2016310111 0x87D18CA1 26001:Versleuteling op bestandsniveau
niet ondersteund

-2016310112 0x87D18CA0 26001:Versleuteling op blokniveau niet
ondersteund

-2016311110 0x87D188BA 25002:Kan niet verwijderen

-2016311111 0x87D188B9 25001:Kan niet installeren

-2016311112 0x87D188B8 25000:Ongeldig profiel

-2016312109 0x87D184D3 24003:Ongeldig eindprofiel

-2016312110 0x87D184D2 24002:Ongeldige identiteit nettolading

-2016312111 0x87D184D1 24001:Kan kenmerkbibliotheek niet
ondertekenen

-2016312112 0x87D184D0 24001:Kan kenmerkbibliotheek niet
maken

-2016313110 0x87D180EA 23002:Ongeldig servercertificaat

-2016313111 0x87D180E9 23001:Ongeldige reactie van server

-2016313112 0x87D180E8 23000:Ongeldige identiteit

-2016314099 0x87D17D0D 22013:Ongeldige reactie van
PKIOperation

-2016314100 0x87D17D0C 22012:Kan CACertificate niet opslaan

-2016314101 0x87D17D0B 22011:Kan CSR niet genereren
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-2016314102 0x87D17D0A 22010:Kan tijdelijke identiteit niet
opslaan

-2016314103 0x87D17D09 22009: tijdelijke identiteit kan niet
worden gemaakt

-2016314104 0x87D17D08 22008:Kan identiteit niet maken

-2016314105 0x87D17D07 22007:Ongeldig ondertekend certificaat

-2016314106 0x87D17D06 22006:Onvoldoende CACaps

-2016314107 0x87D17D05 22005:Netwerkfout

-2016314108 0x87D17D04 22004:Niet-ondersteunde
certificaatconfiguratie

-2016314109 0x87D17D03 22003:Ongeldige RAResponse

-2016314110 0x87D17D02 22003:Ongeldige CaResponse

-2016314111 0x87D17D01 22001:Kan sleutelpaar niet genereren

-2016314112 0x87D17D00 22000:Ongeldig sleutelgebruik

-2016315105 0x87D1791F 21007:Kan account niet verifiëren

-2016315106 0x87D1791E 21006:Kan certificaat niet ontsleutelen

-2016315107 0x87D1791D 21005: Account niet uniek (e-mailprofiel
bestaat al op apparaat)

-2016315108 0x87D1791C 21007:Kan account niet maken

-2016315109 0x87D1791B 21003:Geen hostnaam

-2016315110 0x87D1791A 21002:Kan niet voldoen aan
versleutelingsbeleid van server

-2016315111 0x87D17919 21001:Kan niet voldoen aan beleid van
server

-2016315112 0x87D17918 21000:Kan beleid van server niet
ophalen

-2016316110 0x87D17532 20002:Account niet uniek

-2016316111 0x87D17531 20001:Geen hostnaam

-2016316112 0x87D17530 20000:Kan account niet maken
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-2016317110 0x87D1714A 19002:Account niet uniek

-2016317111 0x87D17149 19001:Geen hostnaam

-2016317112 0x87D17148 19000:Kan account niet maken

-2016318110 0x87D16D62 18002:Ongeldige referenties

-2016318111 0x87D16D61 18001:Kan host niet bereiken

-2016318112 0x87D16D60 18000:Onbekende fout

-2016319110 0x87D1697A 17002:Account niet uniek

-2016319111 0x87D16979 17001:Geen hostnaam

-2016319112 0x87D16978 17000:Kan account niet maken

-2016320110 0x87D16592 16002:Account niet uniek

-2016320111 0x87D16591 16001:Geen hostnaam

-2016320112 0x87D16590 16000:Kan geen abonnement maken

-2016321109 0x87D161AB 15003:Ongeldig certificaat

-2016321110 0x87D161AA 15002:Kan netwerkconfiguratie niet
vergrendelen

-2016321111 0x87D161A9 15001:Kan VPN niet verwijderen

-2016321112 0x87D161A8 15000:Kan VPN niet installeren

-2016322110 0x87D15DC2 14002:Cloudconfiguratie bestaat al

-2016322111 0x87D15DC1 14001:Apparaat vergrendeld

-2016322112 0x87D15DC0 14000:Ongeldig veld

-2016323107 0x87D159DD 13005:Kan proxy niet instellen

-2016323108 0x87D159DC 13004:Kan EAP niet instellen

-2016323109 0x87D159DB 13003:Kan Wifi-configuratie niet maken

-2016323110 0x87D159DA 13002:Wachtwoord vereist

-2016323111 0x87D159D9 13001:Gebruikersnaam vereist

-2016323112 0x87D159D8 13000:Kan niet installeren
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-2016324070 0x87D1561A 12042:Onbekende landinstellingscode

-2016324071 0x87D15619 12041:Onbekende taalcode

-2016324072 0x87D15618 12040:Aanmelden iTunes Store vereist

-2016324073 0x87D15617 12039:(niet gebruikt)

-2016324074 0x87D15616 12038:App niet beheerd

-2016324075 0x87D15615 12037:Ongeldige inwisselcode

-2016324076 0x87D15614 12036:Kan app in de huidige status niet
verwijderen

-2016324077 0x87D15613 12035:App kan niet worden aangekocht

-2016324078 0x87D15612 12034:URL is geen HTTPS

-2016324079 0x87D15611 12033:Ongeldig manifest

-2016324080 0x87D15610 12032:Te veel apps in manifest

-2016324081 0x87D1560F 12031:App-installatie uitgeschakeld

-2016324082 0x87D1560E 12030:Ongeldige URL

-2016324083 0x87D1560D 12029:App niet beheerd

-2016324084 0x87D1560C 12028:Niet wachten op inwisseling

-2016324085 0x87D1560B 12027:Geen app

-2016324086 0x87D1560A 12026:App staat al in de wachtrij

-2016324087 0x87D15609 12025:App is al geïnstalleerd

-2016324088 0x87D15608 12024:Kan app-manifest niet valideren

-2016324089 0x87D15607 12023:Kan app-id niet valideren

-2016324090 0x87D15606 12022:Ongeldig onderwerp

-2016324091 0x87D15605 12021:Ongeldig aanvraagtype

-2016324092 0x87D15604 12020:Niet geautoriseerd door server

-2016324093 0x87D15603 12019:Kan escrow-geheim niet
kopiëren
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-2016324094 0x87D15602 12018:Kan escrow-
versleutelingsgegevens niet kopiëren

-2016324095 0x87D15601 12017:Kan escrow-versleuteling niet
maken

-2016324096 0x87D15600 12016:Identiteit ontbreekt

-2016324097 0x87D155FF 12015:Kan geen push-token ophalen

-2016324098 0x87D155FE 12014:Profiel voor inrichting niet
beheerd

-2016324099 0x87D155FD 12013:Profiel niet beheerd

-2016324100 0x87D155FC 12012:MDM-vervanging niet gelijk

-2016324101 0x87D155FB 12011:Ongeldige MDM-configuratie

-2016324102 0x87D155FA 12010:Fout interne inconsistentie

-2016324103 0x87D155F9 12009:Ongeldig vervangingsprofiel

-2016324104 0x87D155F8 12008:Onjuist gevormde aanvraag

-2016324105 0x87D155F7 12007:Niet gemachtigd

-2016324106 0x87D155F6 12006:Omleiding afgewezen

-2016324107 0x87D155F5 12005:Kan certificaat niet vinden

-2016324108 0x87D155F4 12004:Ongeldig push-certificaat

-2016324109 0x87D155F3 12003:Reactie ongeldige uitdaging

-2016324110 0x87D155F2 12002:Kan niet inchecken

-2016324111 0x87D155F1 12001:Meerdere MDM-exemplaren

-2016324112 0x87D155F0 12000:Ongeldige toegangsrechten

-2016325111 0x87D15209 11001:Aangepaste APN is al
geïnstalleerd

-2016325112 0x87D15208 11000:Kan APN niet installeren

-2016326111 0x87D14E21 10001:Ongeldige ondertekenaar

-2016326112 0x87D14E20 11000:Kan standaardinstellingen niet
installeren
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-2016327106 0x87D14A3E 9006:Certificaat is geen identiteit

-2016327107 0x87D14A3D 9005:Certificaat is misvormd

-2016327108 0x87D14A3C 9004:Kan basiscertificaat niet opslaan

-2016327109 0x87D14A3B 9003:Kan WAPI-gegevens niet opslaan

-2016327110 0x87D14A3A 9002:Kan Store-certificaat niet opslaan

-2016327111 0x87D14A39 9001:Te veel certificaten in een
nettolading

-2016327112 0x87D14A38 9000:Ongeldig wachtwoord

-2016328112 0x87D14650 8000:Kan Web Clip niet installeren

-2016329105 0x87D1426F 7007:SMTP-account is onjuist
geconfigureerd

-2016329106 0x87D1426E 7006:POP-account is onjuist
geconfigureerd

-2016329107 0x87D1426D 7005:IMAP-account onjuist
geconfigureerd

-2016329108 0x87D1426C 7004:SMIME-certificaat is beschadigd

-2016329109 0x87D1426B 7003:SMIME-certificaat is niet
gevonden

-2016329110 0x87D1426A 7002:Onbekende fout tijdens validatie

-2016329111 0x87D14269 7001:Ongeldige referenties

-2016329112 0x87D14268 7000:Kan host niet bereiken

-2016330110 0x87D13E82 6002:Kan query niet maken

-2016330111 0x87D13E81 6001:Lege tekenreeks

-2016330112 0x87D13E80 6000:Systeemfout in
sleutelketengegevens

-2016331097 0x87D13AA7 5015:Kan geen respijtperiode instellen

-2016331098 0x87D13AA6 5014:Kan geen wachtwoordcode
instellen

-2016331099 0x87D13AA5 5013:Kan wachtwoordcode niet wissen

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT



-2016331100 0x87D13AA4 5012:(niet gebruikt)

-2016331101 5011:Verkeerde wachtwoordcode

-2016331102 5010:Apparaat vergrendeld

-2016331103 0x87D13AA4 5009:(niet gebruikt)

-2016331104 0x87D13AA0 5008:Wachtwoordcode te recent

-2016331105 0x87D13A9F 5007:Wachtwoordcode verlopen

-2016331106 0x87D13AA3 5006:Wachtwoordcode vereist
alfabettekens

-2016331107 0x87D13A9D 5005:Wachtwoordcode vereist getal

-2016331108 0x87D13A9C 5004:Wachtwoordcode bevat
oplopende aflopende tekens

-2016331109 0x87D13A9B 5003:Wachtwoordcode bevat herhaalde
tekens

-2016331110 0x87D13A9A 5002:Te weinig complexe tekens

-2016331111 0x87D13A99 5001:Te weinig unieke tekens

-2016331112 0x87D13A98 5000:Wachtwoordcode is te kort

-2016332093 0x87D136C3 4019:Nettoladingen voor meerdere
app-vergrendelingen

-2016332094 0x87D136C2 4018:Meerdere APN- of mobiele
nettoladingen

-2016332095 0x87D136C1 4017:Meerdere algemene HTTPProxy-
nettoladingen

-2016332096 0x87D136C0 4016:(Interne fout)

-2016332097 0x87D136BF 4015:Vervangingsprofiel bevat geen
MDM-nettolading

-2016332098 0x87D136BE 4014:Geen apparaat-id beschikbaar

-2016332099 0x87D136BD 4013:Update mislukt

-2016332100 0x87D136BC 4012:Profiel kan niet worden bijgewerkt

-2016332101 0x87D136BB 4011:Eindprofiel is geen
configuratieprofiel
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-2016332102 0x87D136BA 4010:Bijgewerkt profiel heeft niet
dezelfde id

-2016332103 0x87D136B9 4009:Apparaat vergrendeld

-2016332104 0x87D136B8 4008:Certificaten komen niet overeen

-2016332105 0x87D136B7 4007:Niet-herkende bestandsindeling

-2016332106 0x87D136B6 4006:Datum verwijdering profiel is
verstreken

-2016332107 0x87D136B5 4005:Wachtwoordcode voldoet niet

-2016332108 0x87D136B4 4004:Installatie geannuleerd door de
gebruiker

-2016332109 0x87D136B3 4003:Profiel niet in wachtrij voor
installatie

-2016332110 0x87D136B2 4002:Dubbele UUID

-2016332111 0x87D136B1 4001:Installatie mislukt

-2016332112 0x87D136B0 4000:Kan profiel niet parseren

-2016333111 0x87D132C9 3001:Inconsistent
waardevergelijkingsinzicht (interne fout)

-2016333112 0x87D132C8 3000:Inconsistent beperkingsinzicht
(interne fout)

-2016334108 0x87D12EE4 2004:Niet-ondersteunde veldwaarde

-2016334109 0x87D12EE3 2003:Ongeldig gegevenstype in veld

-2016334110 0x87D12EE2 2002:Vereist veld ontbreekt

-2016334111 0x87D12EE1 2001:Niet-ondersteunde versie
nettolading

-2016334112 0x87D12EE0 2000:Onjuist gevormde nettolading

-2016335102 0x87D12B02 1010:Niet-ondersteunde veldwaarde

-2016335103 0x87D12B01 1009:Installatiefout profiel

-2016335104 0x87D12B00 1008:Niet-unieke nettolading-id's

-2016335105 0x87D12AFF 1007:Niet-unieke UUID's
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-2016335106 0x87D12AFE 1006:Kan niet ontsleutelen

-2016335107 0x87D12AFD 1005:Leeg profiel

-2016335108 0x87D12AFC 1004:Ongeldige handtekening

-2016335109 0x87D12AFB 1003:Ongeldig gegevenstype in veld

-2016335110 0x87D12AFA 1002:Vereist veld ontbreekt

-2016335111 0x87D12AF9 1001:Niet-ondersteunde profielversie

-2016335112 0x87D12AF8 1000:Onjuist gevormd profiel

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

OMA-reactiecodes
STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

-2016344008 0x87D10838 (1404): certificaattoegang geweigerd

-2016344009 0x87D10837 (1403): kan certificaat niet vinden

-2016344010 0x87D10836 DCMO(1402): de bewerking is mislukt

-2016344011 0x87D10835 DCMO(1401): de gebruiker heeft
ervoor gekozen de bewerking niet te
accepteren toen daarom werd gevraagd

-2016344012 0x87D10834 DCMO(1400): clientfout

-2016344108 0x87D107D4 DCMO(1204): de
apparaatondersteuning is uitgeschakeld
en de gebruiker mag deze opnieuw
inschakelen

-2016344109 0x87D107D3 DCMO(1203): de
apparaatondersteuning is uitgeschakeld
en de gebruiker mag deze niet opnieuw
inschakelen

-2016344110 0x87D107D2 DCMO(1202): de inschakelbewerking is
uitgevoerd, maar de
apparaatondersteuning is momenteel
losgekoppeld

-2016344111 0xF3FB4D95 DCMO(1201): de inschakelbewerking is
uitgevoerd en de
apparaatondersteuning is momenteel
gekoppeld

-2016344112 0x87D107D0 DCMO(1200): de bewerking is
uitgevoerd



-2016345595 0x87D10205 Syncml(517): de reactie op een
atomische opdracht is te groot voor één
bericht.

-2016345596 0x87D10204 Syncml(516): de opdracht bevindt zich
in een Atomic-element en Atomic is
mislukt. Deze opdracht is niet
teruggedraaid.

-2016345598 0x87D10202 Syncml(514): de SyncML-opdracht is
niet voltooid, omdat de bewerking is
geannuleerd voordat de opdracht werd
verwerkt.

-2016345599 0x87D10201 Syncml(513): de ontvanger biedt geen
ondersteuning of weigert deze voor de
opgegeven versie van het SyncML-
synchronisatieprotocol dat wordt
gebruikt in het aanvraag-SyncML-
bericht.

-2016345600 0x87D10200 Syncml(512): er is een toepassingsfout
opgetreden tijdens de
synchronisatiesessie.

-2016345601 0x87D101FF Syncml(511): er is een ernstige fout
opgetreden in de server tijdens het
verwerken van de aanvraag.

-2016345602 0x87D101FE Syncml(510): er is een fout opgetreden
tijdens het verwerken van de aanvraag.
De fout is gerelateerd aan een fout in
de gegevensopslag van de ontvanger.

-2016345603 0x87D101FD Syncml(509): gereserveerd voor
toekomstig gebruik.

-2016345604 0x87D101FC Syncml:(508): er is een fout opgetreden
die het vernieuwen van de huidige
synchronisatiestatus van de client bij de
server noodzakelijk maakt.

-2016345605 0x87D101FB Syncml(507): door de fout zijn alle
SyncML-opdrachten binnen een
Atomic-elementtype mislukt.

-2016345606 0x87D101FA Syncml(506): er is een toepassingsfout
opgetreden tijdens het verwerken van
de aanvraag.

-2016345607 0x87D101F9 Syncml(505): de ontvanger biedt geen
ondersteuning of weigert deze voor de
opgegeven versie van SyncML DTD die
wordt gebruikt in het aanvraag-
SyncML-bericht.
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-2016345608 =0x87D101F8 Syncml(504): de ontvanger, fungerend
als gateway of proxy, heeft geen tijdige
reactie ontvangen van de upstream-
ontvanger die is opgegeven door de
URI (bijvoorbeeld HTTP, FTP of LDAP) of
een andere hulpontvanger (bijvoorbeeld
DNS) waartoe toegang nodig is om de
aanvraag te voltooien.

-2016345609 0x87D101F7 Syncml(503): de ontvanger kan de
aanvraag momenteel niet afhandelen
door tijdelijke overbelasting of
onderhoud van de ontvanger.

-2016345610 0x87D101F6 Syncml(502): de ontvanger, fungerend
als gateway of proxy, heeft een
ongeldige reactie ontvangen van de
upstream-ontvanger die is geopend om
aan de aanvraag te voldoen.

-2016345611 0x87D101F5 Syncml(501): de ontvanger ondersteunt
de opdracht niet die nodig is om aan de
aanvraag te voldoen.

-2016345612 0x87D101F4 Syncml(500): er is een onverwachte
status opgetreden bij de ontvanger,
waardoor niet aan de aanvraag kan
worden voldaan.

-2016345684 0x87D101AC Syncml(428): het verplaatsen is mislukt

-2016345685 0x87D101AB Syncml(427): het bovenliggende item
kan niet worden verwijderd, omdat het
onderliggende items bevat.

-2016345686 0x87D101AA Syncml(426): het gedeeltelijke item
wordt niet geaccepteerd.

-2016345687 0x87D101A9 Syncml(425): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat de afzender niet over
de juiste toegangsbeheermachtigingen
(ACL) beschikt voor de ontvanger.

-2016345688 0x87D101A8 Syncml(424): het gesegmenteerde
object is ontvangen, maar de grootte
van het ontvangen object komt niet
overeen met de grootte die in het
eerste segment is gedeclareerd.

-2016345689 0x87D101A7 Syncml(423): de aangevraagde opdracht
is mislukt omdat het voorlopig
verwijderde item eerder permanent is
verwijderd op de server.
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-2016345690 0x87D101A6 Syncml(422): de aangevraagde opdracht
is mislukt op de server, omdat CGI-
scripts in de LocURI geen correcte
indeling hebben.

-2016345691 0x87D101A5 Syncml(421): de aangevraagde opdracht
is mislukt op de server, omdat de
opgegeven zoeksyntaxis niet bekend is.

-2016345692 0x87D101A4 Syncml(420): de ontvanger heeft geen
opslagruimte meer voor de resterende
synchronisatiegegevens.

-2016345693 0x87D101A3 Syncml(419): de clientaanvraag heeft
gezorgd voor een conflict; dit is
opgelost door de serveropdracht
voorrang te geven.

-2016345694 0x87D101A2 Syncml(418): de aangevraagde opdracht
Plaatsen of Toevoegen is mislukt, omdat
het doel al bestaat.

-2016345695 0x87D101A1 Syncml(417): de aanvraag is nu mislukt
en de oorspronkelijke aanvrager moet
de aanvraag later opnieuw proberen.

-2016345696 0x87D101A0 Syncml(416): de aanvraag is mislukt,
omdat de opgegeven bytegrootte in de
aanvraag te groot is.

-2016345697 0x87D1019F Syncml(415): het type of de indeling van
het medium wordt niet ondersteund.

-2016345698 0x87D1019E Syncml(414): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat de doel-URI te lang is
voor wat de ontvanger kan of wil
verwerken.

-2016345699 0x87D1019D Syncml(413): de ontvanger weigert de
aangevraagde opdracht uit te voeren,
omdat het aangevraagde item groter is
dan wat de ontvanger kan of wil
verwerken.

-2016345700 0x87D1019C Syncml(412): de aangevraagde opdracht
is mislukt bij de ontvanger, omdat deze
onvolledig is of een onjuiste indeling
heeft.

-2016345701 0x87D1019B Syncml(411): de aangevraagde opdracht
moet vergezeld gaan van de
bytegrootte of lengtegegevens in het
meta-elementtype.
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-2016345702 0x87D1019A Syncml(410): het aangevraagde doel
bevindt zich niet meer bij de ontvanger
en er is geen doorstuur-URI bekend.

-2016345703 0x87D10199 Syncml(409): de aanvraag is mislukt,
omdat er een updateconflict tussen de
client- en serverversies van de
gegevens is opgetreden.

-2016345704 0x87D10198 Syncml(408): een verwacht bericht is
niet ontvangen binnen de vereiste
periode.

-2016345705 0x87D10197 Syncml(407): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat de oorspronkelijke
aanvrager de juiste verificatiegegevens
moet opgeven.

-2016345706 0x87D10196 Syncml(406): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat een optionele functie
in de aanvraag niet wordt ondersteund.

-2016345707 0x87D10195 Syncml(405): de aangevraagde opdracht
is niet toegestaan bij het doel.

-2016345708 0x87D10194 Syncml(404): het aangevraagde doel is
niet gevonden.

-2016345709 0x87D10193 Syncml(403): de aangevraagde opdracht
is mislukt, maar de ontvanger heeft de
aangevraagde opdracht begrepen.

-2016345710 0x87D10192 Syncml(402): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat de juiste betaling
nodig is.

-2016345711 0x87D10191 Syncml(401): de aangevraagde opdracht
is mislukt, omdat de aanvrager de juiste
verificatiegegevens moet opgeven.

-2016345712 0x87D10190 Syncml(400): de aangevraagde opdracht
kan niet worden uitgevoerd door een
ongeldige syntaxis in de opdracht.

-2016345807 0x87D10131 Syncml(305): het aangevraagde doel
moet worden geopend via de
opgegeven proxy-URI.

-2016345808 0x87D10130 Syncml (304): De aangevraagde
SyncML-opdracht is niet uitgevoerd op
het doel.

-2016345809 0x87D1012F Syncml(303): het aangevraagde doel
kan worden gevonden op een andere
URI.
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-2016345810 0x87D1012E Syncml(302): het aangevraagde doel is
tijdelijk verplaatst naar een andere URI.

-2016345811 0x87D1012D Syncml(301): het aangevraagde doel
heeft een nieuwe URI.

-2016345812 0x87D1012C Syncml(300): het aangevraagde doel is
een van meerdere alternatieve
aangevraagde doelen.

-2016345896 0x87D100D8 Syncml(216): een opdracht bevindt zich
in een Atomic-element en Atomic is
mislukt. Deze opdracht is teruggedraaid.

-2016345897 0x87D100D7 Syncml(215): een opdracht is niet
uitgevoerd als gevolg van een
gebruikersinteractie waarbij de
gebruiker de keuze niet heeft
geaccepteerd.

-2016345898 0x87D100D6 Syncml(214): de bewerking is
geannuleerd. De SyncML-opdracht is
uitgevoerd, maar er worden niet meer
opdrachten verwerkt in de sessie.

-2016345899 0x87D100D5 Syncml(213): het gesegmenteerde item
is geaccepteerd en in een buffer
opgeslagen

-2016345900 0x87D100D4 Syncml(212): de verificatie is
geaccepteerd. Geen verdere verificatie
vereist voor het restant van de
synchronisatiesessie. Deze
antwoordcode kan alleen worden
gebruikt als antwoord op een aanvraag
waarin de referenties zijn opgenomen.

-2016345901 0x87D100D3 Syncml(211): het item is niet verwijderd.
Het opgevraagde item is niet gevonden.
Mogelijk is het eerder verwijderd.

-2016345902 0x87D100D2 Syncml(210): verwijderen zonder
archivering. Het antwoord geeft aan dat
de opgevraagde gegevens zijn
verwijderd, maar niet gearchiveerd vóór
de verwijdering, omdat deze
OPTIONELE functie niet wordt
ondersteund door de implementatie.

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT



-2016345903 0x87D100D1 Conflict opgelost met duplicaat. Het
antwoord geeft aan dat de aanvraag
heeft geleid tot een updateconflict dat
vervolgens is opgelost doordat de
gegevens van de client zijn gedupliceerd
in de serverdatabase. Het antwoord
bevat de doel-URI van het duplicaat in
het statusitem. In het geval van
tweerichtingssynchronisatie wordt er
bovendien een Add-opdracht
geretourneerd met de definitie van de
duplicaatgegevens.

-2016345904 0x87D100D0 Conflict opgelost doordat de opdracht
van de client heeft 'gewonnen'. Het
antwoord geeft aan dat er een
updateconflict was dat is opgelost
doordat de opdracht van de client met
prioriteit is uitgevoerd.

-2016345905 0x87D100CF Conflict opgelost door samenvoeging.
Het antwoord geeft aan dat de
aanvraag heeft geleid tot een conflict
dat vervolgens is opgelost doordat de
client- en serverinstanties van de
gegevens zijn samengevoegd. Het
antwoord bevat de doel-URL en de
bron-URL in het statusitem. Bovendien
is een Replace-opdracht geretourneerd
met de samengevoegde gegevens.

-2016345906 0x87D100CE Het antwoord geeft aan dat de
opdracht slechts gedeeltelijk is
uitgevoerd. Als het restant van de
opdracht later kan worden uitgevoerd,
MOET, na het voltooien van de
volledige opdracht, een andere correcte
statuscode voor het voltooien van de
aanvraag worden gemaakt.

-2016345907 0x87D100CD De bron MOET zijn inhoud bijwerken.
De oorspronkelijke aanvrager wordt
verteld dat zijn inhoud MOET worden
gesynchroniseerd om een bijgewerkte
versie te krijgen.

-2016345908 0x87D100CC De aanvraag is voltooid, maar er
worden geen gegevens geretourneerd.
De antwoordcode wordt ook
geretourneerd als antwoord op een
Get-opdracht wanneer het doel geen
inhoud bevat.
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-2016345909 0x87D100CB Niet-bindend antwoord. De aanvraag
wordt beantwoord door een andere
entiteit dan de doelentiteit. Het
antwoord zou alleen moeten worden
geretourneerd wanneer de aanvraag
had geleid tot een 200-antwoordcode
van de gezaghebbende doelentiteit.

-2016345910 0x87D100CA Geaccepteerd voor verwerking. De
aanvraag om een toepassing extern uit
te voeren of om een gebruiker of
toepassing te waarschuwen, is met
succes uitgevoerd.

-2016345911 0x87D100C9 Het opgevraagde item is toegevoegd.

-2016345912 0x87D100C8 De SyncML-opdracht is uitgevoerd.

-2016346011 0x87D10065 De opgegeven SyncML-opdracht wordt
uitgevoerd, maar is niet voltooid.

STATUSCODE HEXADECIMALE FOUTCODE FOUTBERICHT

Volgende stappen
Neem contact op met Microsoft Ondersteuning, om ondersteuning voor Microsoft Intune te krijgen.



  

Problemen met app-installatie oplossen
30-7-2019 • 28 minutes to read

Details van de app-probleemoplossing

Op apparaten die met Microsoft Intune MDM worden beheerd, mislukken app-installaties wel eens. Als deze apps
niet kunnen worden geïnstalleerd, is het soms lastig om de reden van het probleem te achterhalen of om het
probleem op te lossen. Microsoft Intune biedt details van app-installatiefouten. Zo kunnen helpdeskmedewerkers
en Intune-beheerders app-informatie bekijken om de hulpverzoeken van gebruikers te beantwoorden. Het
deelvenster voor probleemoplossing binnen Intune biedt foutdetails, waaronder details over beheerde apps op
een apparaat van een gebruiker. Er worden details van de end-to-end-levenscyclus van een app van elk
afzonderlijk apparaat getoond in het deelvenster Beheerde apps. U kunt installatieproblemen bekijken, zoals
wanneer de app was gemaakt, bewerkt, ingericht op en geleverd aan een apparaat.

Intune biedt details van app-probleemoplossing op basis van de geïnstalleerde apps op een specifiek apparaat van
een gebruiker.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Kies in het deelvenster Intune de optie Problemen oplossen.

3. Klik op Gebruiker selecteren om een gebruiker te selecteren waarvoor er problemen opgelost moeten
worden. Het deelvenster Gebruikers selecteren wordt weergegeven.

4. Selecteer de gebruiker door een naam of e-mailadres te typen. Klik onder aan het deelvenster op
Selecteren. De informatie voor het oplossen van problemen voor de gebruiker wordt weergegeven in het
deelvenster Probleemoplossing.

5. Selecteer in de lijst Apparaten het apparaat waarbij u problemen wilt oplossen. 

6. Selecteer Beheerde apps in het deelvenster van het geselecteerde apparaat. Er wordt een lijst met
beheerde apps weergegeven. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


NOTENOTE

NOTENOTE

7. Selecteer een app in de lijst waarbij de Installatiestatus een fout aangeeft. 

Dezelfde app kan worden toegewezen aan meerdere groepen, maar met verschillende beoogde acties (intenties)
voor de app. Een opgeloste intentie voor een app wordt bijvoorbeeld weergegeven als uitgesloten als de app voor
een gebruiker is uitgesloten tijdens de app-toewijzing. Raadpleeg Hoe conflicten tussen app-intenties worden
opgelost voor meer informatie.

Als er een installatiefout bij een vereiste app optreedt, kunt u noch uw helpdesk het apparaat synchroniseren en
opnieuw proberen de app te installeren.

De details van de app-installatieproblemen geven het probleem aan. U kunt deze details gebruiken om de beste
actie vast te stellen waarmee het probleem wordt opgelost. Zie App-installatiefouten voor meer informatie over
het oplossen van problemen met appinstallatie.

U kunt het deelvenster Probleemoplossing ook openen door in uw browser naar het volgende adres te gaan:
https://aka.ms/intunetroubleshooting.

https://aka.ms/intunetroubleshooting


        

Het apparaat is niet bereikbaar voor de doel-app-installatie van de
gebruikers groep

Problemen met de installatie van Win32-app oplossen

IMPORTANTIMPORTANT

Logboekbestand verzamelenLogboekbestand verzamelen

U moet rekening houden met de volgende acties als u problemen hebt met het installeren van apps:

Als de app niet wordt weer gegeven in de Bedrijfsportal, moet u ervoor zorgen dat de app is geïmplementeerd
met beschik bare intentie en dat de gebruiker toegang heeft tot de bedrijfsportal met het apparaattype dat
wordt ondersteund door de app.
Voor Windows BYOD-apparaten moet de gebruiker een werk account toevoegen aan het apparaat.
Controleren of de gebruiker de limiet voor AAD-apparaten overschrijdt:

Voor iOS DEP-apparaten zorgt u ervoor dat de gebruiker wordt vermeld als geregistreerd door de
gebruiker in de Blade overzicht van intune-apparaten. Als er N.V.T. wordt weer gegeven, implementeert u een
configuratie beleid voor de Intune-bedrijfsportal. Zie Configure the bedrijfsportal app(Engelstalig) voor meer
informatie.

1. Navigeer naar Azure Active Directory Apparaatinstellingen.
2. Noteer de waarde die is ingesteld voor maximum aantal apparaten per gebruiker.
3. Navigeer naar Azure Active Directory gebruikers.
4. Selecteer de betrokken gebruiker en klik op apparaten.
5. Als de gebruiker de ingestelde limiet overschrijdt, verwijdert u alle verouderde records die niet meer

nodig zijn.

Selecteer de Win32-app die is geïmplementeerd met behulp van de Intune-beheerextensie. U kunt de optie
Logboeken verzamelen selecteren wanneer de installatie van de Win32-app is mislukt.

De optie Logboeken verzamelen wordt niet ingeschakeld wanneer de Win32-app succesvol is geïnstalleerd op het
apparaat.

Voordat u logboekgegevens over de Win32-app kunt verzamelen, moet de Intune-beheerextensie geïnstalleerd zijn op de
Windows-client. De Intune-beheerextensie wordt geïnstalleerd wanneer een PowerShell-script of een Win32-app wordt
geïmplementeerd in een gebruikers- of apparaatbeveiligingsgroep. Zie Intune-beheerextensie - vereisten. voor meer
informatie.

Volg eerst de stappen in de sectie Details van de app-probleemoplossing om de installatielogboeken van de
Win32-app te verzamelen. Ga vervolgens verder met de volgende stappen:

1. Klik op de optie Logboeken verzamelen op de blade Installatiegegevens.

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/DevicesMenuBlade/DeviceSettings/menuId
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/UsersManagementMenuBlade/AllUsers
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-use-ios#configure-the-company-portal-app-to-support-ios-dep-devices


NOTENOTE

2. Geef bestandspaden met logboekbestandsnamen op om te beginnen met het verzamelen van
logboekbestanden en klik op OK.

Het verzamelen van logboeken duur minder dan twee uur. Ondersteunde bestandstypen: .log, .txt, .dmp, .cab, .zip,
.xml, .evtx, en .evtl. Er zijn maximaal 25 bestandspaden toegestaan.

3. Zodra de logboekbestanden zijn verzameld, kunt u de koppeling Logboeken selecteren om de
logboekbestanden te downloaden.



      

Vereisten voor het verzamelen van Win32-logboekenVereisten voor het verzamelen van Win32-logboeken

App-installatiefouten

NOTENOTE
Er wordt een melding weergegeven om aan te geven dat de app-logboeken zijn verzameld.

Er zijn specifieke vereisten voor het verzamelen van logboekbestanden:

U moet het volledige pad naar het logboekbestand opgeven.
U kunt omgevingsvariabelen voor het verzamelen van logboeken opgeven, bijvoorbeeld:
%PROGRAMFILES%, %PROGRAMDATA% %PUBLIC%, %WINDIR%, %TEMP%, %TMP%
Alleen precieze bestandsextensies zijn toegestaan, zoals:
.log, .txt, .dmp, .cab, .zip, .xml
U kunt maximaal een logboekbestand van 60 MB of 25 bestanden uploaden, wat zich het eerst voordoet.
Het verzamelen van Win32-app-installatielogboeken is ingeschakeld voor apps die voldoen aan de vereiste,
beschikbare en app-verwijdertoewijzingsintentie.
Opgeslagen logboeken worden versleuteld ter bescherming van persoonsgegevens in de logboeken.
Voeg bij het openen van ondersteuningstickets voor Win32-app-fouten de gerelateerde foutenlogboeken bij
met behulp van de bovenstaande stappen.

De volgende foutberichten en beschrijvingen bieden informatie over Android- en iOS-installatiefouten.



Android-foutenAndroid-fouten
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Kan de app niet installeren. (0xC7D14FB5) Dit foutbericht wordt weergegeven als Intune de
hoofdoorzaak van de fout tijdens de installatie van de
Android-app niet kan bepalen. Er is geen informatie
opgegeven door Android tijdens de mislukte bewerking. Deze
fout wordt geretourneerd wanneer de APK is gedownload,
maar de app-installatie is mislukt. Deze fout kan vaker
optreden vanwege een ongeldig APK-bestand dat niet kan
worden geïnstalleerd op het apparaat. Een mogelijke oorzaak
kan zijn dat de installatie van de app wordt geblokkeerd door
Google Play Protect vanwege beveiligingsproblemen. Een
andere mogelijke oorzaak van deze fout is dat een apparaat
geen ondersteuning biedt voor de app. Bijvoorbeeld als API-
versie 21 of hoger wordt vereist voor de app en het apparaat
op dit moment beschikt over API-versie 19. Intune
retourneert deze fout voor DA- en KNOX-apparaten en
hoewel er mogelijk een melding wordt gegeven dat
gebruikers kunnen klikken om het opnieuw te proberen, blijft
het probleem bestaan als er een probleem is met de APK. Als
de app een beschikbare app is, kan de melding worden
gesloten. Als de app vereist is, kan de melding niet worden
gesloten.

De installatie van de app is geannuleerd omdat het
installatiebestand (APK) is verwijderd na het downloaden,
maar voordat de installatie was voltooid. (0xC7D14FBA)

De APK is gedownload, maar het bestand is verwijderd
voordat de gebruiker de app had geïnstalleerd. Dit kan
gebeuren als er veel tijd zit tussen het downloaden en
installeren. De gebruiker heeft bijvoorbeeld de oorspronkelijke
installatie geannuleerd, gewacht en vervolgens op de melding
geklikt om het opnieuw te proberen. Dit foutbericht wordt
alleen voor DA-scenario's geretourneerd. KNOX-scenario's
kunnen op de achtergrond worden uitgevoerd. Er wordt een
melding weergegeven om opnieuw te proberen, zodat de
gebruiker kan accepteren in plaats van annuleren. Als de app
een beschikbare app is, kan de melding worden gesloten. Als
de app vereist is, kan de melding niet worden gesloten.

Het installeren van de app is geannuleerd omdat het proces
opnieuw is gestart tijdens de installatie. (0xC7D14FBB)

Het apparaat is opnieuw opgestart tijdens het
installatieproces van de APK, waardoor de installatie is
geannuleerd. Dit foutbericht wordt geretourneerd voor DA-
en KNOX-apparaten. Intune geeft een melding weer waarop
gebruikers kunnen klikken om het opnieuw te proberen. Als
de app een beschikbare app is, kan de melding worden
gesloten. Als de app vereist is, kan de melding niet worden
gesloten.

De toepassing is niet gedetecteerd nadat de installatie was
voltooid. (0x87D1041C)

De gebruiker heeft de app expliciet verwijderd. Deze fout
wordt niet geretourneerd door de client. Het is een fout die
wordt geactiveerd wanneer de app is geïnstalleerd, maar
vervolgens door de gebruiker is verwijderd. Deze fout zou
alleen moeten optreden voor vereiste toepassingen.
Gebruikers kunnen niet-vereiste apps verwijderen. Deze fout
kan alleen gebeuren in DA. Het verwijderen van beheerde
apps wordt voor KNOX geblokkeerd. Tijdens de volgende
synchronisatie wordt de melding opnieuw op het apparaat
weergegeven zodat de gebruiker kan installeren. De melding
kan worden genegeerd door de gebruiker. Deze fout blijft
bestaan totdat de gebruiker de app verwijdert.



Kan niet downloaden vanwege een onbekende fout.
(0xC7D14FB2)

Deze fout treedt op wanneer het downloaden is mislukt. Deze
fout kan vaak optreden vanwege problemen met Wi-Fi of
langzame verbindingen. Deze fout wordt alleen voor DA-
scenario's geretourneerd. Voor KNOX-scenario's wordt de
gebruiker niet gevraagd om te installeren, dit kan op de
achtergrond worden gedaan. Intune geeft een melding weer
waarop gebruikers kunnen klikken om het opnieuw te
proberen. Als de app een beschikbare app is, kan de melding
worden gesloten. Als de app vereist is, kan de melding niet
worden gesloten.

Kan niet downloaden vanwege een onbekende fout. Het
beleid wordt opnieuw uitgevoerd de volgende keer dat het
apparaat wordt gesynchroniseerd. (0xC7D15078)

Deze fout treedt op wanneer het downloaden is mislukt. Deze
fout kan vaak optreden vanwege problemen met Wi-Fi of
langzame verbindingen. Deze fout wordt alleen voor DA-
scenario's geretourneerd. Voor KNOX-scenario's wordt de
gebruiker niet gevraagd om te installeren, dit kan op de
achtergrond worden gedaan.

De eindgebruiker heeft de installatie van de app geannuleerd.
(0xC7D14FB1)

De gebruiker heeft de app expliciet verwijderd. Deze fout
wordt geretourneerd wanneer de installatie-activiteit van het
Android-besturingssysteem wordt geannuleerd door de
gebruiker. De gebruiker heeft op de knop Annuleren gedrukt
toen de installatieprompt van het besturingssysteem werd
weergegeven of heeft de opdrachtprompt weggeklikt. Deze
fout wordt alleen voor DA-scenario's geretourneerd. Voor
KNOX-scenario's wordt de gebruiker niet gevraagd om te
installeren, dit kan op de achtergrond worden gedaan. Intune
geeft een melding weer waarop gebruikers kunnen klikken om
het opnieuw te proberen. Als de app een beschikbare app is,
kan de melding worden gesloten. Als de app vereist is, kan de
melding niet worden gesloten.

Het downloadproces voor het bestand is onverwacht gestopt.
(0xC7D15015)

Het besturingssysteem heeft het downloadproces gestopt
voordat dit was voltooid. Deze fout kan optreden als de
batterij van het apparaat bijna leeg is of als het downloaden
te lang duurt. Deze fout wordt alleen voor DA-scenario's
geretourneerd. Voor KNOX-scenario's wordt de gebruiker niet
gevraagd om te installeren, dit kan op de achtergrond worden
gedaan. Intune geeft een melding weer waarop gebruikers
kunnen klikken om het opnieuw te proberen. Als de app een
beschikbare app is, kan de melding worden gesloten. Als de
app vereist is, kan de melding niet worden gesloten.

De downloadservice voor het bestand is onverwacht gestopt.
Het beleid wordt opnieuw uitgevoerd de volgende keer dat
het apparaat wordt gesynchroniseerd. (0xC7D1507C)

Het besturingssysteem heeft het downloadproces gestopt
voordat dit was voltooid. Deze fout kan optreden als de
batterij van het apparaat bijna leeg is of als het downloaden
te lang duurt. Deze fout wordt alleen voor DA-scenario's
geretourneerd. Voor KNOX-scenario's wordt de gebruiker niet
gevraagd om te installeren, dit kan op de achtergrond worden
gedaan.

FOUTBERICHT/-CODE BESCHRIJVING

iOS-fouteniOS-fouten

FOUTBERICHT/-CODE BESCHRIJVING/PROBLEEMOPLOSSINGSTIPS

(0x87D12906) Apple MDM-Agent heeft geretourneerd dat de
installatieopdracht is mislukt.



(0x87D1313C) De netwerkverbinding is verbroken terwijl de bijgewerkte URL
voor de downloadservice naar het apparaat werd verzonden.
Een server met de opgegeven hostnaam kan niet worden
gevonden.

Het iOS-apparaat is momenteel bezet. (0x87D11388) Het iOS-apparaat is bezet, wat leidt tot een fout.

De installatie van de app is mislukt. (0x87D13B64) Er is een fout opgetreden tijdens de installatie van de app.
XCODE-logboeken zijn nodig om deze fout te kunnen
oplossen.

De app wordt beheerd, maar is verlopen of is verwijderd door
de gebruiker. (0x87D13B66)

De gebruiker heeft de app expliciet verwijderd. Of de app is
verlopen, maar kan niet worden gedownload. Of de app-
detectie komt niet overeen met het antwoord van het
apparaat. Deze fout kan ook optreden op basis van een iOS
9.2.2 iOS-platformfout.

Deze app staat ingepland om te worden geïnstalleerd, maar er
is een inwisselcode vereist om de transactie te voltooien.
(0x87D13B60)

Deze fout treedt meestal op bij iOS Store-apps, die betaalde
apps zijn.

De toepassing is niet gedetecteerd nadat de installatie was
voltooid. (0x87D1041C)

Het app-detectieproces komt niet overeen met het antwoord
van het apparaat.

De gebruiker heeft de aanbieding om de app te installeren
afgewezen. (0x87D13B62)

Tijdens de eerste installatie van de app heeft de gebruiker op
Annuleren geklikt.

De gebruiker heeft de aanbieding voor een update van de
app afgewezen. (0x87D13B63)

De eindgebruiker heeft tijdens het updateproces op
Annuleren geklikt.

Onbekende fout (0x87D103E8) Er is een onbekende app-installatiefout opgetreden. Dit is de
resulterende fout als geen van de andere fouten is
opgetreden.

Kan de VPP-apps alleen installeren op een gedeelde iPad (-
2016330861).

De apps moeten worden verkregen met behulp van Apple
Volume Purchase Program om deze te kunnen installeren op
een gedeelde iPad.

Kan geen apps installeren als de App Store is uitgeschakeld (-
2016330860).

De gebruiker kan de app alleen installeren als de App Store is
ingeschakeld.

Kan geen VPP-licentie voor de app vinden (-2016330859). Trek de app-licentie in en wijs deze opnieuw toe.

Kan geen systeem-apps installeren met uw MDM-provider (-
2016330858).

Het installeren van apps die vooraf zijn geïnstalleerd in het
iOS-besturingssysteem is een scenario dat niet wordt
ondersteund.

Kan geen apps installeren op een apparaat dat zich in de
modus Apparaat verloren bevindt (-2016330857).

Het gebruik van het apparaat is volledig geblokkeerd in de
modus Apparaat verloren. Schakel de modus Apparaat
verloren uit om apps te installeren.

Kan geen apps installeren op een apparaat dat zich in de
kioskmodus bevindt (-2016330856).

Voeg dit apparaat toe aan een exclusieve groep voor
configuratiebeleid voor de kioskmodus om apps te installeren.

FOUTBERICHT/-CODE BESCHRIJVING/PROBLEEMOPLOSSINGSTIPS



Kan geen 32-bits apps op dit apparaat installeren (-
2016330852).

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor het installeren
van 32-bits apps. Implementeer de 64-bits versie van de app.

De gebruiker moet zich aanmelden bij de App Store (-
2016330855).

De gebruiker moet zich aanmelden bij de App Store voordat
de app kan worden geïnstalleerd.

Onbekend probleem. Probeer het opnieuw (-2016330854). De installatie van de app is mislukt om een onbekende reden.
Probeer het later opnieuw.

De installatie van de app is mislukt. De volgende keer dat het
apparaat wordt gesynchroniseerd, wordt er vanuit Intune een
nieuwe poging ondernomen (-2016330853).

Er is een apparaatfout opgetreden bij het installeren van de
app. Synchroniseer het apparaat en probeer de app opnieuw
te installeren.

FOUTBERICHT/-CODE BESCHRIJVING/PROBLEEMOPLOSSINGSTIPS

Overige installatiefoutenOverige installatiefouten
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0x80073CFF, 0x80CF201C (clientfout) Als u deze app wilt installeren, moet u beschikken over een
systeem waarop sideloading is ingeschakeld. Controleer of het
app-pakket is ondertekend met een vertrouwde
handtekening en is geïnstalleerd op een apparaat dat lid is
van een domein en waarop het AllowAllTrustedApps-beleid
is ingeschakeld, of op een apparaat dat een Windows
Sideloading-licentie bevat en waarop het
AllowAllTrustedApps-beleid is ingeschakeld. Meer
informatie vindt u in Troubleshooting packaging, deployment,
and query of Windows Runtime-based apps (Het oplossen
van problemen bij het verpakken, implementeren en zoeken
van Windows Store-apps).

0x80073CF0 Het pakket kan niet worden geopend. Mogelijke oorzaken:

Controleer het gebeurtenislogboek AppxPackagingOM
voor meer informatie. Meer informatie vindt u in
Troubleshooting packaging, deployment, and query of
Windows Runtime-based apps (Het oplossen van problemen
bij het verpakken, implementeren en zoeken van Windows
Store-apps).

0x80073CF3 Validatie van updates, afhankelijkheid of conflict voor het
pakket is mislukt. Mogelijke oorzaken:

Controleer het gebeurtenislogboek AppXDeployment-
Server voor meer informatie. Meer informatie vindt u in
Troubleshooting packaging, deployment, and query of
Windows Runtime-based apps (Het oplossen van problemen
bij het verpakken, implementeren en zoeken van Windows
Store-apps).

Het pakket is niet ondertekend.
De naam van de uitgever komt niet overeen met de
ondertekenende certificaathouder.

Het binnenkomende pakket conflicteert met een
geïnstalleerd pakket.
Er is geen opgegeven pakketafhankelijkheid gevonden.
Het pakket biedt geen ondersteuning voor de juiste
processorarchitectuur.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/appxpkg/troubleshooting
https://docs.microsoft.com/windows/desktop/appxpkg/troubleshooting
https://docs.microsoft.com/windows/desktop/appxpkg/troubleshooting


0x80073CFB Het opgegeven pakket is al geïnstalleerd en opnieuw
installeren van het pakket is geblokkeerd. Dit foutbericht kan
worden weergegeven als u een pakket installeert dat niet
gelijk is aan het pakket dat al is geïnstalleerd. Controleer of de
digitale handtekening ook onderdeel is van het pakket.
Wanneer een pakket opnieuw is samengesteld of opnieuw is
ondertekend, is dat pakket niet meer bitsgewijs identiek aan
het eerder geïnstalleerde pakket. Er zijn twee mogelijke opties
om deze fout te herstellen:

Meer informatie vindt u in Troubleshooting packaging,
deployment, and query of Windows Runtime-based apps (Het
oplossen van problemen bij het verpakken, implementeren en
zoeken van Windows Store-apps).

0x87D1041C De toepassing is geïnstalleerd, maar de toepassing wordt niet
gedetecteerd. De app is geïmplementeerd door Intune en
daarna verwijderd. Redenen voor het verwijderen van de app
zijn onder meer:

Geef de gebruiker de opdracht de app opnieuw te installeren
via de bedrijfsportal. Houd er rekening mee dat vereiste apps
automatisch opnieuw worden geïnstalleerd wanneer het
apparaat opnieuw incheckt.

0x8000FFFF Er is tijdens de installatie een onverwachte fout opgetreden.
Raadpleeg de installatie logboeken voor meer informatie.

FOUTBERICHT/-CODE BESCHRIJVING

Het oplossen van problemen met apps van Microsoft Store

Troubleshoooting resources van de app

Volgende stappen

Verhoog het versienummer van de app, stel het
pakket vervolgens opnieuw samen en onderteken het
opnieuw.
Verwijder het oude pakket voor elke gebruiker op het
systeem voordat u het nieuwe pakket installeert.

De eindgebruiker heeft de app verwijderd.
De identiteitsgegevens in het pakket komen niet
overeen met wat het apparaat aangeeft voor slechte
apps.
Voor MSI's die automatisch worden bijgewerkt, komt
de productversie niet overeen met de app-gegevens
nadat deze buiten Intune zijn bijgewerkt.

De informatie in het Engelstalige onderwerp Troubleshooting packaging, deployment, and query of Windows
Store apps (Het oplossen van problemen bij het verpakken, implementeren en zoeken van Microsoft Store-apps)
helpt u om algemene problemen op te lossen die optreden tijdens het installeren van apps in Microsoft Store,
hetzij met behulp van Intune of op een andere manier.

Visio en project implementeren als onderdeel van uw Office Pro Plus-implementatie
Actie ondernemen om te zorgen voor MSfB-apps die zijn geïmplementeerd via intune-installatie op Windows
10 1903
Problemen met de implementatie van MSI-apps in Microsoft Intune oplossen
Aanbevolen procedures voor software distributie naar de klassieke Windows-PC-agent van intune

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/appxpkg/troubleshooting
https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/hh973484.aspx
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Deploying-Visio-and-Project-as-part-of-your-Office/ba-p/701795
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Take-Action-to-Ensure-MSfB-Apps-deployed-through/ba-p/658864
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Troubleshooting-MSI-App-deployments-in-Microsoft/ba-p/359125
https://support.microsoft.com/en-us/help/2583929/best-practices-for-intune-software-distribution-to-windows-pc


Raadpleeg De portal voor probleemoplossing gebruiken om gebruikers in uw bedrijf te helpen voor meer
informatie over probleemoplossing met Intune.
Ontdek meer over bekende problemen in Microsoft Intune. Zie voor meer informatie intune- klant succes.
Extra hulp nodig? Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/bg-p/IntuneCustomerSuccess


Problemen met acties in intune oplossen
20-8-2019 • 7 minutes to read

Bypass van activeringsvergrendelingsactie
Ik heb op de actie Activeringsslot overs Laan geklikt in de portal, maar er is niets gebeurd op het apparaat.Ik heb op de actie Activeringsslot overs Laan geklikt in de portal, maar er is niets gebeurd op het apparaat.

Waarom zie ik de code voor bypass Activeringsslot niet in de Blade hardware overview van mijn iOS-apparaat?Waarom zie ik de code voor bypass Activeringsslot niet in de Blade hardware overview van mijn iOS-apparaat?

Waarom wordt de actie Activeringsslot overs Laan grijs weer gegeven voor mijn iOS-apparaat?Waarom wordt de actie Activeringsslot overs Laan grijs weer gegeven voor mijn iOS-apparaat?

Is de bypass-Activeringsslot code hoofdletter gevoelig?Is de bypass-Activeringsslot code hoofdletter gevoelig?

Actie apparaten verwijderen
Hoe kan ik weet wie een buiten gebruik stellen/wissen heeft gestart?Hoe kan ik weet wie een buiten gebruik stellen/wissen heeft gestart?

Waarom is mijn toepassing niet meer verwijderd na het gebruik van buiten gebruik stellen?Waarom is mijn toepassing niet meer verwijderd na het gebruik van buiten gebruik stellen?

Waarom is wissen grijs weer gegeven voor apparaten van het werk Profiel van een Android-bedrijf?Waarom is wissen grijs weer gegeven voor apparaten van het werk Profiel van een Android-bedrijf?

Microsoft Intune heeft veel acties die u helpen bij het beheren van apparaten. In dit artikel vindt u antwoorden op
enkele veelgestelde vragen die u kunnen helpen bij het oplossen van acties op het apparaat.

Dit wordt verwacht. Nadat de actie Activeringsslot overs laan is gestart, vraagt intune een bijgewerkte code op van
Apple. U voert de code hand matig in het veld wachtwoord code in nadat het apparaat is ingeschakeld op het
Activeringsslot scherm. Deze code is 15 dagen geldig. Zorg er dus voor dat u op de actie klikt en de code kopieert
voordat u het wissen uitvoert.

De meest waarschijnlijke oorzaken zijn:

De code is verlopen en uit de service gewist.
Het apparaat heeft geen super visie met het restrictie beleid voor apparaten om Activeringsslot toe te staan.

U kunt de code in Graph Explorer controleren met de volgende query:

GET - https://graph.microsoft.com/beta/deviceManagement/manageddevices('deviceId')?
$select=activationLockBypassCode.

De meest waarschijnlijke oorzaken zijn:

De code is verlopen en uit de service gewist.
Het apparaat heeft geen super visie met het restrictie beleid voor apparaten om Activeringsslot toe te staan.

Nee. En u hoeft de streepjes niet in te voeren.

Ga naar intune > -apparaten > apparaat acties > Controleer de kolom gestart door . Als u geen vermelding
ziet, is de meest waarschijnlijke persoon die de actie heeft gestart, de gebruiker van het apparaat. Ze hebben
waarschijnlijk de Bedrijfsportal app of portal.manage.microsoft.com gebruikt.

Omdat deze niet wordt beschouwd als een beheerde toepassing. In deze context is een beheerde toepassing een
toepassing die is geïnstalleerd met behulp van de intune-service. Dit omvat:

De app is geïmplementeerd als vereist
De app is geïmplementeerd als beschikbaar en wordt geïnstalleerd door de eind gebruiker vanuit de
Bedrijfsportal-app.

Dit is normaal. Met Google kan de fabrieks instellingen van het werk profiel niet worden ingesteld op basis van de
MDM-provider.



Waarom kan ik me weer aanmelden bij mijn Office-apps nadat mijn apparaat buiten gebruik is gesteld?Waarom kan ik me weer aanmelden bij mijn Office-apps nadat mijn apparaat buiten gebruik is gesteld?

Hoe kan ik een actie buiten gebruik stellen/wissen bewaken nadat deze is uitgegeven?Hoe kan ik een actie buiten gebruik stellen/wissen bewaken nadat deze is uitgegeven?

Waarom wordt soms voor onbepaalde tijd weer gegeven als in behandeling?Waarom wordt soms voor onbepaalde tijd weer gegeven als in behandeling?

Wat gebeurt er als ik een buiten gebruik stellen/wissen op een offline apparaat of een apparaat dat in een tijdjeWat gebeurt er als ik een buiten gebruik stellen/wissen op een offline apparaat of een apparaat dat in een tijdje
niet met de service is gecommuniceerd?niet met de service is gecommuniceerd?

Wachtwoord code opnieuw instellen
Waarom is de actie wachtwoord code opnieuw instellen grijs weer gegeven op de beheerder van het Android-Waarom is de actie wachtwoord code opnieuw instellen grijs weer gegeven op de beheerder van het Android-
apparaat dat apparaat heeft inge schreven?apparaat dat apparaat heeft inge schreven?

Waarom krijg ik het bericht "niet ondersteund" wanneer ik een wachtwoord code opnieuw ingesteld op mijnWaarom krijg ik het bericht "niet ondersteund" wanneer ik een wachtwoord code opnieuw ingesteld op mijn
Android 8,0 of hoger werk profiel Inge schreven apparaat?Android 8,0 of hoger werk profiel Inge schreven apparaat?

Waarom wordt u gevraagd om een nieuwe wachtwoord code in te stellen op mijn iOS-apparaat wanneer ik deWaarom wordt u gevraagd om een nieuwe wachtwoord code in te stellen op mijn iOS-apparaat wanneer ik de
actie wachtwoord code verwijderen uitgeeft?actie wachtwoord code verwijderen uitgeeft?

Volgende stappen

Het intrekken van toegangs tokens wordt niet ingetrokken omdat een apparaat buiten gebruik wordt gesteld. U
kunt beleid voor voorwaardelijke toegang gebruiken om dit probleem te verhelpen.

Ga naar > apparaat actiesvan intune-apparaten > .

Apparaten rapporteren hun status niet altijd terug naar de intune-service voordat het opnieuw instellen werd
gestart. De actie wordt dus weer gegeven als in behandeling. Als u hebt bevestigd dat de actie is geslaagd,
verwijdert u het apparaat uit de service.

Het apparaat blijft in de status buiten gebruik stellen/wissen in behandeling totdat het MDM-certificaat
verloopt. Het MDM-certificaat duurt één jaar van inschrijving en wordt elk jaar automatisch vernieuwd. Als het
apparaat wordt ingecheckt voordat het MDM-certificaat verloopt, wordt het buiten gebruik gesteld/gewist. Als het
apparaat niet wordt ingecheckt voordat het MDM-certificaat is verlopen, kan het niet worden ingecheckt bij de
service. 180 dagen nadat het MDM-certificaat is verlopen, wordt het apparaat automatisch verwijderd uit de Azure
Portal.

Voor het bestrijden van Ransome artikelen heeft Google de functie wachtwoord code opnieuw instellen verwijderd
van de API voor Apparaatbeheer (van toepassing op Android-versie 7,0 of hoger).

Omdat het token voor opnieuw instellen niet is geactiveerd op het apparaat. Het reset-token activeren:

1. U moet de wachtwoord code van een werk profiel in uw configuratie beleid hebben.
2. De eind gebruiker moet de juiste wachtwoord code voor het werk profiel instellen.
3. De eind gebruiker moet de secundaire prompt accepteren om de wachtwoord code opnieuw in te stellen. Nadat

deze stappen zijn voltooid, kunt u deze niet meer ontvangen.

Omdat een van uw nalevings beleid een wachtwoord code vereist.

Krijg ondersteuning van Microsoft of gebruik de communityforums.

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/home?category=microsoftintune


Problemen met Mobile Application Management
oplossen
11-7-2019 • 25 minutes to read

Veelvoorkomende problemen voor IT-beheerders

PROBLEEM BESCHRIJVING OPLOSSING

Beleid niet toegepast op Skype voor
Bedrijven

Het beleid voor app-beveiliging zonder
apparaatregistratie, gemaakt in Azure
Portal, is niet van toepassing op de
Skype voor Bedrijven-app op iOS- en
Android-apparaten.

Skype voor Bedrijven moet worden
ingesteld voor moderne verificatie. Volg
de instructies in Enable your tenant for
modern authentication (Moderne
verificatie inschakelen voor uw tenant)
om moderne verificatie in te stellen voor
Skype.

Office-app-beleid niet toegepast Het beleid voor app-beveiliging wordt
niet toegepast op ondersteunde Office-
apps voor alle gebruikers.

Controleer of de gebruiker een licentie
voor Intune heeft en of een
geïmplementeerd beleid voor app-
beveiliging wordt toegepast op de
Office-apps. Het kan tot 8 uur duren
voordat een nieuw geïmplementeerd
beleid voor app-beveiliging is
toegepast.

Beheerder kan geen beleid voor app-
beveiliging configureren in Azure-portal

Een IT-beheerder kan geen beleid voor
app-beveiliging configureren in de
Azure-portal.

De volgende gebruikersrollen hebben
toegang tot de Azure-portal:

Raadpleeg RBAC (beheer op basis van
rollen) met Microsoft Intune voor hulp
bij het instellen van deze rollen.

Gebruikersaccounts ontbreken in
rapporten van beleid voor app-
beveiliging

Er worden geen gebruikersaccounts in
de beheerconsolerapporten
weergegeven waarvoor onlangs beleid
voor app-beveiliging is
geïmplementeerd.

Als er onlangs beleid voor app-
beveiliging is toegepast op een
gebruiker, kan het tot 24 uur duren
voor die gebruiker in rapporten als
gebruiker in de doelgroep wordt
weergegeven.

Dit onderwerp bevat oplossingen voor veelvoorkomende problemen die zich hebben voorgedaan bij het gebruik
van Intune-app-beveiliging (ook wel MAM of Mobile Application Management genoemd).

Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen voor meer manieren om hulp te krijgen als u het probleem niet
kunt oplossen met deze informatie.

Dit zijn veelvoorkomende problemen die een IT-beheerder kan tegenkomen bij het gebruik van Intune-beleid voor
app-beveiliging.

Globale beheerder, die u kunt
instellen in het Microsoft 365-
beheercentrum
Eigenaar, die u kunt instellen in
de Azure-portal.
Bijdrager, die u kunt instellen in
de Azure-portal.

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/34339.skype-for-business-online-enable-your-tenant-for-modern-authentication.aspx
https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-partners
https://admin.microsoft.com/
https://portal.azure.com/
https://portal.azure.com/


Beleidswijzigingen werken niet Het kan 8 uur duren voordat
wijzigingen en updates voor beleid voor
app-beveiliging worden toegepast.

Indien van toepassing, kunnen
eindgebruikers zich bij de app afmelden
en weer aanmelden om synchronisatie
met de service af te dwingen.

Beleid voor app-beveiliging werkt niet
met DEP

Het beleid voor app-beveiliging wordt
niet toegepast op Apple DEP-
apparaten.

Zorg ervoor dat u gebruikersaffiniteit
gebruikt bij het Device Enrollment
Program (DEP) van Apple.
Gebruikersaffiniteit is vereist voor elke
app die verificatie van gebruikers vereist
volgens het DEP. 

Raadpleeg iOS-apparaten automatisch
inschrijven met het Device Enrollment
Program van Apple voor meer
informatie over iOS DEP-inschrijving.

Beleid voor gegevensoverdracht werkt
niet met iOS

Met de beleidsregels App mag
gegevens overdragen naar ander
apps en App mag gegevens
ontvangen van andere apps kan geen
gegevensoverdracht in iOS worden
beheerd.

Zie Gegevensoverdracht beheren tussen
iOS-apps met Microsoft Intune.

PROBLEEM BESCHRIJVING OPLOSSING

Algemene problemen voor eindgebruikers

Normale gebruiksscenario'sNormale gebruiksscenario's

PLATFORM SCENARIO UITLEG

iOS De eindgebruiker kan de iOS-extensie
voor delen gebruiken om werk- of
schoolgegevens te openen in niet-
beheerde apps, zelfs wanneer het beleid
voor gegevensoverdracht is ingesteld
op Alleen voor beheerde apps of
Geen apps. Ontstaat hierdoor geen
gegevenslek?

De iOS-extensie voor delen kan alleen
met Intune-beleid voor app-beveiliging
worden beheerd als ook het apparaat
wordt beheerd. Daarom worden
'bedrijfs'gegevens door Intune
versleuteld voordat ze buiten de
app worden gedeeld. U kunt dit
controleren door een 'bedrijfs'bestand
te openen buiten de beheerde app. Het
bestand moet zijn versleuteld en kan
niet worden geopend bijten de
beheerde app.

Algemene problemen voor eindgebruikers worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Normale gebruiksscenario's: een eindgebruiker ervaart deze scenario's op apps die een Intune-beleid
voor app-beveiliging hebben. Dit zijn geen daadwerkelijke problemen, maar kunnen wel worden beschouwd
als bugs of fouten.

Dialoogvensters voor normaal gebruik: dit zijn dialoogvensters die een eindgebruiker kan zien in apps
met Intune-beleid voor app-beveiliging. Deze berichten en dialoogvensters geven geen fout of bug aan.

Foutberichten en dialoogvensters: dit zijn foutberichten en dialoogvensters die een eindgebruiker kan
zien in apps met Intune-beleid voor app-beveiliging. Ze geven vaak een fout aan die is gemaakt door de IT-
beheerder of een bug met Intune-app-beveiliging.



iOS Waarom wordt de eind gebruiker
gevraagd de Microsoft
Authenticator-app te installeren

Dit is nodig wanneer voorwaardelijke
toegang op basis van apps wordt
toegepast, Zie goedgekeurde client-app
vereisen.

Android Waarom moet de eindgebruiker de
bedrijfsportal-app installeren, zelfs
als ik MAM-app-beveiliging zonder
apparaatregistratie gebruik?

Veel functies voor app-beveiliging in
Android zijn ingebouwd in de
bedrijfsportal-app. De bedrijfsportal-
app is altijd vereist, maar dat geldt
niet voor apparaatregistratie. Voor
app-beveiliging zonder registratie hoeft
de eindgebruiker alleen de
bedrijfsportal-app op het apparaat te
hebben geïnstalleerd.

iOS/Android Beleid voor app-beveiliging wordt niet
toegepast op een concept-e-mail in de
Outlook-app

Aangezien Outlook zowel zakelijke als
persoonlijke context ondersteunt, wordt
MAM niet afgedwongen op een
concept-e-mail.

iOS/Android Beleid voor app-beveiliging wordt niet
toegepast op nieuwe documenten in
WXP (Word, Excel, Power Point)

Aangezien WXP zowel zakelijke als
persoonlijke context ondersteunt, wordt
MAM op nieuwe documenten pas
afgedwongen als ze zijn opgeslagen op
een geïdentificeerde bedrijfs locatie,
zoals OneDrive.

iOS/Android Apps die opslaan als niet toestaan voor
lokale opslag wanneer beleid is
ingeschakeld

Het app-gedrag voor deze instelling
wordt bepaald door de ontwikkelaar
van de app.

Android Android heeft meer beperkingen dan
iOS op wat ' native ' apps toegang
hebben tot MAM beveiligde inhoud

Android is een open platform en de
toepassings koppeling ' native ' kunnen
door de eind gebruiker worden
gewijzigd naar mogelijk onveilige apps.
Beleids uitzonderingen voor gegevens
overdracht Toep assen om specifieke
apps uit te sluiten.

Android Azure Information Protection
(beheerders) kan opslaan als PDF-
bestand wanneer opslaan als wordt
voor komen

BEHEERDERS het MAM-beleid voor het
uitschakelen van afdrukken wanneer
opslaan als PDF wordt gebruikt.

iOS Het openen van PDF-bijlagen in de
Outlook-app mislukt met actie niet
toegestaan

Dit kan optreden als de gebruiker niet is
geverifieerd voor Acrobat Reader voor
intune, of als de vinger afdruk is
gebruikt om te verifiëren bij de
organisatie. Open Acrobat Reader
vooraf en verificatie met behulp van
UPN-referenties.

PLATFORM SCENARIO UITLEG

Dialoogvensters voor normaal gebruikDialoogvensters voor normaal gebruik

PLATFORM BERICHT OF DIALOOGVENSTER UITLEG

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/conditional-access/app-based-conditional-access


iOS, Android Aanmelden: om de bedrijfsgegevens te
beveiligen, moet uw organisatie deze
app beheren. Meld u aan met uw werk-
of schoolaccount om deze actie uit te
voeren.

De eindgebruiker moet zich aanmelden
met een werk- of schoolaccount om
deze app te gebruiken. Hiervoor is
beleid voor app-beveiliging vereist. De
gebruiker moet worden geverifieerd
met Azure Active Directory om het
beleid toe te passen.

iOS, Android Opnieuw opstarten vereist: uw
organisatie beveiligt nu de gegevens in
deze app. U moet de app opnieuw
opstarten om door te gaan.

Omdat voor de app zojuist Intune-
beleid voor app-beveiliging is ingesteld,
moet de app opnieuw worden
opgestart om het beleid toe te passen.

iOS, Android De actie is niet toegestaan: uw
organisatie heeft ingesteld dat u in deze
app alleen werk- of schoolgegevens
kunt openen.

De IT-beheerder heeft App mag
gegevens overdragen naar ander
apps ingesteld op Alleen voor
beheerde apps. Daarom kan de
eindgebruiker alleen gegevens
overdragen naar deze app vanuit
andere apps die app-beveiligingsbeleid
hebben.

iOS, Android De actie is niet toegestaan: uw
organisatie heeft ingesteld dat u de
organisatiegegevens alleen mag
overbrengen naar andere beheerde
apps.

De IT-beheerder heeft App mag
gegevens overdragen vanuit ander
apps ingesteld op Alleen voor
beheerde apps. Daarom kan de
eindgebruiker alleen gegevens
overdragen vanuit deze app naar
andere apps die app-beveiligingsbeleid
hebben.

iOS, Android Waarschuwing wissen: de
organisatiegegevens die zijn gekoppeld
aan deze app, zijn verwijderd door uw
organisatie. Start de app opnieuw op
om door te gaan.

De IT-beheerder heeft het wissen van
een app met Intune-beleid voor app-
beveiliging gestart.

Android Bedrijfsportal vereist: u moet de
bedrijfsportal-app voor Intune
installeren om uw werk- of
schoolaccount te kunnen gebruiken met
deze app. Klik op Naar de store om
door te gaan.

Veel functies voor app-beveiliging in
Android zijn ingebouwd in de
bedrijfsportal-app. De bedrijfsportal-
app is altijd vereist, maar dat geldt
niet voor apparaatregistratie. Voor
app-beveiliging zonder registratie hoeft
de eindgebruiker alleen de
bedrijfsportal-app op het apparaat te
hebben geïnstalleerd.

PLATFORM BERICHT OF DIALOOGVENSTER UITLEG

Foutberichten en dialoogvensters in iOSFoutberichten en dialoogvensters in iOS

FOUTBERICHT OF DIALOOGVENSTER OORZAAK HERSTEL

De app is niet ingesteld: Deze app is
niet ingesteld om door u te worden
gebruikt. Neem contact op met uw IT-
beheerder voor hulp.

Kan het vereiste app-beveiligingsbeleid
voor de app niet detecteren.

Controleer of er een beveiligingsbeleid
voor iOS-apps is geïmplementeerd voor
de beveiligingsgroep van de gebruiker
en op deze app wordt toegepast.



Welkom bij de Intune Managed
Browser: Deze app werkt het beste
wanneer deze wordt beheerd met
Microsoft Intune. U kunt deze app altijd
gebruiken om op internet te browsen
en als de app wordt beheerd met
Microsoft Intune, hebt u toegang tot
extra functies voor
gegevensbescherming.

Kan het vereiste app-beveiligingsbeleid
voor de Intune Managed Browser-app
niet detecteren. 

De gebruiker kan de app nog gewoon
gebruiken om op internet te surfen,
maar de app wordt niet beheerd met
Intune.

Controleer of er een beveiligingsbeleid
voor iOS-apps is geïmplementeerd voor
de beveiligingsgroep van de gebruiker
en wordt toegepast op de app Intune
Managed Browser.

Aanmelden is mislukt: u kunt op dit
moment niet worden aangemeld.
Probeer het later opnieuw.

Kan de gebruiker niet registreren bij de
MAM-service nadat de gebruiker heeft
geprobeerd om zich aan te melden met
het werk-of schoolaccount.

Controleer of er een beveiligingsbeleid
voor iOS-apps is geïmplementeerd voor
de beveiligingsgroep van de gebruiker
en op deze app wordt toegepast.

Het account is niet ingesteld: uw
organisatie heeft het account niet
ingesteld voor toegang tot werk- of
schoolgegevens. Neem contact op met
uw IT-beheerder voor hulp.

Het gebruikersaccount heeft geen
licentie voor Intune A Direct.

Zorg ervoor dat er een licentie in het
Microsoft 365-beheercentrum is
toegewezen aan het account van de
gebruiker.

Het apparaat voldoet niet aan het
beleid: deze app kan niet worden
gebruikt, omdat u een gekraakt
apparaat gebruikt. Neem contact op
met uw IT-beheerder voor hulp.

Intune heeft gedetecteerd dat de
gebruiker een gekraakt apparaat
gebruikt.

Zet de fabrieksinstellingen van het
apparaat terug. Volg deze instructies op
de ondersteuningssite van Apple.

Internetverbinding vereist: u moet
zijn verbonden met internet om te
kunnen verifiëren of u deze app mag
gebruiken.

Het apparaat is niet verbonden met
internet.

Verbind het apparaat met een WiFi- of
datanetwerk.

Onbekende fout: probeer deze app
opnieuw te starten. Als het probleem
zich blijft voordoen, neemt u contact op
met uw IT-beheerder voor
ondersteuning.

Er is een onbekende fout opgetreden. Wacht enige tijd en probeer het
opnieuw. Als de fout zich blijft
voordoen, maakt u een
ondersteuningsticket met Intune.

Toegang tot gegevens van uw
organisatie: het werk- of
schoolaccount dat u hebt opgegeven,
heeft geen toegang tot deze app.
Mogelijk moet u zich aanmelden met
een ander account. Neem contact op
met uw IT-beheerder voor hulp.

Intune heeft gedetecteerd dat de
gebruiker zich probeert aan te melden
met een tweede werk- of schoolaccount
dat verschilt van het bij MAM
geregistreerde account voor het
apparaat. Er kan per apparaat slechts
één werk- of schoolaccount
tegelijkertijd door MAM worden
beheerd.

Laat de gebruiker zich aanmelden met
het account waarvan de
gebruikersnaam vooraf is ingevuld op
het aanmeldingsscherm. Mogelijk moet
u de UPN-instelling van de gebruiker
voor intune configureren. 

Of laat de gebruiker zich aanmelden
met het nieuwe werk- of schoolaccount
en verwijder het bestaande bij MAM
geregistreerde account.

Verbindingsprobleem: er is een
onverwacht verbindingsprobleem
opgetreden. Controleer uw verbinding
en probeer het opnieuw.

Er is een onverwachte fout opgetreden. Wacht enige tijd en probeer het
opnieuw. Als de fout zich blijft
voordoen, maakt u een
ondersteuningsticket met Intune.

FOUTBERICHT OF DIALOOGVENSTER OORZAAK HERSTEL

https://admin.microsoft.com
https://support.apple.com/HT201274
https://docs.microsoft.com/intune/data-transfer-between-apps-manage-ios#configure-user-upn-setting-for-microsoft-intune-or-third-party-emm


Waarschuwing: deze app kan niet
meer worden gebruikt. Neem contact
op met uw IT-beheerder voor meer
informatie.

Kan het certificaat van de app niet
valideren.

Zorg ervoor dat de versie van de app is
bijgewerkt. 

installeer de app opnieuw.

Fout: er is een probleem opgetreden
waardoor deze app moet worden
gesloten. Als de fout zich blijft
voordoen, neemt u contact op met uw
IT-beheerd.

Kan de pincode van de MAM-app in de
sleutelhanger van Apple iOS niet lezen.

Start het apparaat opnieuw op. Zorg
ervoor dat de versie van de app is
bijgewerkt. 

installeer de app opnieuw.

FOUTBERICHT OF DIALOOGVENSTER OORZAAK HERSTEL

Foutberichten en dialoogvensters in AndroidFoutberichten en dialoogvensters in Android

DIALOOGVENSTER/FOUTBERICHT OORZAAK HERSTEL

De app is niet ingesteld: Deze app is
niet ingesteld om door u te worden
gebruikt. Neem contact op met uw IT-
beheerder voor hulp.

Kan het vereiste app-beveiligingsbeleid
voor de app niet detecteren.

Controleer of er een beveiligingsbeleid
voor Android-apps is geïmplementeerd
voor de beveiligingsgroep van de
gebruiker en op deze app wordt
toegepast.

Kan de app niet starten: er is een
probleem met het starten van uw app.
Probeer de app of de bedrijfsportal-app
van Intune bij te werken. Neem contact
op met de IT-beheerder als u hulp
nodig hebt.

Intune heeft een geldige app-
beveiligingsbeleid voor de app
gedetecteerd, maar de app loopt vast
tijdens de MAM-initialisatie.

Zorg ervoor dat de versie van de app is
bijgewerkt. 

Zorg ervoor dat de bedrijfsportal van
Intune op het apparaat is geïnstalleerd
en is bijgewerkt. 

Als de fout zich blijft voordoen, gebruikt
u de bedrijfsportal-app om logboeken
naar Intune te verzenden of maakt u
een ondersteuningsticket.

Geen apps gevonden: Er staan geen
apps op dit apparaat waarmee u van uw
organisatie inhoud mag openen. Neem
contact op met uw IT-beheerder voor
hulp. Neem contact op met uw IT-
beheerder voor hulp.

De gebruiker probeert werk- of
schoolgegevens te openen met een
andere app, maar Intune kan geen
andere beheerde apps vinden die de
gegevens mogen openen.

Zorg ervoor dat er een
beveiligingsbeleid voor Android-apps is
geïmplementeerd voor de beveiliging
van de gebruiker en dat het beleid
wordt toegepast op minimaal nog één
andere MAM-app waarmee de
desbetreffende gegevens kunnen
worden geopend.

Aanmelden is mislukt: probeer
opnieuw aan te melden. Als dit
probleem zich blijft voordoen, neemt u
contact op met uw IT-beheerder voor
ondersteuning.

Fout bij het verifiëren van het account
waarmee de gebruiker zich probeert
aan te melden.

Zorg ervoor dat de gebruiker zich
aanmeldt met het werk- of
schoolaccount dat al is geregistreerd bij
de Intune MAM-service (het eerste
werk- of schoolaccount dat is
aangemeld bij deze app). 

Wis de gegevens van de app. 

Zorg ervoor dat de versie van de app is
bijgewerkt. 

Zorg ervoor de versie van de
bedrijfsportal up-to-date is.



Internetverbinding vereist: U moet
zijn verbonden met internet om te
kunnen verifiëren of u deze app mag
gebruiken.

Het apparaat is niet verbonden met
internet.

Verbind het apparaat met een WiFi- of
datanetwerk.

Het apparaat voldoet niet aan het
beleid: deze app kan niet worden
gebruikt, omdat u een geroot apparaat
gebruikt. Neem contact op met uw IT-
beheerder voor hulp.

Intune heeft gedetecteerd dat de
gebruiker een gekraakt geroot gebruikt.

Zet de fabrieksinstellingen van het
apparaat terug.

Het account is niet ingesteld: Deze
app moet worden beheerd met
Microsoft Intune, maar uw account is
niet ingesteld. Neem contact op met uw
IT-beheerder voor hulp.

Het gebruikersaccount heeft geen
licentie voor Intune A Direct.

Zorg ervoor dat er een licentie in het
Microsoft 365-beheercentrum is
toegewezen aan het account van de
gebruiker.

Kan de app niet registreren: Deze
app moet worden beheerd door
Microsoft Intune, maar momenteel is
het niet mogelijk de app te registreren.
Neem contact op met uw IT-beheerder
voor hulp.

De app wordt niet automatisch
geregistreerd bij de MAM-service
wanneer app-beveiligingsbeleid is
vereist.

Wis de gegevens van de app. 

Verzend logboeken via de
bedrijfsportal-app naar Intune of dien
een ondersteuningsticket in. Zie
Ondersteuning voor Microsoft Intune
krijgen voor meer informatie.

DIALOOGVENSTER/FOUTBERICHT OORZAAK HERSTEL

Volgende stappen
De Mobile Application Management-configuratie valideren
Meer informatie over het gebruik van logboek bestanden om Intune-app-beveiliging-beleid op te lossen.
Ziehttps://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Troubleshooting-Intune-
app-protection-policy-using/ba-p/330372
Raadpleeg De portal voor probleemoplossing gebruiken om gebruikers in uw bedrijf te helpen voor meer
informatie over probleemoplossing met Intune.
Ontdek meer over bekende problemen in Microsoft Intune. Zie Bekende problemen in Microsoft Intune voor
meer informatie.
Extra hulp nodig? Zie Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.

https://admin.microsoft.com
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Troubleshooting-Intune-app-protection-policy-using/ba-p/330372
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/known-issues


Gebruik auditlogboeken om gebeurtenissen in
Microsoft Intune te volgen en te controleren
3-6-2019 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Wie hebben er toegang tot de gegevens?

Auditlogboeken voor Intune-werkbelastingen

Logboeken routeren naar Azure Monitor

Auditgebeurtenissen bekijken

Auditlogboeken bevatten een lijst met activiteiten die een wijziging in Microsoft Intune genereren. De acties
maken, bijwerken (bewerken), verwijderen, toewijzen en externe acties zorgen voor controlegebeurtenissen die
beheerders voor de meeste werkbelastingen van Intune kunnen bekijken. Standaard is controle ingeschakeld voor
alle klanten. De functie kan niet worden uitgeschakeld.

Het vastleggen van controlegebeurtenissen is gestart bij de functierelease van december 2017.  Eerdere gebeurtenissen zijn
niet beschikbaar.

Gebruikers met de volgende machtigingen kunnen auditlogboeken bekijken:

Hoofdbeheerder
Intune-servicebeheerder
Beheerders die zijn toegewezen aan een Intune-rol met Auditgegevens - Lezen-machtigingen

U kunt auditlogboeken in de controlegroep voor elke Intune-workload bekijken:

1. Meld u aan bij Intune.
2. Kies de gewenste werkbelasting voor het bekijken van auditlogboeken. Selecteer bijvoorbeeld Apparaten.
3. Kies onder Bewaking Auditlogboeken.

Auditlogboeken en operationele logboeken kunnen ook naar Azure Monitor worden gerouteerd. Selecteer in
Auditlogboeken Gegevensinstellingen exporteren:

Voor meer informatie over deze functie raadpleegt u Logboekgegevens verzenden naar Storage, Event Hubs of
Log Analytics in Intune.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Een auditlogboek heeft een standaardlijstweergave waarin de volgende items worden weergegeven:

Datum en tijd waarop de gebeurtenis is opgetreden
Gestart door (actor)
Toepassingsnaam
Activiteit
Doel(en)
Categorie
Status

Selecteer een item in de lijst als u meer informatie over een gebeurtenis wilt bekijken:



NOTENOTE

Auditgebeurtenissen filteren

Graph API gebruiken om auditgebeurtenissen op te halen

Volgende stappen

Gestart door (actor) bevat informatie over wie de taak heeft uitgevoerd en waar deze is uitgevoerd. Als u de activiteit
bijvoorbeeld in Intune in de Azure-portal uitvoert, vermeldt Toepassing altijd Uitbreiding voor Microsoft Intune-portal
en maakt de Toepassings-id altijd gebruik van dezelfde GUID.

In de sectie Doel(en) worden mogelijk meerdere doelen vermeld, samen met de eigenschappen die zijn gewijzigd.

Elke workload kent een menu-item dat vooraf op de categorie van auditgebeurtenissen filtert die aan het
deelvenster is gekoppeld. Met behulp van een afzonderlijke filteroptie kunt u overschakelen naar een andere
categorie en naar details over gebeurtenisacties binnen die categorie. U kunt zoeken op UPN, zoals de gebruiker
die de actie heeft uitgevoerd. Een filter voor datumbereik biedt opties voor 24 uur, 7 dagen of 30 dagen.
Standaard worden de laatste 30 dagen aan auditgebeurtenissen weergegeven.

Zie List auditEvents (Auditgebeurtenissen weergeven) voor meer informatie over het gebruik van de Graph API
voor het ophalen van één jaar aan auditgebeurtenissen.

Logboekgegevens verzenden naar opslag, Event Hubs of Log Analytics.

Logboeken voor beveiliging van de client-app controleren.

https://docs.microsoft.com/graph/api/intune-auditing-auditevent-list?view=graph-rest-1.0


  

Logboekgegevens verzenden naar opslag, Event
Hubs of Log Analytics in Intune (preview)
24-7-2019 • 17 minutes to read

Vereisten

Logboeken verzenden naar Azure Monitor

Microsoft Intune omvat ingebouwde logboeken die informatie bieden over uw omgeving. In auditlogboeken
worden details weergegeven van verschillende gebeurtenissen of taken in Intune. In Operationele logboeken
(preview-versie) worden details weergegeven van gebruikers en apparaten waarvan de inschrijving is geslaagd
(of niet), alsmede details over niet-compatibele apparaten.

Deze logboeken kunnen ook worden verzonden naar Azure Monitor-services, inclusief opslagaccounts, Event
Hubs, en Log Analytics. Meer specifiek, u kunt:

Intune-logboeken archiveren in een Azure-opslagaccount om de gegevens te behouden of gedurende een
ingestelde periode te archiveren.
Intune-logboeken naar een Azure Event Hub streamen voor analyse met behulp van populaire S IEM-
hulpprogramma’s (Security Information and Event Management), zoals Splunk en QRadar.
Intune-logboeken integreren met uw eigen aangepaste logboekoplossingen door ze naar een Event Hub te
streamen.
Intune-logboeken naar Log Analytics verzenden om rijke visualisaties, bewaking, en waarschuwingen
mogelijk te maken voor de verbonden gegevens.

Deze functies maken deel uit van de Diagnostische instellingen in Intune.

In dit artikel ziet u hoe u Diagnostische instellingen kunt gebruiken om logboekgegevens te verzenden naar
verschillende services. Ook worden er voorbeelden gegeven van de geschatte kosten, en wordt een aantal
veelgestelde vragen beantwoord.

U hebt het volgende nodig om deze functie te gebruiken:

Een Azure-abonnement: Als u niet over een Azure-abonnement beschikt, kunt u zich registreren voor een
gratis proefversie.
Een Microsoft Intune-omgeving (tenant) in Azure
Een gebruiker die Globale beheerder of Intune-servicebeheerder is voor de Intune-tenant.

Afhankelijk van waarheen u de auditlogboekgegevens wilt routeren, hebt u een van de volgende services nodig:

Een Azure-opslagaccount met ListKeys-machtigingen. We raden u aan om een algemeen opslagaccount te
gebruiken en geen blob-opslagaccount. Zie de Prijscalculator voor Azure Storage voor prijsinformatie over
opslag.
Een naamruimte voor Azure Event Hubs voor integratie met oplossingen van derden.
Een Log Analytics-werkruimte in Azure voor het verzenden van logboeken naar Log Analytics.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer onder Bewaking de optie Diagnostische instellingen. De eerste keer dat u dit opent, schakelt
u het in:

https://azure.microsoft.com/free/
https://docs.microsoft.com/azure/storage/common/storage-account-overview
https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/?service=storage
https://docs.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-create#create-an-event-hubs-namespace
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/learn/quick-create-workspace
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


3. Voer de volgende eigenschappen in:

Naam: Voer een naam in voor de diagnostische instellingen. Deze instelling omvat alle
eigenschappen die u invoert. Voer bijvoorbeeld Route audit logs to storage account  in.

Archiveren naar een opslagaccount: Hiermee worden de logboekgegevens opgeslagen in een
Azure-opslagaccount. Gebruik deze optie als u de gegevens wilt opslaan of archiveren.

a. Selecteer deze optie > Configureren.
b. Kies een bestaand opslagaccount in de lijst > OK.
Streamen naar een Event Hub: Hiermee worden de logboeken naar een Azure Event Hub
gestreamd. Kies deze optie als u de logboekgegevens wilt analyseren met behulp van SIEM-
hulpprogramma’s, zoals Splunk QRadar.

a. Selecteer deze optie > Configureren.
b. Kies een bestaande Event Hub-naamruimte en bestaand beleid in de lijst > OK.
Verzenden naar Log Analytics: Hiermee worden de gegevens verzonden naar Azure Log
Analytics. Kies deze optie als u visualisaties, bewaking en waarschuwingen wilt gebruiken voor uw
logboeken.

a. Selecteer deze optie > Configureren.

b. Maak een nieuwe werkruimte en voer de details van de werkruimte in. Of kies een
bestaande werkruimte in de lijst > OK.

Azure Logboek Analytics-werkruimte biedt meer details over deze instellingen.

LOG > AuditLogs: Kies deze optie om de Intune-auditlogboeken te verzenden naar uw
opslagaccount, Event Hub, of Log Analytics. In de auditlogboeken wordt de geschiedenis
weergegeven van elke taak die een wijziging genereert in Intune, inclusief wie dit heeft uitgevoerd
en wanneer.

https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/learn/quick-create-workspace


Auditlogboeken gebruiken in Intune

NOTENOTE

Als u ervoor kiest om een opslagaccount te gebruiken, voert u ook in hoeveel dagen u de
gegevens wilt behouden (retentie). Als u de gegevens voorgoed wilt behouden, stelt u Retentie
(dagen) in op 0  (nul).

LOG > OperationalLogs: Operationele logboeken (preview-versie) laten zien of de inschrijving
van gebruikers en apparaten in Intune is geslaagd of mislukt, alsmede details over niet-
compatibele apparaten. Kies deze optie om de inschrijvingslogboeken te verzenden naar uw
opslagaccount, Event Hub, of Log Analytics.

Als u ervoor kiest om een opslagaccount te gebruiken, voert u ook in hoeveel dagen u de
gegevens wilt behouden (retentie). Als u de gegevens voorgoed wilt behouden, stelt u Retentie
(dagen) in op 0  (nul).

Operationele logboeken zijn in de preview-versie. Als u feedback wilt geven, inclusief informatie die is
opgenomen in de operationele logboeken, gaat u naar UserVoice (wordt geopend op een nieuwe website).

Wanneer dit is voltooid, zien uw instellingen er ongeveer uit zoals de volgende instellingen:

4. U moet vervolgens de wijzigingen Opslaan. De instelling wordt weergegeven in de lijst. Zodra de
instellingen zijn gemaakt, kunt u deze wijzigen door Instelling bewerken > Opslaan te selecteren.

U kunt de auditlogboeken ook naar andere delen van Intune exporteren, zoals inschrijving, naleving,
configuratie, apparaten, client-apps en meer.

https://microsoftintune.uservoice.com/forums/291681-ideas/suggestions/36613948-diagnostics-settings-feedback


    

Kostenoverwegingen

Opslaggrootte voor activiteitenlogboekenOpslaggrootte voor activiteitenlogboeken

Gebeurtenissen per dag 1,5 miljoen

Geschatte hoeveelheid gegevens per maand 90 GB

Geschatte kosten per maand (USD) $ 1,93

Geschatte kosten per jaar (USD) $ 23,12

U kunt bijvoorbeeld de auditlogboeken als volgt exporteren bij het gebruik van apparaatcompliantie:

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatcompliantie > Monitor > Auditlogboeken:

3. Selecteer Gegevensinstellingen exporteren. Als dit niet is ingeschakeld, kunt u Diagnostische
instellingen inschakelen. U kunt ook kiezen naar welke locatie de logboeken moeten worden verzonden,
zoals beschreven in Logboeken verzenden naar Azure Monitor (in dit artikel).

Als u al een Microsoft Intune-licentie hebt, hebt u een Azure-abonnement nodig om het opslagaccount en de
Event Hub in te stellen. Het Azure-abonnement is meestal gratis. U betaalt echter wel voor het gebruik van
Azure-resources, inclusief het opslagaccount voor archivering en de Event Hub voor streaming. De hoeveelheid
gegevens en de kosten verschillen, afhankelijk van de grootte van de tenant.

Elke gebeurtenis in een auditlogboek gebruikt ongeveer 2 kB gegevensopslag. Een tenant met 100.000
gebruikers kan ongeveer 1,5 miljoen gebeurtenissen per dag hebben. Dan hebt u ongeveer 3 GB
gegevensopslag per dag nodig. Omdat schrijfbewerkingen meestal plaatsvinden in batches van vijf minuten,
kunt u 9.000 schrijfbewerkingen per maand verwachten.

In de volgende tabellen wordt een kostenschatting weergegeven die afhankelijk is van de grootte van de tenant.
Dit omvat ook een opslagaccount voor algemeen gebruik v2 in US - west voor gegevensretentie van minstens
één jaar. Gebruik de Prijscalculator voor Azure-opslag voor een schatting van het gegevensvolume dat u kunt
verwachten voor uw logboeken.

Auditlogboek met 100.000 gebruikers

Auditlogboek met 1.000 gebruikers

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://azure.microsoft.com/pricing/details/storage/blobs/


    

Gebeurtenissen per dag 15.000

Geschatte hoeveelheid gegevens per maand 900 MB

Geschatte kosten per maand (USD) $ 0,02

Geschatte kosten per jaar (USD) $ 0,24

Event Hub-berichten voor activiteitenlogboekenEvent Hub-berichten voor activiteitenlogboeken

Gebeurtenissen per seconde 18

Gebeurtenissen per interval van vijf minuten 5.400

Volume per interval 10,8 MB

Berichten per interval 43

Berichten per maand 371.520

Geschatte kosten per maand (USD) $ 10,83

Gebeurtenissen per seconde 0,1

Gebeurtenissen per interval van vijf minuten 52

Volume per interval 104 kB

Berichten per interval 1

Berichten per maand 8.640

Gebeurtenissen worden meestal verdeeld in batches van intervallen van vijf minuten, en verzonden als één
bericht met alle gebeurtenissen binnen dit tijdsbestek. Een bericht in de Event Hub heeft een maximale grootte
van 256 kB. Als de totale grootte van alle berichten binnen dit tijdsbestek dit volume heeft overschreden, worden
er meerdere berichten verzonden.

Bijvoorbeeld: een grote tenant van meer dan 100.000 gebruikers heeft meestal 18 gebeurtenissen per seconde.
Dit komt neer op 5.400 gebeurtenissen per vijf minuten (300 seconden x 18 gebeurtenissen). Auditlogboeken
zijn ongeveer 2 kB per gebeurtenis. Dit komt neer op 10,8 MB aan gegevens. Er worden in een interval van 5
minuten dus 43 berichten naar de Event Hub verzonden.

De volgende tabel bevat de geschatte kosten per maand voor een eenvoudige Event Hub in US - west,
afhankelijk van de hoeveelheid gebeurtenisgegevens. Gebruik de Prijscalculator voor Event Hubs voor een
schatting van het gegevensvolume dat u kunt verwachten voor uw logboeken.

Auditlogboek met 100.000 gebruikers

Auditlogboek met 1.000 gebruikers

https://azure.microsoft.com/pricing/details/event-hubs/


Geschatte kosten per maand (USD) $ 10,80

Kostenoverwegingen voor Log AnalyticsKostenoverwegingen voor Log Analytics

Veelgestelde vragen

Welke logboeken zijn opgenomen?Welke logboeken zijn opgenomen?

Wanneer worden, na een actie, de bijbehorende logboeken weergegeven in de Event Hub?Wanneer worden, na een actie, de bijbehorende logboeken weergegeven in de Event Hub?

Wanneer worden, na een actie, de bijbehorende logboeken weergegeven in het opslagaccount?Wanneer worden, na een actie, de bijbehorende logboeken weergegeven in het opslagaccount?

Wat gebeurt er als een beheerder de retentieperiode van een diagnostische instelling wijzigt?Wat gebeurt er als een beheerder de retentieperiode van een diagnostische instelling wijzigt?

Hoeveel kost het om mijn gegevens op te slaan?Hoeveel kost het om mijn gegevens op te slaan?

Hoeveel kost het om mijn gegevens naar een Event Hub te streamen?Hoeveel kost het om mijn gegevens naar een Event Hub te streamen?

Hoe integreer ik Intune-auditlogboeken met mijn SIEM-systeem?Hoe integreer ik Intune-auditlogboeken met mijn SIEM-systeem?

Welke SIEM-hulpprogramma’s worden momenteel ondersteund?Welke SIEM-hulpprogramma’s worden momenteel ondersteund?

Heb ik toegang tot de gegevens van een Event Hub zonder een extern SIEM-hulpprogramma te gebruiken?Heb ik toegang tot de gegevens van een Event Hub zonder een extern SIEM-hulpprogramma te gebruiken?

Welke gegevens worden opgeslagen?Welke gegevens worden opgeslagen?

Zie Kosten beheren door gegevensvolume en retentie in Log Analytics te beheren als u wilt kijken welke kosten
gepaard gaan met het beheren van de Log Analytics-werkruimte.

Krijg antwoorden op veelgestelde vragen en lees over eventuele bekende problemen met Intune-logboeken in
Azure Monitor.

Auditlogboeken en (de preview-versie van) operationele logboeken zijn beschikbaar voor routering met behulp
van deze functie.

De logboeken worden meestal binnen enkele minuten nadat de actie is uitgevoerd, weergegeven in de Event
Hub. Wat is Azure Event Hubs? biedt meer informatie.

Voor Azure-opslagaccounts is de latentie ergens tussen de 5 tot 15 minuten nadat de actie is uitgevoerd.

Het nieuwe retentiebeleid wordt toegepast op de logboeken die zijn verzameld na de wijziging. Het is niet van
toepassing op logboeken die zijn verzameld vóór de beleidswijziging.

De opslagkosten zijn afhankelijk van de grootte van uw logboeken en de retentieperiode die u kiest. Zie de
Opslaggrootte voor activiteitenlogboeken (in dit artikel) voor een lijst met de geschatte kosten voor tenants, die
afhankelijk zijn van het gegenereerde logboekvolume.

De kosten voor streamen zijn afhankelijk van het aantal berichten dat u per minuut ontvangt. Zie Event Hub-
berichten voor activiteitenlogboeken (in dit artikel) voor details over hoe de kosten worden berekend en op
welke manier de kostenschattingen worden gebaseerd op het aantal berichten.

Gebruik Azure Monitor met Event Hubs om logboeken naar het S IEM-systeem te streamen. Stream de
logboeken eerst naar een Event Hub. Stel het S IEM-hulpprogramma vervolgens in met de geconfigureerde
Event Hub.

Azure Monitor wordt momenteel ondersteund met Splunk, QRadar en Sumo Logic (een nieuwe website wordt
geopend). Zie Azure-bewakingsgegevens naar een Event Hub streamen voor gebruik met een extern
hulpprogramma voor meer informatie over de werking van connectors.

Ja. U kunt de Event Hub API gebruiken voor toegang tot de logboeken vanuit de aangepaste toepassing.

In Intune worden geen gegevens opgeslagen die zijn verzonden via de pijplijn. In Intune worden gegevens
gerouteerd naar de Azure Monitor-pijplijn, met de tenant als autoriteit. Zie Overzicht van Azure Monitor voor
meer informatie.

https://docs.microsoft.com/azure/log-analytics/log-analytics-manage-cost-storage
https://docs.microsoft.com/azure/event-hubs/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/tutorial-azure-monitor-stream-logs-to-event-hub
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/tutorial-azure-monitor-stream-logs-to-event-hub#access-data-from-your-event-hub
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/tutorial-integrate-activity-logs-with-splunk
https://help.sumologic.com/Send-Data/Applications-and-Other-Data-Sources/Azure_Active_Directory
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/stream-monitoring-data-event-hubs
https://docs.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-dotnet-standard-getstarted-receive-eph
https://docs.microsoft.com/azure/azure-monitor/overview


Volgende stappen
Activiteitenlogboeken archiveren in een opslagaccount
Activiteitenlogboeken routeren naar een Event Hub
Activiteitenlogboeken integreren met Log Analytics

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/quickstart-azure-monitor-route-logs-to-storage-account
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/tutorial-azure-monitor-stream-logs-to-event-hub
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/reports-monitoring/howto-integrate-activity-logs-with-log-analytics


    

Logboeken voor beveiliging van de client-app
controleren
20-7-2019 • 7 minutes to read

Beveiligingsbeleidsinstellingen voor apps

NAAM MOGELIJKE WAARDE(N)
INSTELLING IN AZURE INTUNE MOBILE
APPLICATION MANAGEMENT-PORTAL

AccessRecheckOfflineTimeout x minuten [Toegang] Toegangsvereisten opnieuw
controleren - Offline respijtperiode
Opmerking: dit is de tijdsperiode
waarna toegangsvereisten voor de app
opnieuw worden gecontroleerd als het
apparaat offline is.

AccessRecheckOnlineTimeout x minuten [Toegang] Toegangsvereisten opnieuw
controleren - Timeout.
Opmerking: dit is de tijdsperiode
waarna toegangsvereisten voor de app
opnieuw worden gecontroleerd nadat
de app is gestart als het apparaat
online is.

AllowedOutboundClipboardSharingExc
eptionLength

x tekens [Toegang] Geef het aantal tekens op
dat mag worden geknipt of gekopieerd
uit een beheerde app. Deze instelling
overschrijft de beperking 
AllowedOutboundClipboardSharingLevel

. De standaardwaarde 0 betekent dat er
geen uitzondering is toegestaan.

Kom meer te weten over de instellingen die u kunt bekijken in de app-beschermingslogboeken. U kunt de
logboeken openen door de diagnostische modus van Intune in te schakelen op een mobiele client.

Het proces voor het inschakelen en verzamelen van logboeken verschilt per platform:

Android-apparaten: gebruik de bedrijfsportal. Zie Logboeken via e-mail naar het ondersteuningsteam van
uw bedrijf verzenden.
iOS-apparaten: gebruik een Managed Browser of Microsoft Edge om logboeken te verzamelen. Zie New
Intune Diagnostic Console for Log Submission in the Intune Managed Browser (Nieuwe Intune-
diagnoseconsole voor logboekverzending in Intune Managed Browser) in het blog van het Intune-
ondersteuningsteam voor meer informatie.
Windows 10-apparaten: gebruik MDMDiag en gebeurtenislogboeken. Zie Diagnose MDM failures in
Windows 10 (MDM-fouten diagnosticeren in Windows 10) in de documentatie voor Windows-clientbeheer
en het blog Troubleshooting Windows 10 Intune Policy Failures (Problemen met het Windows 10 Intune-
beleid oplossen)

In de volgende tabel ziet u de naam en een uitleg van de instellingen die worden vastgelegd in het logboek.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-New-Intune-Diagnostic-Console-for-Log-Submission-in/ba-p/280021
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/diagnose-mdm-failures-in-windows-10
http://configmgrdogsarchive.com/2018/08/09/troubleshooting-windows-10-intune-policy-failures


AppPinDisabled 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] App-pincode uitschakelen
wanneer de pincode van het apparaat
wordt beheerd.

AppSharingFromLevel 0 = Geen apps
1 = Beheerde apps
2 = Elke app

[Herlocatie van gegevens] Toestaan dat
deze app gegevens van andere apps
ontvangt.

AppSharingToLevel 0 = Geen apps
1 = Beheerde apps
2 = Elke app

[Herlocatie van gegevens] Toestaan dat
deze app gegevens overdraagt naar
andere apps.

AuthenticationEnabled 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] Bedrijfsreferenties vereisen
voor toegang in plaats van een
pincode.

ClipboardSharingLevel 0 = Geblokkeerd
1 = Beheerde apps
2 = Beheerde apps met Plakken in
3 = Elke app

[Herlocatie van gegevens] Knippen,
kopiëren en plakken met andere apps
beperken.

ContactSyncDisabled 0 = Nee
1 = Ja

[Herlocatie van gegevens]
Synchronisatie van contactpersonen
uitschakelen.

DataBackupDisabled 0 = Nee
1 = Ja

[Herlocatie van gegevens] Geen iTunes-
en iCloud-back-ups.

DeviceComplianceEnabled 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] Beheerde apps blokkeren op
gekraakte of geroote apparaten.

DisableShareSense N.v.t. N.v.t.: wordt niet actief gebruikt door
de Intune-service.

FileEncryptionLevel 0 = Wanneer het apparaat is
vergrendeld
1 = Wanneer het apparaat is
vergrendeld en er bestanden zijn
geopend
2 = Na opnieuw opstarten van het
apparaat
3 = Apparaatinstellingen gebruiken

[Herlocatie van gegevens] App-
gegevens versleutelen.

FileSharingSaveAsDisabled 0 = Nee
1 = Ja

[Herlocatie van gegevens] Geen
'Opslaan als'.

IntuneIdentityUPN UPN van de Intune MAM-gebruiker. N.v.t.

ManagedBrowserRequired 0 = Nee
1 = Ja

[Herlocatie van gegevens] Webinhoud
beperken voor weergave in de
Managed Browser-app.

NAAM MOGELIJKE WAARDE(N)
INSTELLING IN AZURE INTUNE MOBILE
APPLICATION MANAGEMENT-PORTAL



ManagedLocations Een waarde die staat voor het aantal
beheerde opslaglocaties waarop de app
gegevens kan opslaan. 
1 = OneDrive
2 = SharePoint
3 = OneDrive en SharePoint
32 = Lokale opslag
33 = Lokale opslag en OneDrive
34 = Lokale opslag en SharePoint
35 = Lokale opslag, OneDrive en
SharePoint

[Herlocatie van gegevens] Selecteer
naar welke opslagservices
bedrijfsgegevens kunnen worden
opgeslagen.

MinAppVersion "0.0" = geen minimumversie van app
iets anders = minimumversie van app

[Toegang] Minimum app-versie
vereisen.

MinAppVersionWarning "0.0" = geen minimumversie van app
iets anders = minimumversie van app

[Toegang] Minimum app-versie
vereisen (alleen waarschuwing).

MinOsVersion "0.0" = geen minimumversie van
besturingssysteem
iets anders = minimumversie van
besturingssysteem

[Toegang] Minimumversie van het iOS-
besturingssysteem vereisen.

MinOsVersionWarning "0.0" = geen minimumversie van
besturingssysteem
iets anders = minimumversie van
besturingssysteem

[Toegang] Minimumversie van het iOS-
besturingssysteem vereisen (alleen
waarschuwing).

MinSDKVersion "0.0" = geen minimumversie van SDK
iets anders = minimumversie van
besturingssysteem

[Toegang] Minimum SDK-versie van het
beleid voor app-beveiliging van Intune
vereisen.

PINCharacterType N.v.t. N.v.t.

PINEnabled 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] Pincode vereisen voor
toegang.

PINMinLength x tekens [Toegang] Lengte van de pincode.

PINNumRetry x pogingen [Toegang] Aantal pogingen voordat
pincode opnieuw wordt ingesteld.

PrintingBlocked 0 = Nee
1 = Ja

[Herlocatie van gegevens] Afdrukken
uitschakelen.

SimplePINAllowed 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] Eenvoudige pincode
toestaan.

TouchIDEnabled 0 = Nee
1 = Ja

[Toegang] Vingerafdruk in plaats van
pincode toestaan (iOS 8+).

NAAM MOGELIJKE WAARDE(N)
INSTELLING IN AZURE INTUNE MOBILE
APPLICATION MANAGEMENT-PORTAL

Volgende stappen
Zie Wat zijn beleidsregels voor de beveiliging van apps? voor meer informatie over beleid voor app-



beveiliging.
Intune biedt een aantal hulpprogramma's om u te helpen bij het oplossen van problemen in uw omgeving. Zie
Gebruikers helpen met behulp van de portal voor probleemoplossing voor meer informatie.



Beleidsregels en profielen voor het oplossen van
problemen in Intune
1-7-2019 • 13 minutes to read

Status van de tenant controleren

Ingebouwde probleemoplossing gebruiken

Microsoft Intune bevat een aantal ingebouwde functies voor probleemoplossing. Gebruik deze functies voor het
oplossen van problemen met nalevingsbeleidsregels en configuratieprofielen in uw omgeving.

In dit artikel staan een aantal oplossingstechnieken en er worden problemen beschreven die u mogelijk ervaart.

Controleer de Tenantstatus en controleer of het abonnement actief is. U kunt ook details voor actieve incidenten en
adviezen die mogelijk van invloed op uw implementatie van beleid of een profiel bekijken.

1. In Intune selecteert u Probleem oplossen:

2. Kies Gebruiker selecteren > selecteer de gebruiker die het probleem ervaart > Selecteren.

3. Controleer of er naast zowel Intune-licentie als Accountstatus een groen vinkje staat:

Nuttige koppelingen:

Licenties toewijzen zodat gebruikers apparaten kunnen registreren
Gebruikers toevoegen aan Intune

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


4. Zoek onder Apparaten het apparaat waarop het probleem zich voordoet. Controleer de verschillende
kolommen:

Beheerd: wanneer een apparaat nalevings- of configuratiebeleidsregels moet ontvangen, moet voor
deze eigenschap MDM of EAS/MDM worden weergegeven.

Als Beheerd niet is ingesteld op MDM of EAS/MDM, is het apparaat niet geregistreerd. Een
apparaat ontvangt pas nalevings- of configuratiebeleidsregels als het is geregistreerd.

Voor beveiligingsbeleid voor apps (mobiel toepassingsbeheer) hoeven apparaten niet te zijn
geregistreerd. Zie App-beveiligingsbeleid maken en toewijzen voor meer informatie.

Azure AD-verbindingsype: moet worden ingesteld op Werkplek of AzureAD .

Als deze kolom op Niet geregistreerd is ingesteld, is er mogelijk een probleem met de
registratie. Doorgaans kunt u dit probleem oplossen door de registratie van het apparaat
ongedaan te maken en het apparaat vervolgens opnieuw te registreren.

Compatibel met Intune: moet Ja zijn. Als Nee wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem
met nalevingsbeleidsregels of maakt het apparaat geen verbinding met de Intune-service. Het
apparaat is bijvoorbeeld uitgeschakeld of er is geen netwerkverbinding. Uiteindelijk wordt het
apparaat niet-compatibel, mogelijk na 30 dagen.

Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid in Intune voor meer informatie.

Compatibel met Azure AD : moet Ja zijn. Als Nee wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem
met nalevingsbeleidsregels of maakt het apparaat geen verbinding met de Intune-service. Het
apparaat is bijvoorbeeld uitgeschakeld of er is geen netwerkverbinding. Uiteindelijk wordt het
apparaat niet-compatibel, mogelijk na 30 dagen.

Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid in Intune voor meer informatie.

Laatst ingecheckt: moet een recente tijd en datum zijn. Standaard worden Intune-apparaten elke 8
uur ingecheckt.

Als de Laatste incheckdatum meer dan 24 uur geleden is, is er mogelijk een probleem met
het apparaat. Een apparaat dat niet kan worden ingecheckt, kan geen beleidsregels uit Intune
ontvangen.

U kunt inchecken als volgt afdwingen:

Android-apparaten: open de Bedrijfsportal-app > Apparaten > Kies het apparaat in de lijst
> Apparaatinstellingen controleren.
iOS-apparaten: open de Bedrijfsportal-app > Apparaten > Kies het apparaat in de lijst >
Instellingen controleren.
Windows-apparaten: open Instellingen > Accounts > Toegang tot werk of school>
Selecteer het account of de MDM-registratie > Informatie > Synchroniseren.

Selecteer het apparaat voor beleidsspecifieke informatie.

Bij Apparaatcompliantie ziet u de status van de nalevingsbeleidsregels die aan het apparaat zijn
toegewezen.

Apparaatconfiguratie toont de status van de configuratiebeleidsregels die aan het apparaat zijn
toegewezen.

Als de verwachte beleidsregels niet onder Apparaatcompliantie of Apparaatconfiguratie worden
weergegeven, dan zijn de beleidsregels niet goed gericht. Open het beleid en wijs het beleid aan deze
gebruiker of dit apparaat toe.



U weet niet zeker of een profiel op de juiste manier is toegepast

NOTENOTE

Problemen met beleidsresources polossen

Waarschuwing: het opslaan van de toegangsregels in Exchange is
mislukt

Beleidsstatussen:

Niet van toepassing: dit beleid wordt niet ondersteund op dit platform. iOS-beleid werkt
bijvoorbeeld niet op Android. Samsung KNOX-beleid werkt niet op Windows-apparaten.
Conflict: het apparaat heeft een bestaande instelling die niet door Intune kan worden
overschreven. Of u hebt twee beleidsregels geïmplementeerd met dezelfde instelling, maar
verschillende waarden.
In behandeling: het apparaat is niet ingecheckt bij Intune om het beleid op te halen. Of het
apparaat heeft het beleid wel ontvangen, maar de status is niet naar Intune gerapporteerd.
Fouten: zoek fouten en mogelijke oplossingen op in Problemen met toegang tot bedrijfsresources
oplossen.

Nuttige koppelingen:

Nalevingsbeleid voor apparaten implementeren
Nalevingsbeleid voor apparaten controleren

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaten > Alle apparaten > selecteer het apparaat > Apparaatconfiguratie.

Bij elk apparaat worden de bijbehorende profielen vermeld. Elk profiel heeft een status. De status is van
toepassing wanneer alle toegewezen profielen, inclusief hardware- en besturingssysteembeperkingen en -
vereisten, als geheel worden overwogen. Mogelijke statussen zijn:

Komt overeen: het apparaat heeft het profiel ontvangen en meldt aan Intune dat de instelling wordt
nageleefd.

Niet van toepassing: de profielinstelling is niet van toepassing. E-mailinstellingen voor iOS-
apparaten zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op een Android-apparaat.

In behandeling: het profiel wordt naar het apparaat verzonden, maar de status is nog niet naar
Intune gerapporteerd. Zo moet de gebruiker in geval van versleuteling voor Android versleuteling
inschakelen, waardoor de actie mogelijk in behandeling is.

Handige koppeling:Configuratieprofielen voor apparaten bewaken

Wanneer er twee sets beleidsregels met verschillende beperkingsniveaus zijn die op hetzelfde apparaat of dezelfde gebruiker
van toepassing zijn, wordt het meest beperkende beleid toegepast.

Problemen met iOS of Android-beleid niet toegepast op apparaten (opent u een andere Microsoft-site)
Problemen met Windows 10 Intune-beleid fouten oplossen (opent een blog)
Aangepaste instellingen voor Windows 10 CSP oplossen (opent u een andere Microsoft-site)
Groepsbeleid voor Windows 10 vs Intune MDM beleid (opent u een andere Microsoft-site)

Probleem: u ontvangt in de beheerconsole de waarschuwing Het opslaan van de toegangsregels in Exchange

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-tip-Troubleshooting-iOS-or-Android-policies-not-applying/ba-p/280154
http://configmgrdogsarchive.com/2018/08/09/troubleshooting-windows-10-intune-policy-failures/
https://support.microsoft.com/en-us/help/4055338/troubleshoot-csp-setting-windows-10-computer-intune
https://blogs.technet.microsoft.com/cbernier/2018/04/02/windows-10-group-policy-vs-intune-mdm-policy-who-wins/


Kan beveiligingsbeleid voor geregistreerde apparaten niet wijzigen

Pc’s die de Intune-softwareclient gebruiken - klassieke portal

NOTENOTE

Aan Microsoft Intune-beleid gerelateerde fouten in policyplatform.logAan Microsoft Intune-beleid gerelateerde fouten in policyplatform.log

UAC-problemen oplossenUAC-problemen oplossen

is mislukt .

Als u beleid hebt gemaakt in de werkruimte Beleid voor Exchange On-Premises (beheerconsole), maar Office 365
gebruikt, worden de geconfigureerde beleidsinstellingen niet door Intune afgedwongen. Noteer de beleidsbron die
in de waarschuwing wordt vermeld. Verwijder de verouderde regels in de werkruimte Beleid voor Exchange On-
Premises. De verouderde regels zijn algemene Exchange-regels in Intune voor Exchange On-Premises en zijn niet
relevant voor Office 365. Maak vervolgens een nieuw beleid voor Office 365.

Problemen met de Intune on-premises Exchange-connector oplossen is wellicht een goede bron.

Bij Windows Phone-apparaten wordt niet toegestaan dat de beveiligingsbeleidsregels die via MDM of EAS zijn
ingesteld, worden teruggebracht naar een lager niveau wanneer u die eenmaal hebt ingesteld. U stelt bijvoorbeeld
het minimumaantal tekens voor het wachtwoord in op 8 en wilt dit vervolgens terugbrengen tot 4. Het meer
beperkende beleid wordt op het apparaat toegepast.

Windows 10-apparaten kunnen beveiligingsbeleid niet verwijderen wanneer u de toewijzing van het beleid (stop-
implementatie). Mogelijk moet u laat u het beleid is toegewezen, en wijzig vervolgens de beveiligingsinstellingen
terug naar de standaardwaarden.

Afhankelijk van het apparaatplatform moet u mogelijk het beveiligingsbeleid opnieuw instellen als u de beveiliging
naar beneden toe wilt bijstellen.

Veeg bijvoorbeeld in Windows 8.1 op het bureaublad vanaf rechts over het scherm om de balk Charms te openen.
Kies Instellingen > Configuratiescherm > Gebruikersaccounts. Selecteer aan de linkerkant de koppeling
Beveiligingsbeleid opnieuw instellen en kies Beleid opnieuw instellen.

Andere platformen, zoals Android, iOS en Windows Phone 8.1, moeten mogelijk buiten gebruik worden gesteld en
weer opnieuw worden geregistreerd voordat u een minder beperkend beleid kunt toepassen.

Mogelijk is Problemen met apparaatregistratie oplossen een goede bron.

Deze sectie is van toepassing op de klassieke portal.

Bij Windows-pc's die worden beheerd met de Intune-softwareclient kunnen beleidsfouten in het bestand 
policyplatform.log  het gevolg zijn van niet-standaardinstellingen in Windows Gebruikersaccountbeheer (UAC) op

het apparaat. Bepaalde niet-standaard-UAC-instellingen kunnen invloed hebben op Microsoft Intune-
clientinstallaties en de beleidsuitvoering.

NOTENOTE

1. Stel de computer buiten gebruik. Zie Apparaten verwijderen.

2. Wacht twintig minuten tot de clientsoftware is verwijderd.

Probeer niet om de client te verwijderen vanuit Programma's en onderdelen.

3. Typ UAC in het startmenu om de instellingen voor Gebruikersaccountbeheer te openen.



Fout: kan de waarde niet ophalen van de computer, 0x80041013Fout: kan de waarde niet ophalen van de computer, 0x80041013

Volgende stappen

4. Verplaats de schuifregelaar voor meldingen naar de standaardinstelling.

Dit gebeurt als de tijd op het lokale systeem met meer dan vijf minuten afwijkt. Als de tijd op de lokale computer
afwijkt, mislukken beveiligde transacties omdat de tijdstempels ongeldig zijn.

Stel de lokale systeemtijd zo dicht mogelijk bij de internettijd in om dit probleem op te lossen. Of stel de lokale
systeemtijd in op de tijd van de domeincontrollers in het netwerk.

Veelvoorkomende problemen met en oplossingen voor e-mailprofielen

Krijg ondersteuning van Microsoft of gebruik de communityforums.

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/home?category=microsoftintune


Veelvoorkomende problemen met en oplossingen
voor e-mailprofielen in Microsoft Intune
1-7-2019 • 6 minutes to read

Wat u dient te weten

Er is al een e-mailprofiel geïnstalleerd op het apparaat

Lees welke problemen met e-mailprofielen zich vaak voordoen en hoe u deze kunt oplossen.

E-mailprofielen worden geïmplementeerd voor de gebruiker die het apparaat heeft geregistreerd. Voor het
configureren van het e-mailprofiel, Intune maakt gebruik van de Azure Active Directory (AD)-eigenschappen in
het e-mailprofiel van de gebruiker tijdens de inschrijving. E-mailinstellingen op apparaten toevoegen mogelijk
een goede bron.
Na de migratie vanuit Configuration Manager hybrid zelfstandige versie van Intune, blijft het e-mailprofiel van
Configuration Manager-hybride gedurende zeven dagen op het apparaat. Dit is normaal. Als u het e-mailprofiel
dat eerder is verwijderd, neem dan contact op met ondersteuning voor Intune.
Voor Android Enterprise, Gmail of negen for Work met behulp van de beheerde Google Play Store te
implementeren. Beheerde Google Play-apps toevoegen vermeldt de stappen.
E-mailprofielen biedt geen ondersteuning voor Microsoft Outlook voor iOS en Android. In plaats daarvan
implementeert u een configuratiebeleid voor apps. Zie voor meer informatie, Outlook-configuratie-instelling.
E-mailprofielen die zijn gericht op groepen van apparaten (niet gebruikersgroepen) kunnen niet worden
bezorgd op het apparaat. Wanneer het apparaat een hoofdgebruiker heeft, klikt u vervolgens apparaat die
gericht is op kunnen worden gebruikt. Als het e-mailprofiel gebruikerscertificaten bevat, moet u
gebruikersdoelgroepen.
Gebruikers kunnen herhaaldelijk gevraagd om hun wachtwoord invoeren voor het e-mailprofiel. In dit scenario,
controleert u alle certificaten waarnaar wordt verwezen in het e-mailprofiel. Als een van de certificaten is niet
bedoeld voor een gebruiker, klikt u vervolgens Intune nieuwe pogingen voor het implementeren van het e-
mailprofiel.

Als gebruikers een e-mailprofiel maken voordat ze zich inschrijven bij Intune of Office 365 MDM, werkt het e-
mailprofiel dat is geïmplementeerd door Intune mogelijk niet zoals verwacht:

iOS: Intune detecteert een bestaand, dubbel e-mailprofiel op basis van hostnaam en e-mailadres. Het door
de gebruiker gemaakte e-mailprofiel blokkeert de implementatie van het in Intune gemaakte profiel. Dit is
een veelvoorkomend probleem, omdat iOS-gebruikers vaak zelf een e-mailprofiel maken en het apparaat
vervolgens inschrijven. De bedrijfsportal-app geeft aan dat de gebruiker niet compatibel is en kan de
gebruiker vragen om het e-mailprofiel te verwijderen.

De gebruiker moet het e-mailprofiel verwijderen, zodat het Intune-profiel kan worden geïmplementeerd.
Voorkom dit probleem door gebruikers te vertellen dat ze zich moeten inschrijven en Intune toe te staan het
e-mailprofiel te implementeren. Vervolgens kunnen gebruikers hun e-mailprofiel aanmaken.

Windows: Intune detecteert een bestaand, dubbel e-mailprofiel op basis van hostnaam en e-mailadres.
Intune overschrijft het bestaande e-mailprofiel dat is gemaakt door de gebruiker.

Samsung KNOX Standard: Intune identificeert een dubbel e-mailaccount op basis van het e-mailadres, en
overschrijft het met het Intune-profiel. Als de gebruiker dat account configureert, wordt het opnieuw
overschreven door het Intune-profiel. Dit kan leiden tot enige verwarring bij de gebruiker van wie de
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Kan geen afbeeldingen verzenden vanuit e-mailaccount

Intune-oplossingIntune-oplossing

Hybride Configuration ManagerHybride Configuration Manager

Volgende stappen

accountconfiguratie wordt overschreven.

Samsung KNOX gebruikt geen hostnaam om het profiel te identificeren. U kunt het beste niet meerdere e-
mailprofielen maken om hetzelfde e-mailadres op verschillende hosts te implementeren, aangezien deze profielen
door elkaar worden overschreven.

Probleem: na het maken en implementeren van een Exchange Active Sync-e-mailprofiel voor Samsung KNOX
Standard voor verschillende Android-apparaten, wordt door de apparaten 0x87D1FDE8 of de fout Doorvoeren
is mislukt weergegeven in het tabblad Beleid van de eigenschappen van het apparaat.

Controleer de configuratie van uw EAS-profiel voor Samsung KNOX en het bronbeleid. De synchronisatieoptie
voor Samsung Notes wordt niet meer ondersteund en deze optie moet niet worden geselecteerd in uw profiel.
Geef de apparaten voldoende tijd (maximaal 24 uur) om het beleid te verwerken.

Gebruikers met automatisch geconfigureerde e-mailaccounts kunnen geen afbeeldingen of foto's verzenden vanaf
hun apparaat. Dit scenario kan zich voordoen als de optie Toestaan dat e-mails worden verzonden vanuit
toepassingen van derden niet is ingeschakeld.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen.
3. Selecteer uw e-mailprofiel > eigenschappen > instellingen.
4. Stel de toestaan dat e-mails worden verzonden vanuit toepassingen van derden instelt op inschakelen.

1. Open de Configuration Manager-console > Assets en naleving.

2. Vouw Overzicht > Instellingen voor naleving > Toegang tot bedrijfsbronnen uit en selecteer E-
mailprofielen.

3. Klik met de rechtermuisknop op het e-mailprofiel en open Eigenschappen.

4. Selecteer op het tabblad Synchronisatie-instellingen de optie Toestaan dat e-mails worden
verzonden vanuit toepassingen van derden.

Krijg ondersteuning van Microsoft of gebruik de communityforums.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/home?category=microsoftintune
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Vereisten voor voorwaardelijke toegang

Het lijkt of apparaten aan de eisen voldoen, maar gebruikers zijn nog
steeds geblokkeerd

In dit artikel wordt beschreven wat u moet doen wanneer uw gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot
resources die met voorwaardelijke toegang zijn beschermd, of wanneer gebruikers wel toegang tot beschermde
resources kunnen krijgen, maar eigenlijk zouden moeten worden geblokkeerd.

Met intune en voorwaardelijke toegang kunt u de toegang tot Services beveiligen, zoals:

Office 365-services zoals Exchange Online, share point online en Skype voor bedrijven online
Exchange On-premises
Verschillende andere services

Hiermee zorgt u ervoor dat alleen apparaten die bij Intune zijn ingeschreven en de regels voor voorwaardelijke
toegang naleven die u in de Intune-beheerconsole of via Azure Active Directory hebt ingesteld toegang hebben tot
uw bedrijfsresources.

Er moet aan de volgende vereisten zijn voldaan voordat voorwaardelijke toegang werkt:

Het apparaat moet worden ingeschreven bij MDM en beheerd door Intune.

Zowel de gebruiker als het apparaat moeten voldoen aan het toegewezen nalevingsbeleid van Intune.

Aan de gebruiker moet standaard een apparaatnalevingsbeleid zijn toegewezen. Dit kan afhankelijk zijn van
de manier waarop de instelling Apparaten waaraan geen nalevingsbeleid is toegewezen markeren
als onder Apparaatnaleving > Instellingen nalevingsbeleid in de Intune-beheerportal is
geconfigureerd.

EAS (Exchange ActiveSync) moet worden geactiveerd op het apparaat als de gebruiker de systeemeigen e-
mailclient van het apparaat gebruikt in plaats van Outlook. Dit gebeurt automatisch voor iOS-, Windows
Phone- en Android Knox-apparaten.

Voor on-premises Exchange moet uw intune Exchange connector op de juiste wijze zijn geconfigureerd.
Raadpleeg Het oplossen van problemen met de Exchange Connector in Microsoft Intune voor meer
informatie.

Voor on-premises Skype moet u hybride, moderne verificatie configureren. Zie hybride overzicht van
moderne verificatie.

Deze voorwaarden voor elk apparaat zijn terug te vinden in Azure Portal en in het inventarisrapport van het
apparaat.

Zorg ervoor dat aan de gebruiker een intune-licentie is toegewezen voor een juiste nalevings beoordeling.

Aan Android-apparaten zonder Knox wordt pas toegang verleend zodra de gebruiker op de koppeling Nu
aan de slag klikt die in de quarantaine-e-mail staat die ze hebben ontvangen. Dit is zelfs van toepassing
wanneer de gebruiker al is ingeschreven in Intune. Als gebruikers de e-mail met de koppeling niet op hun
telefoon hebben ontvangen, kunnen ze een pc gebruiken voor toegang tot hun e-mail en de e-mail

https://docs.microsoft.com/office365/enterprise/hybrid-modern-auth-overview


Apparaten worden geblokkeerd en er is geen quarantaine-e-mail

NOTENOTE

doorsturen naar een e-mailaccount op hun apparaat.

Wanneer een apparaat voor de eerste keer wordt ingeschreven, kan het even duren voordat de
nalevingsinformatie voor een apparaat is geregistreerd. Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw.

Voor iOS-apparaten kan een bestaand e-mailprofiel de implementatie blokkeren van een door een Intune-
beheerder gemaakt e-mailprofiel dat aan die gebruiker is toegewezen, waardoor het apparaat niet meer aan
de vereisten voldoet. In dit scenario deelt de bedrijfsportal-app de gebruiker mee dat deze niet voldoet aan
de eisen vanwege het handmatig geconfigureerde e-mailprofiel en wordt de gebruiker gevraagd dit profiel
te verwijderen. Zodra de gebruiker het bestaande e-mailprofiel verwijdert, kan het Intune-e-mailprofiel
worden geïmplementeerd. Om dit probleem te voorkomen, moet u uw gebruikers opdragen eventuele
bestaande e-mailprofielen op hun apparaat te verwijderen voordat ze zich gaan inschrijven.

Een apparaat kan vast komen te zitten in een status voor het controleren van nalevingsvereisten, waardoor
de gebruiker wordt verhinderd om een andere incheckprocedure te beginnen. Als u een apparaat hebt met
deze status:

Controleer of op het apparaat de nieuwste versie van de bedrijfsportal-app wordt gebruikt.
Start het apparaat opnieuw op.
Kijk of het probleem zich ook voordoet bij andere netwerken (bijvoorbeeld een mobiel netwerk of via Wi-
Fi).

Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met Microsoft Ondersteuning, zoals wordt
beschreven in Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.

Bepaalde Android-apparaten lijken mogelijk te zijn versleuteld, maar de bedrijfsportal-app herkent deze
apparaten als niet-versleuteld en markeert deze als apparaten die niet aan de eisen voldoen. In dit scenario
krijgt de gebruiker een bericht in de bedrijfsportal-app waarin wordt gevraagd om een wachtwoordcode
voor het opstarten van het apparaat in te stellen. Wanneer u op het bericht tikt en de bestaande pincode of
het wachtwoord hebt bevestigd, kiest u de optie Pincode vereisen voor het starten van het apparaat op
het scherm Beveiligd opstarten. Tik vervolgens vanuit de bedrijfsportal-app op de knop Naleving
controleren voor het apparaat. Het apparaat moet nu worden gedetecteerd als versleuteld.

Sommige apparaatfabrikanten versleutelen hun apparaten met behulp van een standaardpincode in plaats van een
pincode die door de gebruiker wordt ingesteld. Intune beschouwt versleuteling met een standaardpincode als onveilig
en markeert die apparaten als niet-conform totdat de gebruiker een nieuwe, niet-standaard pincode heeft gemaakt.

Een Android-apparaat dat is ingeschreven en aan de eisen voldoet, kan alsnog worden geblokkeerd en een
quarantainemelding ontvangen wanneer een gebruiker voor de eerste keer bedrijfsresources probeert te
openen. Als dit gebeurt, controleert u of de bedrijfsportal-app niet wordt uitgevoerd en selecteert u
vervolgens op de koppeling Nu aan de slag in de quarantaine-e-mail om evaluatie te activeren. Dit hoeft
alleen te gebeuren wanneer voorwaardelijke toegang voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

Een Android-apparaat dat is inge schreven, kan de gebruiker vragen om "geen certificaten gevonden" en
geen toegang tot O365-resources te krijgen. De gebruikers moeten de optie Browsertoegang inschakelen
als volgt inschakelen op geregistreerde apparaten:

1. Open de app Bedrijfsportal.
2. Ga naar de pagina Instellingen via de drie puntjes (...) of via de menuknop van de hardware.
3. Selecteer de knop Browsertoegang inschakelen.
4. In de browser Chrome meldt u zich af bij Office 365. Start vervolgens Chrome opnieuw op.



ontvangen

Apparaten zijn niet-conform maar gebruikers worden niet geblokkeerd

Niet-compatibel apparaat wordt niet geblokkeerd

Controleer of het apparaat in de Intune-beheerconsole te zien is als een Exchange ActiveSync-apparaat.
Indien dit niet het geval is, werkt waarschijnlijk de apparaatdetectie niet, mogelijk vanwege een probleem in
de Exchange-connector. Raadpleeg Problemen met de Intune on-premises Exchange-connector oplossen
voor meer informatie.

Voordat de Exchange-connector een apparaat blokkeert, wordt een activerings-e-mail (quarantaine)
verzonden. Als het apparaat offline is, wordt de activerings-e-mail mogelijk niet ontvangen.

Controleer of de e-mailclient op het apparaat is geconfigureerd voor het ophalen van e-mail met behulp van
Push in plaats van Poll. Als dit het geval is, kan dit ertoe leiden dat de gebruiker de e-mail over het hoofd
ziet. Schakel over naar Poll en kijk of de e-mail op het apparaat wordt ontvangen.

Voor Windows-pc's wordt met voorwaardelijke toegang alleen de systeemeigen e-mail-app, Office 2013
met moderne verificatie of Office 2016 geblokkeerd. Voor het blokkeren van eerdere versies van Outlook of
alle mail-apps op Windows-pc's zijn AAD-apparaatregistraties en Active Directory Federation Services-
configuraties (AD FS) vereist conform de instructies in Voorwaardelijke toegang instellen voor SharePoint
Online en Exchange Online voor Azure Active Directory.

Als het apparaat selectief wordt gewist of buiten gebruik wordt gesteld in Intune, kan het zijn dat het
apparaat nog enige uren na de buitengebruikstelling toegang heeft. Dit komt doordat Exchange de
toegangsrechten gedurende zes uur in het cachegeheugen opslaat. Overweeg andere manieren om
gegevens op buiten gebruik gestelde apparaten te beveiligen in dit scenario.

Surface Hub, bulksgewijs Inge schreven en DEM Inge schreven Windows-apparaten kunnen
voorwaardelijke toegang ondersteunen wanneer een gebruiker aan wie een licentie voor intune is
toegewezen, zich heeft aangemeld. U moet het nalevings beleid echter implementeren op apparaatgroepen
(niet gebruikers groepen) voor een juiste evaluatie.

Controleer de toewijzingen voor uw nalevingsbeleid en uw beleid voor voorwaardelijke toegang. Als een
gebruiker zich niet in de groep bevindt die aan het beleid is toegewezen, of als deze deel uitmaakt van een
groep die wordt uitgesloten, wordt de gebruiker niet geblokkeerd. Alleen apparaten voor gebruikers in een
toegewezen groep worden gecontroleerd op naleving.

Als een apparaat niet compatibel is, maar nog steeds toegang heeft, voert u de volgende acties uit.

Controleer de doelgroepen en de groepen die zijn uitgesloten. Als een gebruiker zich niet in de juiste
doelgroep of in de groep die is uitgesloten bevindt, wordt deze niet geblokkeerd. Alleen apparaten van
gebruikers in een doelgroep worden gecontroleerd op naleving.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt gedetecteerd. Verwijst de Exchange-Connector naar een Exchange 2010
CAS terwijl de gebruiker zich op een Exchange 2013-server bevindt? In dit geval, mits de standaardregel
voor Exchange Toestaan is, kan Intune de verbinding van het apparaat met Exchange niet detecteren, zelfs
als de gebruiker zich in de doelgroep bevindt.

Bestaan apparaat/toegangsstatus in Exchange controleren:

Gebruik deze PowerShell-cmdlet om een lijst van alle mobiele apparaten voor een postvak op te
halen: 'Get-ActiveSyncDeviceStatistics-Postvak mbx'. Als het apparaat niet wordt weergegeven, heeft
het geen toegang tot Exchange.

Als het apparaat wordt weergegeven, gebruikt u de cmdlet 'Get-CASmailbox -identity:’upn’ | fl' voor

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-no-modern-authentication


Volgende stappen

gedetailleerde informatie over de toegangsstatus en om die informatie aan Microsoft Ondersteuning
te verstrekken.

Als deze informatie geen oplossing biedt, kunt u ook ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.
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Stappen voor het controleren van de connectorconfiguratie

Een Exchange ActiveSync-apparaat wordt niet gedetecteerd door
Exchange

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met betrekking tot de Intune on-premises Exchange-connector
kunt oplossen.

Controleer de installatie van de Intune on-premises Exchange-connector om ervoor te zorgen dat de connector
correct is geconfigureerd. Hieronder vindt u enkele veelvoorkomende problemen. Nadat u wijzigingen hebt
aangebracht, controleert u of het probleem is opgelost.

Zorg ervoor dat u in het dialoogvenster Microsoft Intune Exchange Connector een gebruikersaccount met de
juiste machtigingen hebt opgegeven voor het uitvoeren van de vereiste Windows PowerShell Exchange-
cmdlets.
Schakel meldingen in en geef een meldingsaccount op.
Wanneer u de Exchange-connector configureert, geeft u een Client Access Server (CAS) op die zich zo dicht
mogelijk bij de server bevindt die als host fungeert voor de Exchange-connector. Vertragingen in de
communicatie tussen de CAS en de Exchange-connector kunnen leiden tot vertraging bij het detecteren van
apparaten, vooral als Exchange Online Dedicated wordt gebruikt.
Mogelijk krijgt een gebruiker met een nieuw ingeschreven apparaat pas toegang nadat de Exchange-
connector synchroniseert met de Exchange CAS. Een volledige synchronisatie vindt elke dag plaats en een
(snelle) deltasynchronisatie vindt meerdere keren per dag plaats. U kunt een snelle synchronisatie of volledige
synchronisatie handmatig forceren om vertragingen te minimaliseren.

Controleer de activiteit van de Exchange-connector om te zien of de connector wordt gesynchroniseerd met de
Exchange-server. Als een volledige of snelle synchronisatie is uitgevoerd sinds het apparaat is toegevoegd, kunt u
controleren of zich andere mogelijke problemen voordoen (zie hieronder). Als er geen synchronisatie heeft
plaatsgevonden, moet u de synchronisatielogboeken verzamelen en deze bij uw ondersteuningsaanvraag voegen.

Zorg ervoor dat gebruikers een licentie voor Intune hebben. Anders kunnen hun apparaten niet worden
gedetecteerd door de Exchange-connector.
Als het primaire SMTP-adres van een gebruiker anders is dan de UPN in Azure AD (Azure Active Directory),
detecteert de Exchange-connector geen enkel apparaat voor die gebruiker. Corrigeer het primaire SMTP-
adres om het probleem op te lossen.
Als u zowel een Exchange 2010- als Exchange 2013-postvakserver in uw omgeving hebt, kunt u de Exchange-
connector het beste laten verwijzen naar een Exchange 2013-CAS. Als u dit niet doet, kan de Exchange-
connector die is ingesteld om te communiceren met een Exchange 2010-CAS, geen Exchange 2013-apparaten
van gebruikers detecteren.
Voor omgevingen met Exchange Online Dedicated moet u de Exchange-connector tijdens de eerste installatie
laten verwijzen naar een Exchange 2013-CAS (geen Exchange 2010-CAS) in de toegewezen omgeving, omdat
de connector bij het uitvoeren van Powershell-cmdlets alleen met deze CAS communiceert.



Powershell gebruiken om meer gegevens over problemen met de
Exchange Connector te verkrijgen

Volgende stappen

Als u een lijst met alle mobiele apparaten voor een postvak wilt weer geven, gebruikt u
Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx

Als u een lijst met SMTP-adressen voor een postvak wilt ophalen, gebruikt u
Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl

Gebruik Get-CASMailbox <upn> | fl  om gedetailleerde informatie op te halen over de toegangsstatus van een
apparaat

Als deze informatie geen oplossing biedt, kunt u ook ondersteuning voor Microsoft Intune krijgen.
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IMPORTANTIMPORTANT

Help en ondersteuning-ervaring

Microsoft biedt wereldwijde technische, voorverkoop-, facturerings- en abonnementsondersteuning
voor Microsoft Intune. Ondersteuning is online en telefonisch beschikbaar voor betaalde
abonnementen en proefabonnementen. Online technische ondersteuning is beschikbaar in het Engels
en Japans. Telefonische ondersteuning en online-ondersteuning bij factureren zijn in meer talen
beschikbaar.

Als Intune-beheerder kunt u de optie Help en ondersteuning gebruiken om vanuit de Azure-portal
een onlineondersteuningsticket voor Intune in te dienen. Als u een ondersteuningsincident wilt maken
en beheren, moet aan uw account een Azure AD-rol (Azure Active Directory) zijn toegewezen die de
actie microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks omvat. Zie beheerdersrollen in Azure
Active Directory voor informatie over rollen en machtigingen in Azure AD die zijn vereist voor het
maken van een ondersteuningsticket.

Bekende problemen bij het maken van ondersteuningsincidenten

Als uw account wel beschikt over de vereiste machtigingen, maar geen toegang kan krijgen tot Help en
ondersteuning, of er geen ondersteuningsincident kan worden gemaakt of beheerd, bekijkt u de
volgende bekende problemen en oplossingen:

Verouderd gebruikerstoken voor uw account. Om dit probleem op te lossen meldt u zich af bij alle
actieve consolesessies, meld u zich opnieuw aan, en probeert u vervolgens een
ondersteuningsincident te maken of beheren.
Meerdere actieve sessies. Als u als meerdere gebruikers of bij meerdere sessies bent aangemeld,
meldt u alle extra consoles af totdat u er één overhoudt. Vervolgens probeert u met één actieve
sessie een ondersteuningsincident te maken of beheren.

Er kunnen aanvullende acties nodig zijn om toegangsproblemen op te lossen:

Wis alle cookies voor uw actieve browsersessie, en probeer vervolgens opnieuw om een
ondersteuningsincident te maken of beheren.
Gebruik een InPrivate-browsingsessie om u aan te melden bij Intune, en probeer een
ondersteuningsincident te maken of beheren.

Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum en maak van hieruit een ondersteuningsticket als de
voorgaande tijdelijke oplossingen niet hebben geholpen. We werken momenteel aan een oplossing.
Deze zal eind van de zomer beschikbaar zijn.

Neem voor technische ondersteuning voor externe producten die met Intune werken (zoals SaaSwedo, Cisco of
Lookout), contact op met de leverancier van dat product. Open pas een ondersteuningsaanvraag voor Intune
als u zeker weet dat het andere product juist is geconfigureerd.

Raadpleeg de sectie Probleemoplossing in de Intune-documentatie voor informatie over het oplossen van
problemen met betrekking tot Microsoft Intune.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-assign-admin-roles-azure-portal
https://admin.microsoft.com


TIPTIP
Een nieuwe Help- en ondersteuningservaring is beschikbaar voor alle tenants. Als u deze nieuwe ervaring niet in
uw tenant ziet, wis dan de cache van uw browser en laad de pagina opnieuw.

De Help en ondersteuning-ervaring voor Intune is beschikbaar via de Microsoft 365 Device
Management-portal en via alle blades (of pagina's) onder Intune in Azure Portal.

Deze nieuwe ervaring is vergelijkbaar met de ervaring in het Microsoft 365-beheercentrum en
vervangt de vorige Help en ondersteuning-ervaring.

Gebruik de volgende opties voor toegang tot Help en ondersteuning:

Dashboard Apparaatbeheer:

Een beschikbare optie voor Help en ondersteuning selecteren
Het pictogram ? in de rechterbovenhoek van Azure Portal selecteren

In Azure Portal:

Help en ondersteuning op een Intune-blade of -pagina selecteren
U kunt vanaf elke locatie in Azure Portal het pictogram ? in de rechterbovenhoek of Help en
ondersteuning in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant selecteren om de Help en
ondersteuning voor Azure te openen. Gebruik voor de beste ervaring Help en ondersteuning op
de Intune-blade.

Met de nieuwe ervaring hebt u toegang tot de weergave Hebt u hulp nodig?, zoals u kunt zien in de
volgende afbeelding van het dashboard Apparaatbeheer:

In deze weergave kunt u de volgende acties uitvoeren:

http://devicemanagement.microsoft.com
https://admin.microsoft.com/


    

    

Details opgeven over een probleemDetails opgeven over een probleem

Contextgevoelige Help weergevenContextgevoelige Help weergeven

1. Details opgeven over het probleem waarbij u hulp nodig hebt
2. Contextgevoelige Help en gerelateerde oplossingen weergeven die zijn gebaseerd op de details die

u hebt opgegeven
3. Ondersteuning krijgen met behulp van een e-mailadres of telefoonnummer
4. Ondersteuningscases weergeven die u eerder hebt geopend met deze nieuwe werkstroom

Wanneer u Help en ondersteuning opent vanaf een locatie die wordt ondersteund in de nieuwe versie,
wordt de pagina Hebt u hulp nodig? geopend. Op deze pagina kunt u informatie opgeven over een
probleem. Terwijl u gegevens invoert, biedt de console algemene query's op basis van de trefwoorden
die u gebruikt. Selecteer een aangeboden keuze of voltooi uw eigen beschrijving van het probleem. Als
u uw eigen beschrijving invoert, selecteert u Hulp vragen om deze te verzenden. Nadat u een query
hebt ingediend, keert de console terug naar de contextgevoelige informatie waarmee het probleem
mogelijk kan worden opgelost.

Hier volgen enkele voorbeelden van query's die u kunt verzenden:

Ik kan het iOS-apparaat niet herstellen
Ik kan geen beleid voor voorwaardelijke toegang maken

Nadat u een voorgestelde query hebt geaccepteerd of uw eigen query hebt verzonden, worden
contextafhankelijke resultaten weergegeven onder Oplossingen weergeven. Deze resultaten
omvatten zowel Intune-specifieke ondersteuning bij zelfhulp als extra resultaten die zijn geretourneerd
na een webzoekopdracht op basis van de querycriteria.



    Ondersteuning krijgenOndersteuning krijgen
Als u het probleem niet kunt oplossen met de zelfhulp of de webgebaseerde ondersteuning, gebruikt u
de console om een ondersteuningsaanvraag per e-mail of telefoon te openen.
Selecteer op de pagina Hebt u hulp nodig? de optie die u wilt gebruiken.

Geef uw e-mailadres op voor een e-mailaanvraag. Indien gewenst kunt u bijlagen toevoegen
aan uw inzending. Selecteer Verzenden om de aanvraag te openen.

Geef uw telefoonnummer op voor een aanvraag voor telefonische ondersteuning. Indien



    Ondersteuningscases weergevenOndersteuningscases weergeven

gewenst kunt u tevens uw e-mailadres invoeren en bijlagen toevoegen aan uw inzending.
Selecteer Bel mij om de aanvraag te verzenden.

Selecteer de knop Geschiedenis om de ondersteuningsincidenten weer te geven die u hebt gemaakt.

Alleen de ondersteuningscases die u met de nieuwe werkstroom opent, zijn binnen deze
werkstroom zichtbaar. Als u deze wilt weergeven, gebruikt u een Help en ondersteuning-
weergave in de console voor apparaatbeheer of op de Intune-blade in Azure Portal. Deze cases
hebben een nummer van acht cijfers. U kunt deze cases ook weergeven vanuit het Microsoft
365-beheercentrum.

Cases die u hebt geopend zonder gebruik van de Help en ondersteuning-ervaring van Intune,
blijven ongewijzigd. Als u deze wilt weergeven, moet u een Help en ondersteuning-weergave



                        

Azure Help en ondersteuning-ervaring

Een onlineondersteuningsticket makenEen onlineondersteuningsticket maken

gebruiken die geen deel uitmaakt van de Intune-ervaring of het dashboard Apparaatbeheer.
Deze cases hebben een nummer dat begint met 117 of 118 en 15 cijfers lang is. Als u deze wilt
weergeven:

1. Meld u aan bij Azure (https://portal.azure.com) met uw Intune-beheerdersreferenties en
selecteer de ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help +
ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.

2. Op de pagina Help + ondersteuning kunt u de lijst met Recente
ondersteuningsaanvragen weergeven en deze selecteren om meer details te zien.

De volgende informatie beschrijft de Azure Help en ondersteuning-ervaring die toegankelijk blijft via
Azure Portal wanneer u het linkernavigatievenster Help en ondersteuning of de optie ? in de
rechterbovenhoek van Azure Portal gebruikt. Vanaf januari 2019 is de Azure Help en ondersteuning-
ervaring niet meer toegankelijk via Help en ondersteuning op de Intune-blades.

1. Meld u aan bij Azure Portal (https://portal.azure.com) met de referenties van een Intune-
beheerder. Kies de ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help +
ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.

2. Selecteer Nieuwe ondersteuningsaanvraag op de pagina Help en ondersteuning van
Azure.

https://portal.azure.com
https://ms.portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Support/HelpAndSupportBlade/overview
https://portal.azure.com
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Support/HelpAndSupportBlade/overview


3. Op het tabblad Basis moet u voor de meeste technische problemen met Intune de volgende
opties kiezen:

Type probleem: Technisch
Abonnement: <uw abonnement>
Service: Microsoft Intune
Type probleem: Kies het probleemtype in de vervolgkeuzelijst.
Subtype van het probleem: Kies het subprobleemtype in de vervolgkeuzelijst.
Onderwerp: Beschrijf kort het probleem waarbij u hulp nodig hebt.

Kies Volgende: Oplossingen om door te gaan.

4. Bekijk op het tabblad Oplossing de aanbevolen stappen die u mogelijk helpen uw probleem op
te lossen zonder een ticket in te dienen. Als u nog steeds een ondersteuningsaanvraag wilt
maken nadat u de stappen hebt bekeken, klikt u op Volgende: Details.



5. Vul in het tabblad Details de details van uw probleem, de ondersteuningsmethode en uw
contactgegevens in en klik op Volgende: Beoordelen en maken.



6. Bekijk de informatie, controleer of deze klopt, en kies vervolgens Maken om uw
ondersteuningsaanvraag in te dienen.



IMPORTANTIMPORTANT

Ondersteuningsaanvragen weergevenOndersteuningsaanvragen weergeven

Extra resources

Als u een vraag over facturering of abonnementen hebt, kunt u een aanvraag voor ondersteuning openen in
het Microsoft 365-beheercentrum.

U kunt een ondersteuningsaanvraag weergeven in Azure Portal. Hiervoor doet u het volgende:

1. Meld u aan bij Azure (https://portal.azure.com) met uw Intune-beheerdersreferenties en
selecteer de ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help +
ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.

2. Op de pagina Help + ondersteuning kunt u de lijst met Recente ondersteuningsaanvragen
weergeven en deze selecteren om meer details te zien.

Ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer
Volumelicenties
Problemen met Intune oplossen

https://admin.microsoft.com/Support/SupportEntry.aspx
https://portal.azure.com
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Support/HelpAndSupportBlade/overview
https://support.office.com/article/Contact-Office-365-for-business-support-Admin-Help-32a17ca7-6fa0-4870-8a8d-e25ba4ccfd4b
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=282015


Android-instellingen om te markeren of apparaten
wel of niet conform zijn met behulp van Intune
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Voordat u begint

Device health

Google Play ProtectGoogle Play Protect

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende nalevingsinstellingen die u kunt configureren
op Android-apparaten in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile
Device Management) om geroote (opengebroken) apparaten als niet-conform te markeren, een toegestaan
bedreigingsniveau in te stellen, Google Play Protect in te schakelen, en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Android

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit
doet.

Een nalevingsbeleid maken. Selecteer voor Platform de optie Android.

Geroote apparaten: kies Blokkeren om geroote (jailbroken) apparaten als niet compatibel te markeren. Als
u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.
Vereisen dat het apparaat het apparaatdreigingsniveau niet overschrijdt: gebruik deze instelling om
de risicobeoordeling uit de Lookout MTP-oplossing als voorwaarde voor naleving te gebruiken. Als u Niet
geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving. Als u
deze instelling wilt gebruiken, kiest u het toegestane bedreigingsniveau:

Beveiligd: deze optie is het veiligst, omdat het apparaat geen bedreigingen kan hebben. Als een van
de bedreigingsniveaus voor het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het apparaat geëvalueerd als
niet-compatibel.
Laag: het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als er bedreigingen van een laag niveau
aanwezig zijn. Als een hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-compatibel.
Gemiddeld: het apparaat wordt als conform geëvalueerd als bestaande bedreigingen op het apparaat
van laag of gemiddeld niveau zijn. Als bedreigingen met hoog niveau worden aangetroffen op het
apparaat, wordt het apparaat als niet-compatibel beoordeeld.
Hoog: deze optie is het minst veilig, omdat alle bedreigingsniveaus zijn toegestaan. Deze optie kan
handig zijn als u deze alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Google Play Services is geconfigureerd: hiermee kunt u vereisen dat de app Google Play Services
wordt geïnstalleerd en ingeschakeld. Google Play Services maakt beveiligingsupdates mogelijk en vormt
een basisafhankelijkheid voor veel beveiligingsfuncties op door Google gecertificeerde apparaten. Als u
Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.

Bijgewerkte beveiligingsprovider: hiermee kunt u vereisen dat het apparaat tegen bekende
beveiligingsproblemen wordt beschermd door een bijgewerkte beveiligingsprovider. Als u Niet



NOTENOTE

Instellingen voor apparaateigenschappen

Systeembeveiligingsinstellingen
WachtwoordWachtwoord

NOTENOTE

geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Bedreigingsscan voor apps: hiermee kunt u vereisen dat de Android-functie Apps controleren is
ingeschakeld. Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op
naleving of niet-naleving.

Deze functie is op oudere Android-platforms een nalevingsinstelling. Intune kan alleen controleren of deze
instelling is ingeschakeld op het apparaatniveau.

SafetyNet-apparaatattestation: hiermee kunt u instellen aan welk integriteitsniveau voor SafetyNet-
attestation het apparaat moet voldoen. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): deze instelling wordt niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.
Basisintegriteit controleren
Basisintegriteit en gecertificeerde apparaten controleren

Zie Beveiligingsbeleidsinstellingen voor Intune-apps in Android om Google Play Protect-instellingen te configureren met
behulp van beveiligingsbeleid voor apps.

Minimale versie van het besturingssysteem: als een apparaat niet voldoet aan de minimumvereisten met
betrekking tot de versie van het besturingssysteem, wordt het gerapporteerd als niet-conform. Er wordt een
koppeling met informatie over het uitvoeren van een upgrade weergegeven. Gebruikers kunnen dan kiezen
om een upgrade van hun apparaat uit te voeren, waarna ze toegang tot bedrijfsresources krijgen.
Maximale versie van het besturingssysteem: wanneer een apparaat een versie van het
besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is opgegeven in de regel, wordt de toegang tot
bedrijfsresources geblokkeerd. De gebruiker wordt gevraagd contact op te nemen met de IT-beheerder. Tot
er een wijziging is doorgevoerd in de regel om de versie van het besturingssysteem toe te staan, kan dit
apparaat geen toegang tot bedrijfsresources krijgen.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers
een wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat. Als u Niet geconfigureerd
(standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord
van de gebruiker moet bestaan.

Vereist wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of ook een
combinatie van cijfers en andere tekens. Uw opties zijn:

Standaardwaarde apparaat
Lage beveiligingsbiometrie
Ten minste numeriek (standaard)
Numeriek complex: herhaalde of opeenvolgende cijfers (zoals 1111  of 1234 ) zijn niet toegestaan.
Ten minste alfabetisch

https://developer.android.com/training/safetynet/attestation.html


VersleutelingVersleuteling

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

Ten minste alfanumeriek
Minstens alfanumeriek met symbolen

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel
niet-actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren. Als u Niet geconfigureerd
(standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en de
gebruiker een nieuw wachtwoord moet maken.

Aantal vorige wachtwoorden om hergebruik te voorkomen: geef het aantal recente wachtwoorden
op dat niet opnieuw mag worden gebruikt. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat de gebruiker
eerder gebruikte wachtwoorden hergebruikt.

Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat (Android 4.0 en hoger of KNOX 4.0 en hoger): kies
Vereisen om gegevensopslag op uw apparaten te versleutelen. Apparaten worden versleuteld wanneer u de
instelling Wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten kiest. Als u Niet
geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

IMPORTANTIMPORTANT

Apps van onbekende bronnen blokkeren: kies deze optie om apparaten te blokkeren waarvoor
'Beveiliging > Onbekende bronnen' is ingeschakeld (ondersteund in Android 4.0 - Android 7.x, niet
ondersteund in Android 8.0 en hoger). Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze
instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Als u sideloading wilt uitvoeren voor apps, moeten onbekende bronnen worden toegestaan. Als u
Android-apps niet met behulp van sideloading laadt, stelt u deze functie in op Blokkeren om dit
nalevingsbeleid in te schakelen.

Voor sideloading van toepassingen moet de instelling Apps uit onbekende bronnen blokkeren zijn
ingeschakeld. Dwing dit nalevingsbeleid alleen af als u Android-apps niet met behulp van sideloading op
apparaten laadt.

Runtime-integriteit van de bedrijfsportal-app: kies Vereisen om te bevestigen dat de bedrijfsportal-
app aan de volgende vereisten voldoet:

De reguliere runtime-omgeving is geïnstalleerd
Is correct ondertekend
Bevindt zich niet in de foutopsporingsmodus
Is geïnstalleerd via een bekende bron

Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.

USB-foutopsporing op apparaat blokkeren (Android 4.2 of hoger): kies Blokkeren om te voorkomen
dat apparaten de functie voor USB-foutopsporing gebruiken. Als u Niet geconfigureerd (standaard)
kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Minimaal beveiligingspatchniveau(Android 6.0 of hoger): selecteer het oudste
beveiligingspatchniveau dat een apparaat kan hebben. Apparaten die niet ten minste dit patchniveau
hebben, zijn niet-conform. De datum moet worden opgegeven in de indeling YYYY-MM-DD .

Beperkte apps: voer de appnaam en de app-bundel-id in van apps die moeten worden beperkt. Kies
Toevoegen. Een apparaat waarop ten minste één beperkte app is geïnstalleerd, wordt gemarkeerd als



    Locaties

Volgende stappen

niet-compatibel.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

In uw beleid kunt u naleving afdwingen op basis van de locatie van het apparaat. Kies uit bestaande locaties.
Hebt u nog geen locatie? Locaties (netwerkgrens) gebruiken in Intune biedt enige richtlijnen.

1. Kies Locaties > Locaties selecteren.
2. Controleer uw locatie in de lijst en kies Selecteren.
3. U kunt nu het beleid opslaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie Instellingen voor nalevingsbeleid voor Android Enterprise-apparaten.



Lijsten met apparaatbeperkingen voor Android en
Samsung Knox Standard in Intune
8-7-2019 • 21 minutes to read

TIPTIP

Algemeen

In dit artikel komt u meer te weten over de Microsoft Intune-apparaatbeperkingsinstellingen die u kunt
configureren voor apparaten met Android.

Als de gewenste instellingen niet beschikbaar zijn, kunt u uw apparaten mogelijk configureren met een aangepast profiel.

Camera: kies Blokkeren om toegang tot de camera te voorkomen. Niet geconfigureerd: staat toegang tot de
camera van het apparaat toe.
Kopiëren en plakken (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om kopiëren en plakken te
voorkomen. Niet geconfigureerd: hiermee worden functies voor kopiëren en plakken toegestaan op het
apparaat.
Klembord delen tussen apps (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om het kopiëren en plakken
via het Klembord niet toe te staan tussen apps. Niet geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik van het
Klembord toe voor kopiëren en plakken tussen apps.
Verzenden van diagnostische gegevens (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen
dat de gebruiker diagnostische gegevens vanaf het apparaat kan verzenden. Niet geconfigureerd: staat de
gebruiker toe de gegevens te verzenden.
Wissen (alleen voor Samsung Knox) : hiermee staat u de gebruiker toe het apparaat te wissen.
Geolocatie (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren als er op het apparaat geen locatiegegevens
mogen worden gebruikt. Niet geconfigureerd: hiermee kunnen op het apparaat locatiegegevens worden
gebruikt.
Uitschakelen (alleen Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat de gebruiker het apparaat
uitschakelt. Als deze instelling is uitgeschakeld, kan Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat
wordt gewist niet worden ingesteld en werkt deze optie niet. Niet geconfigureerd: hiermee staat u toe dat
de gebruiker het apparaat mag uitschakelen.
Schermafbeelding (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om het maken van schermafbeeldingen
te voorkomen. Niet geconfigureerd: stelt de gebruiker in staat om de inhoud van het scherm vast te leggen
als afbeelding.
Spraakassistent (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om de service S Voice uit te schakelen. Niet
geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik van de S Voice-service en -app toe op het apparaat. Deze
instelling geldt niet voor Bixby of de spraakassistent voor toegankelijkheid waarmee inhoud op het scherm
hardop wordt voorgelezen.
YouTube (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de YouTube-app
gebruiken. Niet geconfigureerd: staat gebruik van de YouTube-app toe op het apparaat.
Gedeelde apparaten (alleen voor Samsung Knox) : hiermee kunt u een beheerd Samsung Knox Standard-
apparaat configureren als gedeeld apparaat. Als deze optie is ingesteld op Toestaan, kunnen eindgebruikers
hun Azure AD-referenties gebruiken om zich aan en af te melden bij het apparaat. Het apparaat blijft beheerd,
ongeacht of het in gebruik is of niet.
Wanneer deze functie wordt gebruikt met een SCEP-certificaatprofiel, zorgt u er hiermee voor dat



  Wachtwoord

eindgebruikers een apparaat met dezelfde apps kunnen delen voor alle gebruikers. Elke gebruiker heeft wel een
eigen SCEP-gebruikerscertificaat. Wanneer ze zich afmelden, worden alle app-gegevens gewist. Deze functie is
beperkt tot LOB-apps. 
Niet geconfigureerd: hiermee wordt voorkomen dat meerdere eindgebruikers zich met hun eigen Azure AD-
referenties aanmelden bij de bedrijfsportal-app op het apparaat.
Wijzigingen in datum en tijd blokkeren (Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat de
gebruiker de datum- en tijdinstellingen op het apparaat kan wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruikers
toe om de datum- en tijdinstellingen te wijzigen.

NOTENOTE

Wachtwoord: kies Vereisen om af te dwingen dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor
toegang tot het apparaat. Niet geconfigureerd: geeft gebruikers toegang tot het apparaat zonder dat ze
een wachtwoord hoeven in te voeren.

Voor Samsung Knox-apparaten is tijdens MDM-inschrijving automatisch een pincode van vier cijfers vereist. Voor
systeemeigen Android-apparaten is mogelijk automatisch een pincode vereist om te voldoen aan voorwaardelijke
toegang.

Minimale wachtwoordlengte: voer de minimale lengte van het wachtwoord in dat een gebruiker moet
invoeren (tussen 4 en 16 tekens).

Maximale aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: voer het
maximale aantal minuten van inactiviteit in dat is toegestaan op het apparaat totdat het scherm wordt
vergrendeld. Een eindgebruiker kan op een apparaat geen tijdwaarde instellen die groter is dan de
geconfigureerde tijd in het profiel. Een eindgebruiker kan een lagere tijdwaarde instellen. Bijvoorbeeld: als
het profiel is ingesteld op 15 minuten, kan een eindgebruiker de waarde instellen op 5 minuten. Een
eindgebruiker kan de waarde niet instellen op 30 minuten.

Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: voer het aantal mislukte
aanmeldingen in dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist.

Wachtwoord verloopt (dagen) : voer het aantal dagen in voordat het wachtwoord voor het apparaat
moet worden gewijzigd.

Vereist wachtwoordtype: geef het vereiste complexiteitsniveau voor het wachtwoord op en of
biometrische apparaten kunnen worden gebruikt. Uw opties zijn:

Standaardwaarde apparaat
Lage beveiligingsbiometrie
Ten minste numeriek
Numeriek complex: herhaalde of opeenvolgende cijfers, zoals '1111' of '1234', zijn niet toegestaan.
Ten minste alfabetisch
Ten minste alfanumeriek
Minstens alfanumeriek met symbolen

1

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: hiermee voorkomt u dat eindgebruikers een wachtwoord
kunnen maken dat zij al eerder hebben gebruikt.

Ontgrendelen met vingerafdruk (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat
vingerafdrukken kunnen worden gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Niet geconfigureerd: staat de
gebruiker toe het apparaat te ontgrendelen met een vingerafdruk.



Google Play Store

Beperkte apps

NOTENOTE

Smart Lock en andere trustagenten: kies Blokkeren om te voorkomen dat Smart Lock of andere
trustagenten instellingen voor het vergrendelingsscherm aanpassen (Samsung KNOX Standard 5.0 +). Met
deze telefoonfunctie, ook wel een vertrouwensagent genoemd, kunt u het wachtwoord voor het
vergrendelingsscherm op het apparaat uitschakelen of overslaan als het apparaat zich op een vertrouwde
locatie bevindt. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer het apparaat is verbonden met een
bepaald Bluetooth-apparaat of wanneer het zich in de buurt van een NFC-tag bevindt. U kunt deze
instelling gebruiken om te voorkomen dat gebruikers Smart Lock configureren.

Versleuteling: kies Vereisen om bestanden op het apparaat te versleutelen. Niet alle apparaten
ondersteunen versleuteling. Om deze functie te gebruiken, moet u ook het volgende doen:

1. Stel Wachtwoord in op Vereisen.
2. Stel Vereist wachtwoordtype in op Ten minste numeriek.
3. Stel Minimale wachtwoordlengte in op ten minste 4 om naleving voor deze instelling juist te

rapporteren.

Als er een versleutelingsbeleid van kracht is, moeten gebruikers van Samsung Knox-apparaten een complex
wachtwoord van zes tekens instellen als wachtwoordcode voor het apparaat.

 Voordat u deze instelling aan apparaten toewijst, moet u controleren of de bedrijfsportal-app op deze apparaten
is bijgewerkt naar de nieuwste versie.

1

Als u Vereist wachtwoordtype instelt op Numeriek complex en het beleid vervolgens toewijst aan een
apparaat waarop een versie van Android eerder dan 5.0 wordt uitgevoerd, is het volgende van toepassing:

Als er een eerdere versie dan versie 1704 van de bedrijfsportal-app wordt uitgevoerd, wordt er geen
pincodebeleid toegepast op het apparaat en wordt er een foutmelding weergegeven in de Azure-portal.
Als versie 1704 of later wordt uitgevoerd, kan er alleen een eenvoudig pincode worden toegepast. Versies van
Android die ouder zijn dan 5.0 bieden geen ondersteuning voor deze instelling. Er wordt geen fout
weergegeven in de Azure-portal.

Google Play Store (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de
Google Play Store gebruiken. Niet geconfigureerd: hiermee staat u toe dat de gebruiker toegang heeft tot de
Google Play Store op het apparaat.

Gebruik deze instellingen om bepaalde apps op het apparaat toe te staan of te blokkeren. Deze functie wordt
ondersteund op Android- en Samsung Knox Standard-apparaten:

Verboden apps: een lijst met apps die niet worden beheerd in Intune die u beter niet kunt installeren op het
apparaat. Als een gebruiker een app uit deze lijst installeert, ontvangt u een melding van Intune.
Goedgekeurde apps: een lijst met goedgekeurde apps die gebruikers mogen installeren. Om te voldoen aan
het beleid, mogen gebruikers geen andere apps installeren. Apps die worden beheerd door Intune, zijn
automatisch toegestaan.

Als u apps wilt toevoegen aan deze lijsten, kunt u:

De Google Play Store-URL van de gewenste app toevoegen. Als u bijvoorbeeld de app voor het Extern
bureaublad van Microsoft voor Android wilt toevoegen, voert u 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android  in. Als u de URL van een app wilt



IMPORTANTIMPORTANT

Browser

Apps toestaan of blokkeren

Cloud en opslag

vinden, opent u de Google Play Store en zoekt u de app. Zoek bijvoorbeeld naar 
Microsoft Remote Desktop Play Store  of Microsoft Planner . Selecteer de app en kopieer de URL.

Importeer een CSV-bestand met details over de app, inclusief de URL. Gebruik de indeling <app-url>,
<appnaam>, <app-uitgever>. Of een bestaande lijst exporteren die de beperkte apps bevat in dezelfde
indeling.

Apparaatprofielen die instellingen voor beperkte apps gebruiken, moeten worden toegewezen aan groepen gebruikers.

Webbrowser (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat de standaardwebbrowser
op het apparaat wordt gebruikt. Niet geconfigureerd: hiermee kan de standaardwebbrowser van het
apparaat worden gebruikt.
Automatisch invullen (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat tekst
automatisch wordt ingevuld in de browser. Niet geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik van de functie
voor automatisch invullen van de webbrowser toe.
Cookies (alleen voor Samsung Knox) : geef aan hoe u cookies van websites wilt afhandelen op het apparaat.
Uw opties zijn:

JavaScript (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat de webbrowser Java-scripts
uitvoert. Niet geconfigureerd: hiermee staat u toe dat de webbrowser Java-scripts uitvoert op het apparaat.
Pop-ups (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om de weergave van pop-ups in de webbrowser te
voorkomen. Met Niet geconfigureerd zijn pop-ups toegestaan in de webbrowser.

Toestaan
Alle cookies blokkeren
Cookies van bezochte websites toestaan
Cookies van huidige website toestaan

Gebruik deze instellingen om specifieke apps toe te staan, te blokkeren of te verbergen voor Samsung Knox
Standard-apparaten. Apps die verborgen zijn, kunnen niet worden geopend of worden uitgevoerd door de
gebruiker.

Uw opties zijn:

Apps die mogen worden geïnstalleerd (alleen Samsung Knox Standard)
Apps die nu kunnen worden geopend (alleen Samsung Knox Standard)
Apps die verborgen zijn voor de gebruiker (alleen Samsung Knox Standard)

Voeg voor elke instelling een lijst met apps toe. Uw opties zijn:

Apps toevoegen op pakketnaam: voornamelijk gebruikt voor Line-Of-Business-apps. Vul de naam van de
app en de naam van het app-pakket in.
Apps toevoegen op URL: voer de naam van de app en de URL in de Google Play Store in.
Store-app toevoegen: selecteer een app uit de bestaande lijst met apps die u in Intune beheert.

Google-back-up (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat het apparaat
synchroniseren met Google-back-up. Niet geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik van Google-back-up

https://play.google.com/store/apps


              

Mobiel en connectiviteit

Kiosk

toe.
Google-account automatisch synchroniseren (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om de
functie voor het automatisch synchroniseren van het Google-account op het apparaat te blokkeren. Niet
geconfigureerd: toestaan dat instellingen voor Google-accounts automatisch worden gesynchroniseerd.
Verwisselbare opslag (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat op het apparaat
verwisselbare opslag wordt gebruikt. Niet geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik toe van verwisselbare
opslag, zoals een SD-kaart, op het apparaat.
Versleuteling voor opslagkaarten (alleen voor Samsung Knox) : kies Vereisen om in te stellen dat
opslagkaarten moeten worden versleuteld. Niet geconfigureerd: hiermee kunnen niet-versleutelde
opslagkaarten worden gebruikt. Niet alle apparaten ondersteunen versleuteling van opslagkaarten. Neem voor
meer informatie contact op met de fabrikant van het apparaat.

Dataroaming (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om dataroaming via het mobiele netwerk te
voorkomen. Niet geconfigureerd: staat dataroaming toe wanneer het apparaat verbinding heeft met een
mobiel netwerk.
Sms-/mms-berichten (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om het gebruik van sms- en mms-
berichten op het apparaat te voorkomen. Niet geconfigureerd: hiermee staat u het gebruik van sms- en
mms-berichten toe op het apparaat.
Nummer inspreken (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de
functie Nummer inspreken op het apparaat gebruiken. Niet geconfigureerd: hiermee wordt Nummer
inspreken toegestaan op het apparaat.
Spraakroaming (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om spraakroaming via het mobiele netwerk
te voorkomen. Niet geconfigureerd: staat spraakroaming toe wanneer het apparaat verbinding heeft met een
mobiel netwerk.
Bluetooth (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat Bluetooth wordt gebruikt
op het apparaat. Niet geconfigureerd: hiermee kan de gebruiker Bluetooth op het apparaat gebruiken.
NFC (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om de NFC-technologie (Near Field Communication) te
stoppen. Niet geconfigureerd: hiermee staat u bewerkingen toe waarvoor NFC wordt gebruikt op
ondersteunde apparaten.
Wi-Fi (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat Wi-Fi wordt gebruikt op het
apparaat. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van Wi-Fi-functies toe op het apparaat.
Wi-Fi-tethering (alleen voor Samsung Knox) : kies Blokkeren om te voorkomen dat Wi-Fi-tethering wordt
gebruikt op het apparaat. Niet geconfigureerd: hiermee wordt het gebruik van Wi-Fi-tethering op het
apparaat toegestaan.

Kioskinstellingen zijn alleen van toepassing op apparaten met Samsung Knox Standard en alleen op apps die u
beheert via Intune.

Voeg apps toe die moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat in de kiosk-modus staat. In de kiosk-
modus worden alleen de apps uitgevoerd die u toevoegt. Apps die niet zijn toegevoegd, worden niet
uitgevoerd. Vooraf geïnstalleerde browsers worden niet uitgevoerd als een app wanneer het apparaat in de
kiosk-modus staat. Als een browser is vereist, kunt u overwegen de Managed Browser te gebruiken.

Opties voor uw app:

Apps toevoegen op pakketnaam: voornamelijk gebruikt voor Line-Of-Business-apps. Vul de naam
van de app en de naam van het app-pakket in.
Apps toevoegen op URL: voer de naam van de app en de URL in de Google Play Store in.



Volgende stappen

Store-app toevoegen: selecteer een app uit de bestaande lijst met apps die u in Intune beheert.
Schermsluimerknop: kies Blokkeren om te voorkomen dat de schermsluimerknop wordt gebruikt of om
de knop te verbergen. Niet geconfigureerd: hiermee kan de knop voor de slaapstand/activeren van het
scherm worden gebruikt op het apparaat.

Volumeknoppen: kies Blokkeren om te voorkomen dat de gebruiker het volume aanpast door de
volumeknoppen uit te schakelen. Niet geconfigureerd: staat gebruik van de volumeknoppen toe op het
apparaat.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook kiosk-profielen maken voor apparaten met Android Enterprise en Windows 10.



Android-apparaatinstellingen voor het configureren
van e-mail, verificatie en synchronisatie in Intune
3-6-2019 • 6 minutes to read

Voordat u begint

Android (Samsung Knox)

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende e-mailinstellingen die u kunt beheren op
Android Samsung Knox-apparaten in Intune. Gebruik deze instellingen voor het configureren van een e-
mailserver, SSL voor het versleutelen van e-mailberichten en nog veel meer als onderdeel van uw
beheeroplossing voor mobiele apparaten (MDM).

Als Intune-beheerder kunt u e-mailinstellingen maken en toewijzen aan Android Samsung Knox Standard-
apparaten.

Zie voor meer informatie over e-mailprofielen in Intune Configure email settings (E-mailinstellingen
configureren).

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

E-mailserver: voer de hostnaam in van uw Exchange-server. Voer bijvoorbeeld outlook.office365.com  in.

Accountnaam: voer de weergavenaam in voor het e-mailaccount. Deze naam zien gebruikers op hun
apparaat.

Het kenmerk Gebruikersnaam van AAD : deze naam is het kenmerk dat Intune ontvangt van Azure
Active Directory (Azure AD). In Intune wordt de gebruikersnaam die wordt gebruikt door dit profiel
dynamisch gegenereerd. Uw opties zijn:

User Principal Name: hiermee wordt de naam opgehaald, zoals user1  of user1@contoso.com

Gebruikersnaam: hiermee wordt alleen de naam opgehaald, zoals user1

sAM-accountnaam: hiervoor is het domein vereist, zoals domain\user1 . De sAM-accountnaam
wordt alleen gebruikt bij Android-apparaten.

Voer ook in:

Bron van gebruikersdomeinnaam: kies AAD (Azure Active Directory) of Aangepast.

Voer, wanneer u ervoor kiest om de kenmerken op te halen van AAD , het volgende in:

Kenmerk voor gebruikersdomeinnaam van AAD : kies de optie om de volledige
domeinnaam of het kenmerk NetBIOS-naam van de gebruiker op te halen

Wanneer u ervoor kiest om aangepaste kenmerken te gebruiken, moet u het volgende
invoeren:

Te gebruiken aangepaste domeinnaam: voer een waarde in die Intune voor de
domeinnaam gebruikt, zoals contoso.com  of contoso

Het kenmerk e-mailadres van AAD : deze naam is het e-mailadreskenmerk dat Intune uit Azure AD
ophaalt. In Intune wordt het e-mailadres dat voor dit profiel wordt gebruikt, dynamisch gegenereerd. Uw
opties zijn:



BeveiligingsinstellingenBeveiligingsinstellingen

Synchronisatie-instellingenSynchronisatie-instellingen

Instellingen voor inhoudssynchronisatieInstellingen voor inhoudssynchronisatie

Volgende stappen

User principal name: Maakt gebruik van de volledige principal name, zoals user1@contoso.com  of 
user1 , als het e-mailadres.

Primaire SMTP-adres: Maakt gebruik van het primaire SMTP-adres, zoals user1@contoso.com , voor
aanmelding bij Exchange.

Verificatiemethode: selecteer Gebruikersnaam en wachtwoord of Certificaten als verificatiemethode
voor het e-mailprofiel.

Als u Certificaat hebt geselecteerd, selecteert u een SCEP- of PKCS-clientcertificaatprofiel dat u eerder
hebt gemaakt voor verificatie van de Exchange-verbinding.

SSL: gebruik SSL-communicatie (Secure Sockets Layer) wanneer u e-mailberichten verzendt, e-mailberichten
ontvangt en communiceert met de Exchange-server.
S/MIME : hiermee verzendt u uitgaande e-mails met S/MIME-versleuteling.

Als u Certificaat hebt geselecteerd, selecteert u een SCEP- of PKCS-clientcertificaatprofiel dat u eerder
hebt gemaakt voor verificatie van de Exchange-verbinding.

Aantal dagen e-mail voor synchronisatie: kies het aantal dagen waarvoor u e-mail wilt synchroniseren of
selecteer Onbeperkt om alle beschikbare e-mail te synchroniseren.
Synchronisatieschema: selecteer het schema dat voor apparaten wordt gebruikt om gegevens van de
Exchange-server te synchroniseren. U kunt ook Wanneer berichten binnenkomen selecteren als u wilt dat
de berichten meteen worden gesynchroniseerd wanneer ze binnenkomen. Als u wilt dat de gebruiker van het
apparaat de synchronisatie zelf uitvoert, selecteert u Handmatig.

Inhoudstype voor synchronisatie: selecteer de inhoudstypen die u wilt synchroniseren op de apparaten.
Niet geconfigureerd zorgt ervoor dat deze instelling wordt uitgeschakeld. Wanneer deze optie is
ingesteld op Niet geconfigureerd en een eindgebruiker synchronisatie op het apparaat inschakelt, wordt
de synchronisatie uitgeschakeld wanneer het apparaat wordt gesynchroniseerd met Intune, omdat het
beleid opnieuw wordt afgedwongen.

U kunt de volgende inhoud synchroniseren:

Contacten: Kies Inschakelen zodat eindgebruikers contactpersonen naar hun apparaten kunnen
synchroniseren.
Agenda: kies Inschakelen zodat eindgebruikers de agenda naar hun apparaten kunnen
synchroniseren.
Taken: kies Inschakelen zodat eindgebruikers taken naar hun apparaten kunnen synchroniseren.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook e-mailprofielen maken voor Android Enterprise - werkprofiel, iOS, Windows 10 en hoger en Windows
Phone 8.1.



 

 

VPN-instellingen configureren voor Android-
apparaten in Intune
21-3-2019 • 4 minutes to read

VPN-instellingen voor Android

VPN-instellingen voor Android Enterprise

In dit artikel leest u meer over de Intune-instellingen die u kunt gebruiken om VPN-verbindingen op apparaten
met Android te configureren.

U kunt VPN-instellingen voor de volgende platforms configureren:

Android
Android Enterprise

Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen niet alle volgende waarden worden geconfigureerd.

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Eindgebruikers zien deze naam wanneer ze op
hun apparaat de beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

IP-adres of FQDN : geef het IP-adres of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) op van de VPN-server
waarmee apparaten verbinding maken. Voer bijvoorbeeld 192.168.1.1 of vpn.contoso.com in.

Verificatiemethode: kies hoe apparaten worden geverifieerd bij de VPN-server. Uw opties zijn:

Certificaten: selecteer een bestaand SCEP- of PKCS-certificaatprofiel om de verbinding te
verifiëren. Certificaten configureren bevat de stappen voor het maken van een certificaatprofiel.
Gebruikersnaam en wachtwoord: tijdens het aanmelden bij de VPN-server worden de
eindgebruikers gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding. Uw opties zijn:

Check Point Capsule VPN
Cisco AnyConnect
SonicWall Mobile Connect
F5 Edge Client
Pulse Secure
Citrix

Vingerafdruk (alleen voor VPN Check Point Capsule): geef een tekenreeks op (bijvoorbeeld Contoso-
vingerafdrukcode) om te verifiëren dat de VPN-server kan worden vertrouwd. Een vingerafdruk kan
worden verzonden naar de client zodat deze alle servers vertrouwt die over dezelfde vingerafdruk
beschikken wanneer er verbinding wordt gemaakt. Als het apparaat niet over de vingerafdruk beschikt,
wordt de gebruiker gevraagd om de VPN-server te vertrouwen terwijl de vingerafdruk wordt
weergegeven. De gebruiker controleert de vingerafdruk handmatig en kiest Vertrouwen om verbinding te
maken.

Sleutel- en waardeparen voor de kenmerken van de Citrix VPN invoeren (alleen voor Citrix): voer
sleutel- en waardeparen in, afkomstig van Citrix. Met deze waarden configureert u de eigenschappen van
de VPN-verbinding.



Volgende stappen

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Eindgebruikers zien deze naam wanneer ze op
hun apparaat de beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

IP-adres of FQDN : geef het IP-adres of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) op van de VPN-server
waarmee apparaten verbinding maken. Voer bijvoorbeeld 192.168.1.1 of vpn.contoso.com in.

Verificatiemethode: kies hoe apparaten worden geverifieerd bij de VPN-server. Uw opties zijn:

Certificaten: selecteer een bestaand SCEP- of PKCS-certificaatprofiel om de verbinding te
verifiëren. Certificaten configureren bevat de stappen voor het maken van een certificaatprofiel.
Gebruikersnaam en wachtwoord: tijdens het aanmelden bij de VPN-server worden de
eindgebruikers gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding. Uw opties zijn:

Check Point Capsule VPN
Cisco AnyConnect
SonicWall Mobile Connect
F5-toegang
Pulse Secure

VPN-profielen in Intune



Wi-Fi-instellingen toevoegen in Microsoft Intune
voor Android-apparaten
20-8-2019 • 8 minutes to read

Voordat u begint

Eenvoudig

Zakelijk

U kunt een profiel maken met specifieke Wi-Fi-instellingen en dit profiel vervolgens implementeren op uw
Android-apparaten. Microsoft Intune biedt veel functies, waaronder het verifiëren bij het netwerk, het toevoegen
van een PKS- of SCEP-certificaat en meer.

Er zijn twee categorieën Wi-Fi-instellingen: instellingen op Basic- en op Enterprise-niveau.

In dit artikel worden deze instellingen beschreven.

Maak een apparaatprofiel.

Wi-Fi-type: kies Basic.
SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten verbinding
maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze de verbinding
kiezen.
Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit netwerk
wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat apparaten
automatisch verbinding maken.
Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt weergegeven
in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om dit netwerk in de
lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

Wi-Fi-type: kies Enterprise.

SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten
verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze
de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde
draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:

EAP-TLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een



bestaand vertrouwd basiscertificaat. Dit certificaat wordt aan de server gepresenteerd
wanneer de client verbinding maakt met het netwerk. De verbinding wordt geverifieerd.

Clientverificatie - Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : kies
het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het apparaat wordt
geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt gepresenteerd
aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als reactie op
een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals anonymous . Tijdens
verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie verzonden en wordt deze gevolgd
door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

EAP-TTLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Dit certificaat wordt aan de server gepresenteerd
wanneer de client verbinding maakt met het netwerk. De verbinding wordt geverifieerd.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode (interne identiteit) : kies hoe u de verbinding verifieert.
Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-Fi-netwerk is
geconfigureerd. Uw opties zijn:

Niet-versleuteld wachtwoord (PAP)
Challenge Henshake Authentication Protocol (CHAP)
Microsoft CHAP (MS-CHAP)
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

PEAP : voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Dit certificaat wordt aan de server gepresenteerd
wanneer de client verbinding maakt met het netwerk. De verbinding wordt geverifieerd.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode voor verificatie (interne identiteit) : kies hoe u de
verbinding verifieert. Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-
Fi-netwerk is geconfigureerd. Uw opties zijn:

Geen
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)



Volgende stappen

Meer bronnen

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens wijst u dit profiel toe.

Overzicht Wi-Fi-instellingen, met inbegrip van andere platformen.

Gebruikt u Android Enterprise- of Android-Kiosk-apparaten? Zo ja, raadpleeg dan Wifi-instellingen voor
apparaten met Android Enterprise en toegewezen apparaten.



Aangepaste instellingen gebruiken voor Android-
apparaten in Microsoft Intune
6-7-2019 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Het profiel maken

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw Android-apparaten toevoegen of maken met
behulp van een 'aangepast profiel'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze zijn ontworpen om
apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

Aangepaste profielen voor Android gebruiken OMA-URI-instellingen (Open Mobile Alliance Uniform Resource
Identifier) om verschillende functies op Android-apparaten te configureren. Deze instellingen worden doorgaans
gebruikt door fabrikanten van mobiele apparaten om deze functies te beheren.

Door een aangepast profiel te gebruiken, kunt u de volgende Android-instellingen configureren en toewijzen. De
volgende instellingen zijn niet ingebouwd in Intune:

Een Wi-Fi-profiel maken met een vooraf gedeelde sleutel
Een VPN per app-profiel maken
Apps toestaan of blokkeren voor Samsung KNOX Standard-apparaten

Alleen de hierboven genoemde instellingen kunnen worden geconfigureerd in een aangepast profiel. Android-apparaten
geven geen volledige lijst weer met OMA-URI-instellingen die u kunt configureren. Als u meer instellingen wilt bekijken,
stemt u voor meer instellingen op de Intune Uservoice-site.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepast profiel maakt voor Android-apparaten.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals android custom profile .
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: kies Android.
Profieltype: kies Aangepast.

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een unieke naam in voor de OMA-URI-instelling, zodat u deze gemakkelijk kunt
vinden.

Beschrijving: voer een beschrijving in met een overzicht van de instelling en eventuele andere
belangrijke details.

OMA-URI: voer de OMA-URI in die u als instelling wilt gebruiken.

Gegevenstype: kies het gegevenstype dat u voor deze OMA-URI-instelling gaat gebruiken. Uw
opties zijn:

https://docs.microsoft.com/intune/wi-fi-profile-shared-key
https://docs.microsoft.com/intune/android-pulse-secure-per-app-vpn
https://docs.microsoft.com/intune/samsung-knox-apps-allow-block
https://microsoftintune.uservoice.com/forums/291681-ideas
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Tekenreeks
Tekenreeks (XML-bestand)
Datum en tijd
Geheel getal
Drijvende komma
Boolean-waarde
Base64 (bestand)

Waarde: voer de gegevenswaarde in die moet worden gekoppeld aan de OMA-URI die u hebt
ingevoerd. De waarde is afhankelijk van het gegevenstype dat u hebt geselecteerd. Als u
bijvoorbeeld Datum en tijd hebt gekozen, selecteert u de waarde in een datumkiezer.

Nadat u een aantal instellingen hebt toegevoegd, kunt u Exporteren selecteren. Met Exporteren maakt u
een lijst met alle waarden die u hebt toegevoegd in een bestand met door komma's gescheiden waarden
(.csv).

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan. Blijf, indien nodig, meer instellingen toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, kiest u OK > Maken om het Intune-profiel te maken. Wanneer het profiel is
gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatconfiguratie - profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u het profiel op Android Enterprise-apparaten maakt.



Aangepast beleid gebruiken in Microsoft Intune om
apps toe te staan of te blokkeren voor Samsung Knox
Standard-apparaten
8-4-2019 • 4 minutes to read

En lijst met toegestane of geblokkeerde apps maken

Gebruik de procedures in dit artikel om een aangepast Microsoft Intune-beleid op te stellen voor het maken van
een van de volgende lijsten:

Een lijst met apps die niet kunnen worden uitgevoerd op het apparaat. Apps in deze lijst worden geblokkeerd,
wat betekent dat ze niet worden uitgevoerd, ook niet al ze al waren geïnstalleerd toen het beleid werd toegepast.
Een lijst met apps die gebruikers van het apparaat kunnen installeren uit de Google Play Store. Alleen de apps
die u in de lijst opneemt, kunnen worden geïnstalleerd. Geen andere apps kunnen worden geïnstalleerd uit de
Store.

Deze instellingen kunnen alleen worden gebruikt door apparaten met Samsung Knox Standard.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.

2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.

3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.

4. Kies Beheren > Profielen in het deelvenster Apparaatconfiguratie.

5. Kies Profiel maken in het deelvenster met de profielenlijst.

6. Voer in het deelvenster Profiel maken een naam en desgewenst een beschrijving in voor dit
apparaatprofiel.

7. Kies voor Platformtype de optie Android en kies voor het Profieltype de optie Aangepast.

8. Klik op Instellingen.

9. Kies Toevoegen in het deelvenster Aangepaste OMA-URI-instellingen.

10. Geef in het dialoogvenster OMA-URI-instelling toevoegen of bewerken de volgende instellingen op:

Voor een lijst met apps die worden geblokkeerd voor uitvoering op het apparaat:

Naam: voer PreventStartPackages in.
Beschrijving: voer eventueel een beschrijving in, zoals 'Lijst met apps die zijn geblokkeerd'.
Gegevenstype: kies Tekenreeks in de vervolgkeuzelijst.
OMA-URI: voer
./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/PreventStartPackages in
Waarde: voer een lijst in met de app-pakketnamen die u wilt toestaan. U kunt ; : , of | gebruiken als
scheidingsteken. (Voorbeeld: pakket1; pakket2;)

Voor een lijst met apps die gebruikers mogen installeren vanuit de Google Play Store, terwijl alle andere
apps worden uitgesloten:

Naam: voer AllowInstallPackages in.

https://portal.azure.com
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Beschrijving: voer eventueel een beschrijving in, zoals 'Lijst met apps die gebruikers kunnen installeren
vanuit Google Play'.
Gegevenstype: kies Tekenreeks in de vervolgkeuzelijst.
OMA-URI: voer
./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/ApplicationManagement/AllowInstallPackages in
Waarde: voer een lijst in met de app-pakketnamen die u wilt toestaan. U kunt ; : , of | gebruiken als
scheidingsteken. (Voorbeeld: pakket1; pakket2;)

11. Klik op OK en kies vervolgens in het deelvenster Profiel maken de optie Maken.

U kunt de pakket-id van een app vinden door te bladeren naar de app in de Google Play-store. De pakket-id is opgenomen
in de URL van de pagina van de app. De pakket-id van de Microsoft Word-app is bijvoorbeeld com.microsoft.office.word.

De volgende keer dat een doelapparaat incheckt, worden de app-instellingen toegepast.
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Voordat u begint

Device health

Google Play ProtectGoogle Play Protect

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt configureren op
Android Enterprise-apparaten in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing
(Mobile Device Management) om geroote (opengebroken) apparaten als niet-conform te markeren, een
toegestaan bedreigingsniveau in te stellen, Google Play Protect in te schakelen, en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Android Enterprise

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat
dit doet.

Een nalevingsbeleid maken. Selecteer voor Platform de optie Android Enterprise.

Geroote apparaten: kies Blokkeren om geroote (jailbroken) apparaten als niet compatibel te markeren.
Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.
Vereisen dat het apparaat het apparaatdreigingsniveau niet overschrijdt: gebruik deze instelling om
de risicobeoordeling uit de Lookout MTP-oplossing als voorwaarde voor naleving te gebruiken. Als u Niet
geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving. Als u
deze instelling wilt gebruiken, kiest u het toegestane bedreigingsniveau:

Beveiligd: deze optie is het veiligst en betekent dat het apparaat geen bedreigingen kan hebben. Als
een van de bedreigingsniveaus voor het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het apparaat
geëvalueerd als niet-compatibel.
Laag: het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als er bedreigingen van een laag niveau
aanwezig zijn. Als een hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-compatibel.
Gemiddeld: Het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als de bedreigingen op het apparaat van
laag of gemiddeld niveau zijn. Als bedreigingen met hoog niveau worden aangetroffen op het
apparaat, wordt het apparaat als niet-compatibel beoordeeld.
Hoog: deze optie is het minst veilig, omdat alle bedreigingsniveaus zijn toegestaan. Deze optie kan
handig zijn als u deze alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Google Play Services is geconfigureerd: hiermee kunt u vereisen dat de app Google Play Services
wordt geïnstalleerd en ingeschakeld. Google Play Services maakt beveiligingsupdates mogelijk en vormt
een basisafhankelijkheid voor veel beveiligingsfuncties op door Google gecertificeerde apparaten. Als u
Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.
Bijgewerkte beveiligingsprovider: hiermee kunt u vereisen dat het apparaat tegen bekende
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Apparaateigenschapsinstellingen

Systeembeveiligingsinstellingen
WachtwoordWachtwoord

beveiligingsproblemen wordt beschermd door een bijgewerkte beveiligingsprovider. Als u Niet
geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.
SafetyNet-apparaatattestation: hiermee kunt u instellen aan welk integriteitsniveau voor SafetyNet-
attestation het apparaat moet voldoen. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): deze instelling wordt niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.
Basisintegriteit controleren
Basisintegriteit en gecertificeerde apparaten controleren

Op apparaten met Android Enterprise is Bedreigingsscan voor apps een configuratiebeleidsregel voor apparaten. Met
behulp van een configuratiebeleidsregel kunnen beheerders de instelling op een apparaat inschakelen. Zie Android
Enterprise-apparaatbeperkingsinstellingen.

Minimale versie van het besturingssysteem: als een apparaat niet voldoet aan de minimumvereisten
met betrekking tot de versie van het besturingssysteem, wordt het gerapporteerd als niet-conform. Er wordt
een koppeling met informatie over het uitvoeren van een upgrade weergegeven. Gebruikers kunnen dan
kiezen om een upgrade van hun apparaat uit te voeren, waarna ze toegang tot bedrijfsresources krijgen.
Maximale versie van het besturingssysteem: wanneer een apparaat een versie van het
besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie in de regel, wordt de toegang tot bedrijfsresources
geblokkeerd. De gebruiker wordt gevraagd contact op te nemen met de IT-beheerder. Tot er een wijziging is
doorgevoerd in de regel om de versie van het besturingssysteem toe te staan, kan dit apparaat geen toegang
tot bedrijfsresources krijgen.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers
een wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat. Als u Niet geconfigureerd
(standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving. Deze instelling
wordt toegepast op apparaatniveau. Als alleen op het niveau van het werkprofiel een wachtwoord vereist
is, dient u een configuratiebeleid te gebruiken. Zie Configuratie-instellingen voor Android Enterprise-
apparaat.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens in waaruit het wachtwoord
van de gebruiker moet bestaan.

Vereist wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of ook een
combinatie van cijfers en andere tekens. Uw opties zijn:

Standaardwaarde apparaat
Lage beveiligingsbiometrie
Ten minste numeriek (standaard)
Complex numeriek
Ten minste alfabetisch
Ten minste alfanumeriek
Minstens alfanumeriek met symbolen

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel
niet-actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren. Als u Niet geconfigureerd
(standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

https://developer.android.com/training/safetynet/attestation.html


VersleutelingVersleuteling

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal vorige wachtwoorden om hergebruik te voorkomen: geef het aantal recente wachtwoorden
op dat niet opnieuw mag worden gebruikt. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat de gebruiker
eerder gebruikte wachtwoorden hergebruikt.

Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat: kies Vereisen om gegevensopslag op uw
apparaten te versleutelen. Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet
beoordeeld op naleving of niet-naleving.

U hoeft deze instelling niet te configureren omdat versleuteling op apparaten met Android Enterprise
wordt afgedwongen.

IMPORTANTIMPORTANT

Apps van onbekende bronnen blokkeren: kies deze optie om apparaten te blokkeren waarvoor
'Beveiliging > Onbekende bronnen' is ingeschakeld (ondersteund in Android 4.0 - Android 7.x, niet
ondersteund in Android 8.0 en hoger). Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze
instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Als u sideloading wilt uitvoeren voor apps, moeten onbekende bronnen worden toegestaan. Als u
Android-apps niet met behulp van sideloading laadt, stelt u deze functie in op Blokkeren om dit
nalevingsbeleid in te schakelen.

Voor sideloading van toepassingen moet de instelling Apps uit onbekende bronnen blokkeren zijn
ingeschakeld. Dwing dit nalevingsbeleid alleen af als u Android-apps niet met behulp van sideloading op
apparaten laadt.

U hoeft deze instelling niet te configureren omdat installatie vanuit onbekende bronnen altijd wordt
voorkomen op apparaten met Android Enterprise.

Runtime-integriteit van de bedrijfsportal-app: kies Vereisen om te bevestigen dat de bedrijfsportal-
app aan de volgende vereisten voldoet:

De reguliere runtime-omgeving is geïnstalleerd
Is correct ondertekend
Bevindt zich niet in de foutopsporingsmodus
Is geïnstalleerd via een bekende bron

Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.

USB-foutopsporing op apparaat blokkeren: kies Blokkeren om te voorkomen dat apparaten de
functie voor USB-foutopsporing gebruiken. Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze
instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

U hoeft deze instelling niet te configureren omdat USB-foutopsporing altijd al is uitgeschakeld op
apparaten met Android Enterprise.

Minimaal beveiligingspatchniveau: selecteer het oudste beveiligingspatchniveau dat een apparaat
kan hebben. Apparaten die niet ten minste dit patchniveau hebben, zijn niet-conform. De datum moet
worden opgegeven in de indeling j j j j-mm-dd.



Volgende stappen

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor Android-apparaten.



      

Met Android Enterprise-apparaatinstellingen kunt
u functies toestaan of beperken met behulp van
Intune
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Voordat u begint

Alleen eigenaar van het apparaat
Algemene instellingenAlgemene instellingen

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op
Android Enterprise-apparaten. Gebruik deze instellingen als onderdeel van de MDM-oplossing (Mobile
Device Management) om functies toe te staan of uit te schakelen, apps uit te voeren op tiegewezen apps,
beveiliging te beheren en nog veel meer.

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

Schermafbeeldingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat schermopnamen of
schermafbeeldingen worden gemaakt met het apparaat. U voorkomt ook dat de inhoud wordt
weergegeven op weergaveapparaten die geen beveiligde video-uitvoer hebben. Niet geconfigureerd:
stelt de gebruiker in staat om de inhoud van het scherm vast te leggen als afbeelding.

Camera: kies Blokkeren om toegang tot de camera op het apparaat te blokkeren. Niet vereist: staat
toegang tot de camera van het apparaat toe.

Standaardmachtigingsbeleid: met deze instelling bepaalt u het standaardmachtigingsbeleid voor
aanvragen betreffende runtime-machtigingen. De mogelijke waarden zijn:

Standaardwaarde apparaat: gebruik de standaardinstelling van het apparaat.
Prompt: de gebruiker wordt gevraagd de machtiging goed te keuren.
Automatisch verlenen: machtigingen worden automatisch verleend.
Automatisch weigeren: machtigingen worden automatisch geweigerd.

Wijzigingen in datum en tijd: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers handmatig de
datum en tijd instellen. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om de datum en tijd in te stellen op
het apparaat.

Volumewijzigingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers het volume van het apparaat
wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruik van de volume-instellingen toe op het apparaat.

Fabrieksinstellingen terugzetten: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de optie voor
het terugzetten van de fabrieksinstellingen van het apparaat gebruiken. Niet geconfigureerd: staat
gebruikers toe om deze instelling te gebruiken op het apparaat.

Opstarten in veilige modus: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers het apparaat opnieuw
opstarten in de veilige modus. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om het apparaat opnieuw
op te starten in de veilige modus.

Statusbalk: kies Blokkeren om toegang tot de statusbalk te voorkomen, met inbegrip van meldingen
en snelle instellingen. Niet geconfigureerd: gebruikers hebben toegang tot de statusbalk.



Roaming gegevensservices: kies Blokkeren om dataroaming via het mobiele netwerk te
voorkomen. Niet geconfigureerd: staat dataroaming toe wanneer het apparaat verbinding heeft met
een mobiel netwerk.

Wi-Fi-instellingswijzigingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers Wi-Fi-instellingen
wijzigen die zijn gemaakt door de eigenaar van het apparaat. Gebruikers kunnen hun eigen Wi-Fi-
configuraties maken. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om de Wi-Fi-instellingen op het
apparaat te wijzigen.

Wi-Fi-toegangspuntconfiguratie: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers Wi-Fi-
configuraties maken of wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om de Wi-Fi-instellingen
op het apparaat te wijzigen.

Bluetooth-configuratie: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers Bluetooth configureren op
het apparaat. Niet geconfigureerd: hiermee kan de gebruiker Bluetooth op het apparaat gebruiken.

Tethering en toegang tot hotspots: kies Blokkeren om tethering en toegang tot draagbare
hotspots te voorkomen. Niet geconfigureerd: tethering en toegang tot draagbare hotspots is
toegestaan.

USB-opslag: kies Toestaan voor toegang tot USB-opslag op het apparaat. Niet geconfigureerd:
voorkomt toegang tot USB-opslag.

USB-bestandsoverdracht: kies Blokkeren om bestandsoverdracht via USB te voorkomen. Niet
geconfigureerd: bestandsoverdracht is toegestaan.

Externe media: kies Blokkeren om te voorkomen dat er externe media op het apparaat worden
aangesloten of hiermee verbinding wordt gemaakt. Niet geconfigureerd: externe media toestaan op
het apparaat.

Gegevens beamen met NFC: kies Blokkeren om te voorkomen dat met behulp van de NFC-
technologie gegevens worden verzonden vanuit apps. Niet geconfigureerd: NFC kan worden
gebruikt voor het delen van gegevens tussen apparaten.

Foutopsporingsfuncties: kies Toestaan om gebruikers de functies voor foutopsporing te laten
gebruiken op het apparaat. Niet geconfigureerd: voorkomt dat gebruikers de functies voor
foutopsporing kunnen gebruiken op het apparaat.

Microfoon aanpassen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de microfoon kunnen
inschakelen of het volume van de microfoon kunnen aanpassen. Niet geconfigureerd: de gebruiker
kan de microfoon van het apparaat gebruiken en het volume ervan aanpassen.

E-mailadressen resetbeveiliging fabrieksinstellingen: kies E-mailadressen van Google-
account. Voer de e-mailadressen in van apparaatbeheerders die het apparaat kunnen ontgrendelen
nadat dit is gewist. Plaats een puntkomma tussen de e-mailadressen, zoals 
admin1@gmail.com;admin2@gmail.com . Als u geen e-mailadres invoert, kan iedereen het apparaat

ontgrendelen nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Deze e-mail berichten zijn alleen van
toepassing wanneer een niet-gebruikers fabrieks instelling is uitgevoerd, zoals het uitvoeren van een
fabrieks instelling opnieuw instellen met het menu herstellen.

Netwerknooduitgang: kies Inschakelen als gebruikers de functie Netwerknooduitgang mogen
inschakelen. Als er geen netwerkverbinding tot stand wordt gebracht bij het opstarten van het
apparaat, vraagt de functie of er tijdelijk verbinding moet worden gemaakt met een netwerk en of het
apparaatbeleid moet worden vernieuwd. Wanneer het beleid is toegepast, wordt het tijdelijke netwerk
vergeten en gaat het apparaat verder met opstarten. Deze functie maakt in de volgende gevallen
verbinding tussen een apparaat en netwerk:

Er bevindt zich geen geschikt netwerk in het laatste beleid.



                                                    

SysteembeveiligingsinstellingenSysteembeveiligingsinstellingen

Toegewezen apparaatinstellingenToegewezen apparaatinstellingen

Het apparaat wordt opgestart naar een app in de modus vergrendelingstaak.
De gebruiker heeft geen toegang tot de apparaatinstellingen.

Niet geconfigureerd: hiermee wordt voorkomen dat gebruikers de functie Netwerknooduitgang
inschakelen op het apparaat.

Systeemupdate: kies een optie om te bepalen hoe het apparaat omgaat met draadloze updates:

Standaardwaarde apparaat: gebruik de standaardinstelling van het apparaat.
Automatisch: updates worden automatisch geïnstalleerd zonder interactie van de gebruiker.
Wanneer u dit beleid instelt, worden alle eventuele updates die nog niet zijn uitgevoerd, meteen
geïnstalleerd.
Uitgesteld: updates worden gedurende 30 dagen uitgesteld. Na 30 dagen wordt de gebruiker door
Android gevraagd om de update te installeren. Het is mogelijk dat apparaatfabrikanten of
leveranciers het uitstellen van belangrijke beveiligingsupdates voorkomen (uitzonderen). Voor een
uitzonderingsupdate wordt een systeembericht weergegeven op het apparaat.
Onderhoudsperiode: hiermee worden updates automatisch geïnstalleerd tijdens een dagelijkse
onderhoudsperiode die u in Intune instelt. Er wordt gedurende 30 dagen geprobeerd om de
updates te installeren. Dit kan mislukken als er te weinig ruimte of onvoldoende accuvermogen is.
Na 30 dagen vraagt Android de gebruiker om te installeren. Deze periode wordt is ook gebruikt om
updates voor Play-apps te installeren. Gebruik deze optie voor specifieke apparaten, zoals kiosken,
omdat toegewezen apparaten mt maar één app op de voorgrond kunnen worden bijgewerkt.

Meldingsvensters: als de optie Uitschakelen is ingesteld, worden venstermeldingen, inclusief pop-
ups, inkomende aanroepen, uitgaande aanroepen, systeemwaarschuwingen en systeemfouten niet
weergegeven op het apparaat. Als de optie Niet geconfigureerd is ingesteld, wordt de
standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, die mogelijk bepaalt dat meldingen worden
weergegeven.

Hints voor eerste gebruik overslaan: kies Inschakelen als u suggesties van apps wilt verbergen of
overslaan voor het doorlopen van zelfstudies of voor het lezen van inleidende hints wanneer de app
wordt gestart. Als de optie Niet geconfigureerd is ingesteld, wordt de standaardinstelling van het
besturingssysteem gebruikt, die mogelijk bepaalt dat suggesties worden weergegeven wanneer de app
wordt gestart.

Bedreigingsscan voor apps: Met Vereisen (standaard) kunnen apps worden gescand door Google Play
Protect voor- en nadat deze zijn geïnstalleerd. Als er een bedreiging wordt gedetecteerd, kan de gebruiker
de waarschuwing krijgen dat de app moet worden verwijderd van het apparaat. Niet geconfigureerd:
hiermee wordt Google Play Protect niet in staat gesteld of uitgevoerd om apps te scannen.

Gebruik deze instellingen om een kioskstijlervaring op uw toegewezen apparaten te configureren. U kunt een
apparaat configureren voor het uitvoeren van één app of een aantal apps. Wanneer een apparaat op de
kioskmodus is ingesteld, zijn alleen de apps beschikbaar die u expliciet hebt toegevoegd. Deze instellingen zijn
van toepassing op toegewezen Android Enterprise-apparaten. Deze zijn niet van toepassing op volledig
beheerde Android Enterprise-apparaten.

Kioskmodus: kies dit als op het apparaat één app of meerdere apps worden uitgevoerd.

Eén app: gebruikers hebben slechts toegang tot één app op het apparaat. Wanneer het apparaat wordt
gestart, wordt alleen de specifieke app gestart. Gebruikers kunnen geen nieuwe apps openen of de
actieve app wijzigen.

Beheerde app selecteren: Selecteer de beheerde Google Play-app in de lijst.

Als er geen apps worden vermeld, voegt u enkele Android-apps toe aan het apparaat. Zorg
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ervoor dat u de app toewijst aan de apparaatgroep die is gemaakt voor uw toegewezen
apparaten.

Wanneer u de kiosk modus van één app gebruikt, werken de apps voor kiezer/telefoon mogelijk niet goed.

Meerdere apps: gebruikers hebben toegang tot een beperkte set apps op het apparaat. Wanneer het
apparaat wordt gestart, worden alleen de toegevoegde apps gestart. U kunt ook enkele
webkoppelingen toevoegen die gebruikers kunnen openen. Wanneer het beleid wordt toegepast, zien
gebruikers pictogrammen voor de toegestane apps op het startscherm.

Voor toegewezen apparaten voor meerdere apps moet de app Managed Home Screen van Google Play zijn:

Toegevoegd als een client-app in Intune
Toegewezen aan de apparaatgroep die is gemaakt voor uw toegewezen apparaten

De app Managed Home Screen hoeft niet te zijn opgenomen in het configuratieprofiel, maar moet wel
worden toegevoegd als een client-app. Wanneer de app Managed Home Screen wordt toegevoegd als een
client-app, worden andere apps die u aan het configuratieprofiel toevoegt, weergegeven als pictogrammen in
de app Managed Home Screen.

Wanneer u de kiosk modus van meerdere apps gebruikt, werken de apps voor kiezer/telefoon mogelijk niet
goed.

Toevoegen: Selecteer uw apps in de lijst.

Als de app Managed Home Screen niet wordt vermeld, voegt u deze toe vanuit Google Play.
Zorg ervoor dat u de app toewijst aan de apparaatgroep die is gemaakt voor uw toegewezen
apparaten.

U kunt ook andere Android-apps toevoegen aan het apparaat, evenals web-apps die zijn
gemaakt door uw organisatie. Zorg ervoor dat u de app toewijst aan de apparaatgroep die is
gemaakt voor uw toegewezen apparaten.

Knop voor virtuele introductie: een knop met zachte sleutel waarmee gebruikers worden
geretourneerd naar het beheerde Start scherm, zodat gebruikers tussen apps kunnen scha kelen.
Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): er wordt geen knop Start weer gegeven. Gebruikers
moeten de knop terug gebruiken om tussen apps te scha kelen.
Swipe omhoog: er wordt een start knop weer gegeven wanneer een gebruiker naar het
apparaat wordt geveegd.
Zwevend: toont een permanente, zwevende knop Start op het apparaat.

Kioskmodus verlaten: kies Inschakelen om beheerders toestemming te geven de
kioskmodus tijdelijk te onderbreken om het apparaat bij te werken. Voor gebruik van deze
functie moet de beheerder het volgende doen:

1. Doorgaan met het selecteren van de knop Terug totdat de knop Kiosk verlaten wordt
weergegeven.

2. Hiermee wordt de knop Kiosk verlaten geselecteerd en de pincode voor het verlaten van
de kioskmodus ingevoerd.

3. Wanneer u klaar bent, selecteert u de beheerde app voor het Start scherm . Met deze stap

https://play.google.com/work/apps/details?id=com.microsoft.launcher.enterprise
https://play.google.com/work/apps/details?id=com.microsoft.launcher.enterprise
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wordt het apparaat weer vergrendeld in de kioskmodus voor gebruik van meerdere apps.
Als de instelling is ingesteld op niet geconfigureerd, kunnen beheerders de kiosk modus niet
onderbreken. Als de beheerder de knop Terug blijft selecteren en vervolgens de knop Kiosk
verlaten selecteert, verschijnt er een bericht dat er een wachtwoordcode moet worden
ingevoerd.

Code voor verlaten van kioskmodus: voer een pincode van 4-6-cijfers in. De beheerder
gebruikt deze pincode om de kioskmodus tijdelijk te onderbreken.

URL voor aangepaste achtergrond: voer een URL in voor het aanpassen van het
achtergrondscherm op het toegewezen apparaat.

In de meeste gevallen is het aan te raden om te beginnen met installatiekopieën van ten minste de
volgende grootten:

Telefoon: 1080 x 1920 pixels
Tablet: 1920 x 1080 pixels

Voor de beste ervaring en heldere details is het aan te raden om per apparaatinstallatiekopie assets te
maken voor de schermspecificaties.

Moderne schermen hebben een hogere pixeldichtheid met de mogelijkheid om definitie-
installatiekopieën gelijkwaardig aan 2K/4K weer te geven.

Wi-Fi-configuratie: Hiermee wordt het besturings element Wi-Fi weer gegeven op het
beheerde Start scherm en kunnen eind gebruikers het apparaat verbinden met verschillende
WiFi-netwerken. Als u deze functie inschakelt, wordt ook de apparaatlocatie ingeschakeld. Niet
geconfigureerd (standaard) geeft niet het besturings element Wi-Fi weer op het beheerde
Start scherm. Hiermee voor komt u dat gebruikers verbinding kunnen maken met Wi-Fi-
netwerken terwijl ze het beheerde Start scherm gebruiken.

Bluetooth-configuratie: inschakelen Hiermee wordt het Bluetooth-besturings element weer
gegeven op het beheerde Start scherm en kunnen eind gebruikers apparaten koppelen via
Bluetooth. Als u deze functie inschakelt, wordt ook de apparaatlocatie ingeschakeld. Niet
geconfigureerd (standaard) wordt het besturings element Bluetooth niet weer gegeven op het
beheerde Start scherm. Hiermee wordt voor komen dat gebruikers Bluetooth-en koppelings
apparaten configureren tijdens het gebruik van het beheerde Start scherm.

Zaklantaarn toegang: inschakelen Hiermee wordt het besturings element zaklantaarn in het
beheerde Start scherm weer gegeven en kunnen eind gebruikers de zaklantaarn in-of
uitschakelen. Niet geconfigureerd (standaard) geeft niet het zaklantaarn-besturings element
weer op het beheerde Start scherm. Hiermee wordt voor komen dat gebruikers de zaklantaarn
gebruiken terwijl ze het beheerde Start scherm gebruiken.

Volume regeling van media: inschakelen geeft de volume regeling voor media weer op het
beheerde Start scherm. Hiermee kunnen eind gebruikers het Media volume van het apparaat
aanpassen met behulp van een schuif regelaar. Niet geconfigureerd (standaard) de volume
regeling voor media op het beheerde Start scherm wordt niet weer gegeven. Hiermee wordt
voor komen dat gebruikers het Media volume van het apparaat aanpassen tijdens het gebruik
van het beheerde Start scherm, tenzij hun hardwareknoppen dit ondersteunen.

Scherm beveiligings modus: inschakelen geeft een scherm afbeelding weer op het beheerde
Start scherm wanneer het apparaat is vergrendeld of een time-out optreedt. Niet
geconfigureerd (standaard) toont geen scherm beveiliging op het beheerde Start scherm.
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Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u ook het volgende configureren:

Aangepaste scherm beveiliging instellen afbeelding: Voer de URL naar een
aangepaste installatie kopie in. Voer bijvoorbeeld het volgende in:

http://www.contoso.com/image.jpg

www.contoso.com/image.bmp

https://www.contoso.com/image.html

Als u geen URL opgeeft, wordt de standaard installatie kopie van het apparaat gebruikt,
als er een standaard installatie kopie is.

Het aantal seconden dat het apparaat scherm beveiliging bevat voordat het
scherm wordt uitgeschakeld: Kies hoe lang het apparaat de scherm beveiliging
weergeeft. Voer een waarde tussen 0-9999999 seconden in. De standaard 0  waarde is
seconden. Als u niets opgeeft of op nul ( 0 ) instelt, wordt de scherm beveiliging actief
totdat een gebruiker met het apparaat communiceert.

Aantal seconden dat het apparaat inactief is voordat scherm beveiliging wordt
weer gegeven: Kies hoe lang het apparaat inactief moet zijn voordat de scherm
beveiliging wordt weer gegeven. Voer een waarde tussen 1-9999999 seconden in. De
standaard 30  waarde is seconden. U moet een getal opgeven dat groter is dan 0 nul ().

Media detecteren vóór start scherm beveiliging: inschakelen (standaard) de scherm
beveiliging wordt niet weer gegeven als audio of video wordt afgespeeld op het apparaat.
Niet geconfigureerd toont de scherm beveiliging, zelfs als audio of video wordt
afgespeeld.

Vergrendelingsscherm uitschakelen: Kies Uitschakelen als u wilt voorkomen dat gebruikers de
Keyguard-functie voor schermvergrendeling op het apparaat gebruiken. Niet geconfigureerd: staat
de gebruiker toe de Keyguard-functies te gebruiken.

Schermvergrendelingsfuncties uitschakelen: Kies welke functies u wilt uitschakelen wanneer
Keyguard is ingeschakeld op het apparaat. Wanneer bijvoorbeeld de optie Veilige camera is
geselecteerd, wordt de functie van de camera op het apparaat is uitgeschakeld. Alle functies die niet
zijn geselecteerd, zijn op het apparaat ingeschakeld.

Deze functies zijn beschikbaar voor gebruikers wanneer het apparaat is vergrendeld. De geselecteerde
functies zijn niet zichtbaar en niet toegankelijk voor gebruikers.

Vereist wachtwoordtype: bepaal welk type wachtwoord wordt vereist voor het apparaat. Uw opties
zijn:

Standaardwaarde apparaat

Wachtwoord vereist, geen beperkingen

Zwakke biometrie: Sterke versus zwakke biometrie (hiermee wordt een Android-website
geopend)

Numeriek: Het wachtwoord mag alleen uit getallen bestaan, bijvoorbeeld 123456789 . Voer de
Minimale wachtwoordlengte die een gebruiker moet invoeren in, tussen 4 en 16 tekens.

Numeriek complex: herhaalde of opeenvolgende cijfers, zoals '1111' of '1234', zijn niet
toegestaan. Voer de Minimale wachtwoordlengte die een gebruiker moet invoeren in, tussen
4 en 16 tekens.

Alfabetisch: Er zijn letters uit het alfabet vereist. Er zijn geen cijfers en symbolen vereist. Voer

https://android-developers.googleblog.com/2018/06/better-biometrics-in-android-p.html
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de Minimale wachtwoordlengte die een gebruiker moet invoeren in, tussen 4 en 16 tekens.

Alfanumeriek: Dit zijn hoofdletters, kleine letters en numerieke tekens. Voer de Minimale
wachtwoordlengte die een gebruiker moet invoeren in, tussen 4 en 16 tekens.

Alfanumeriek met symbolen: dit zijn hoofdletters, kleine letters, numerieke tekens, leestekens
en symbolen. Voer ook in:

Minimale wachtwoordlengte: voer de minimale lengte van het wachtwoord in, tussen 4
en 16 tekens.
Het vereiste aantal tekens: voer het aantal tekens in dat het wachtwoord moet bevatten,
tussen 0 en 16 tekens.
Het vereiste aantal kleine letters: voer het aantal kleine letters in dat het wachtwoord
moet bevatten, tussen 0 en 16 tekens.
Het vereiste aantal hoofdletters: voer het aantal hoofdletters in dat het wachtwoord moet
bevatten, tussen 0 en 16 tekens.
Het vereiste aantal andere tekens dan letters: voer het aantal andere tekens dan
alfabetische letters in dat het wachtwoord moet bevatten, tussen 0 en 16 tekens.
Het vereiste aantal numerieke tekens: voer het numerieke tekens ( 1 , 2 , 3  enzovoort)
in dat het wachtwoord moet bevatten, tussen 0 en 16 tekens.
Het vereiste aantal symbolen: voer het aantal symbolen ( & , # , %  enzovoort) in dat het
wachtwoord moet bevatten, tussen 0 en 16 tekens.

Het aantal dagen totdat het wachtwoord verloopt: Voer het aantal dagen in voordat het
wachtwoord voor het apparaat moet worden gewijzigd, tussen 1 en 365. Als u bijvoorbeeld wilt dat het
wachtwoord na zestig dagen moet worden gewijzigd, voert u 60  in. Wanneer het wachtwoord is
verlopen, wordt gebruikers gevraagd een nieuw wachtwoord te maken.

Het vereiste aantal wachtwoorden voordat de gebruiker een wachtwoord opnieuw kan
gebruiken: Voer het aantal recente wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt, tussen 1
en 24. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat de gebruiker eerder gebruikte wachtwoorden
hergebruikt.

Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: voer het aantal mislukte
aanmeldingen in dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist, tussen 4 en 11.

Tijd tot het scherm wordt vergrendeld: stel in hoeveel niet-actieve tijd er moet zijn voordat het
apparaat wordt vergrendeld.
Scherm aan terwijl het apparaat is aangesloten: kies bij welke energiebronnen het scherm aan blijft
wanneer het apparaat is aangesloten.

Nieuwe gebruikers toevoegen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers nieuwe gebruikers
toevoegen. Elke gebruiker heeft een persoonlijke ruimte op het apparaat voor aangepaste beginschermen,
accounts, apps en instellingen. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om andere gebruikers toe te
voegen aan het apparaat.
Gebruikers verwijderen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers gebruikers verwijderen. Niet
geconfigureerd: staat gebruikers toe om andere gebruikers te verwijderen van het apparaat.
Accountwijzigingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers accounts wijzigen. Niet
geconfigureerd: staat gebruikers toe om gebruikersaccounts op het apparaat bij te werken.

Installatie via onbekende bronnen toestaan: Kies Toestaan zodat gebruikers Onbekende bronnen
kunnen inschakelen. Met deze instelling kunnen apps van onbekende bronnen worden geïnstalleerd, met



ConnectiviteitConnectiviteit

inbegrip van andere bronnen dan Google Play Store. Niet geconfigureerd: voorkomt dat gebruikers
Onbekende bronnen kunnen inschakelen.
Toegang tot alle apps in Google Play Store toestaan: Als deze optie is ingesteld op Toestaan, krijgen
gebruikers toegang tot alle apps in Google Play store. Ze krijgen geen toegang tot apps die de beheerder
blokkeert inClient-apps. Niet geconfigureerd: gebruikers hebben alleen toegang tot apps die de
beheerder beschikbaar maakt in Google Play Store of apps die zijn vereist in Client-apps.
App wordt automatisch bijgewerkt: kies dit wanneer updates automatisch worden geïnstalleerd. Uw
opties zijn:

Niet geconfigureerd
Gebruiker kiezen
Nooit
Alleen Wi-Fi
Altijd

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

AlwaysOn VPN : kies Inschakelen om in te stellen dat een VPN-client automatisch verbinding maakt
en opnieuw verbinding maakt met het VPN. AlwaysOn VPN-verbindingen blijven verbonden of
maken direct verbinding wanneer gebruikers hun apparaat vergrendelen, het apparaat opnieuw wordt
opgestart of het draadloze netwerk wordt gewijzigd.

Kies Niet geconfigureerd om AlwaysOn VPN voor alle VPN-clients uit te schakelen.

Implementeer slechts één AlwaysOn VPN-beleid per apparaat. Het implementeren van meerdere AlwaysOn
VPN-beleidsregels op één apparaat wordt niet ondersteund.

VPN-client: kies een VPN-client die ondersteuning biedt voor AlwaysOn. Uw opties zijn:

Cisco AnyConnect
F5-toegang
Palo Alto Networks GlobalProtect
Pulse Secure
Aangepast

Pakket-id: voer de pakket-id in van de app in Google Play. Als de URL voor de app in
Google Play bijvoorbeeld 
https://play.google.com/store/details?id=com.contosovpn.android.prod  is, is de pakket-id 
com.contosovpn.android.prod .

De VPN-client die u kiest moet op het apparaat worden geïnstalleerd en moet VPN per app in werkprofielen
ondersteunen. Anders treedt er een fout op.
U dient de VPN-client-app goed te keuren in de Beheerde Google Play Store, de app te synchroniseren
naar Intune en de app te implementeren op het apparaat. Nadat u dit hebt gedaan, is de app geïnstalleerd
in het werkprofiel van de gebruiker.
Er zijn mogelijk bekende problemen bij het gebruik van VPN per app met F5 Access voor Android 3.0.4. Zie
Releaseopmerkingen voor F5 Access voor Android 3.0.4 voor meer informatie.

Vergrendelingsmodus: kies Inschakelen als u wilt afdwingen dat al het verkeer de VPN-tunnel
gebruikt. Als er geen VPN-verbinding is ingesteld, heeft het apparaat geen toegang tot het netwerk.

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/releasenotes/related/relnote-f5access-android-3-0-4.html#relnotes_known_issues_f5_access_android
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Kies Niet geconfigureerd om toe te staan dat verkeer via de VPN-tunnel of via het mobiele netwerk
gaat.

Kopiëren en plakken tussen werkprofielen en persoonlijke profielen: kies Blokkeren om
kopiëren en plakken tussen zakelijke en persoonlijke apps te voorkomen. Niet geconfigureerd: staat
gebruikers toe om gegevens met behulp van kopiëren en plakken te delen met apps in het persoonlijke
profiel.

Gegevens delen tussen werkprofiel en persoonlijk profiel: hiermee kunt u bepalen of apps in het
werkprofiel gegevens mogen delen met apps in het persoonlijke profiel. Met deze instelling kunt u
bijvoorbeeld deelacties binnen toepassingen bepalen, zoals de optie Delen… in de Chrome-browser-
app. Deze instelling geldt niet voor kopiëren en plakken op het klembord. Uw opties voor delen:

Delen buiten grenzen toestaan: dit is de standaardinstelling voor het delen van gegevens van het
apparaat en deze is afhankelijk van de Android-versie. Delen van het persoonlijke profiel naar het
werkprofiel is standaard toegestaan. Delen van het werkprofiel naar het persoonlijke profiel is
standaard geblokkeerd. Met deze instelling wordt voorkomen dat er gegevens worden gedeeld van
het werkprofiel met het persoonlijke profiel. Google blokkeert niet delen van het persoonlijke
profiel naar het werkprofiel op apparaten met versie 6.0 of hoger.
Met de apps in het werkprofiel kunnen aanvragen voor het delen van het persoonlijke
profiel worden verwerkt: hiermee kunt u de ingebouwde Android-functie inschakelen waarmee
het delen van gegevens vanuit het persoonlijke profiel naar het werkprofiel is toegestaan. Wanneer
dit is ingeschakeld, kan een deelverzoek van een app in het persoonlijke profiel worden gedeeld met
apps in het werkprofiel. Dit is de standaardinstelling voor Android-apparaten met een oudere versie
dan 6.0.
Standaardbeperkingen voor delen: biedt de mogelijkheid om in beide richtingen buiten de
grenzen van het werkprofiel te delen. Wanneer u deze instelling selecteert, kunnen apps met het
werkprofiel gegevens delen met apps in het persoonlijke profiel die geen badge hebben. Met deze
instelling kunnen beheerde apps in het werkprofiel gegevens delen met apps aan de onbeheerde
zijde van het apparaat. Gebruik deze instelling daarom zorgvuldig.

Werkprofielmeldingen terwijl het apparaat is vergrendeld: hiermee kunt u bepalen of de apps in
het werkprofiel gegevens in meldingen kunnen weergeven wanneer het apparaat is vergrendeld.
Blokkeren: de gegevens worden niet weergegeven. Niet geconfigureerd: de gegevens worden
weergegeven.

Standaardapp-machtigingen: hiermee stelt u het standaardmachtigingsbeleid in voor alle apps in
het werkprofiel. Vanaf Android 6 wordt de gebruiker gevraagd bepaalde vereiste machtigingen aan
apps toe te kennen wanneer de app wordt gestart. Met deze beleidsinstelling kunt u in het werkprofiel
bepalen of gebruikers wordt gevraagd om machtigingen toe te kennen voor alle apps in het
werkprofiel. U kunt bijvoorbeeld een app aan het werkprofiel toewijzen waarvoor toegang tot de
locatie is vereist. Normaal gesproken wordt de gebruiker gevraagd of hij de app toegang tot de locatie
wil geven. Gebruik dit beleid om automatisch machtigingen te verlenen zonder om bevestiging te
vragen, automatisch machtigingen te weigeren zonder om bevestiging te vragen, of om de
eindgebruiker te laten beslissen. U kunt kiezen uit:

Standaardwaarde apparaat
Vragen
Automatisch verlenen
Automatisch weigeren
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U kunt ook een app-configuratiebeleid gebruiken om machtigingen voor afzonderlijke apps te
verlenen (Client-apps > App-configuratiebeleid).

Accounts toevoegen en verwijderen: kies Blokkeren om te voorkomen dat eindgebruikers
handmatig accounts in het werkprofiel kunnen toevoegen of uit het werkprofiel kunnen verwijderen.
Als u de Gmail-app bijvoorbeeld implementeert in een Android-werkprofiel, kunt u verhinderen dat
eindgebruikers accounts toevoegen aan of verwijderen uit dit werkprofiel. Niet geconfigureerd:
hiermee wordt toegestaan dat accounts worden toegevoegd aan het werkprofiel.

Contactpersonen delen via Bluetooth: hiermee krijgt u toegang tot werkcontactpersonen op een
ander apparaat, zoals een auto, dat via Bluetooth is gekoppeld. Standaard is deze instelling niet
geconfigureerd en worden contactpersonen met een werkprofiel niet weergegeven. Selecteer
Inschakelen om het delen hiervan toe te staan en contactpersonen met een werkprofiel weer te
geven. Deze instelling is van toepassing op Android-apparaten met een werkprofiel met Android OS
v6.0 en hoger. Door deze instelling in te schakelen, kunnen bepaalde Bluetooth-apparaten
werkcontactpersonen cachen bij de eerste verbinding. Als u dit beleid uitschakelt na een eerste
synchronisatie, zijn de werkcontactpersonen van een Bluetooth-apparaat niet meteen verwijderd.

Schermafbeeldingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat in het werkprofiel schermopnamen of
schermafbeeldingen worden gemaakt met het apparaat. U voorkomt ook dat de inhoud wordt
weergegeven op weergaveapparaten die geen beveiligde video-uitvoer hebben. Niet geconfigureerd:
schermafbeeldingen zijn toegestaan.

Beller-id zakelijk contactpersoon in persoonlijk profiel weergeven: indien ingeschakeld (Niet
geconfigureerd), worden de details van een beller die een zakelijke contactpersoon is, weergegeven
in het persoonlijke profiel. Indien ingesteld op Blokkeren wordt het nummer van deze zakelijke
contactpersoon niet weergegeven in het persoonlijke profiel. Van toepassing op Android OS v6.0 en
nieuwere versies.

Werkcontacten zoeken in persoonlijk profiel: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers in
apps in het persoonlijke profiel zoeken naar werkcontacten. Niet geconfigureerd: zoeken naar
werkcontacten in het persoonlijke profiel is toegestaan.

Camera: kies Blokkeren om toegang tot de camera op het apparaat in het werkprofiel te blokkeren.
De camera aan de persoonlijke zijde wordt niet beïnvloed door de instelling. Niet geconfigureerd
staat de toegang tot de camera in het werkprofiel toe.

Werkprofielwachtwoord vereisen: van toepassing op Android 7.0 en hoger waarvoor het werkprofiel is
ingeschakeld. Kies Vereisen om een beleid voor wachtwoordcodes in te voeren dat alleen van toepassing
is op de apps in het werkprofiel. De eindgebruiker kan standaard de twee afzonderlijk gedefinieerde
pincodes gebruiken, maar kan er ook voor kiezen om de twee gedefinieerde pincodes te combineren in de
sterkste van de twee. Niet geconfigureerd: staat de gebruiker toe om werk-apps te gebruiken, zonder
een wachtwoord in te voeren.
Minimale wachtwoordlengte: hiermee geeft u het minimale aantal tekens op waaruit het wachtwoord
moet bestaan (4-16).
Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het werkprofiel wordt vergrendeld: selecteer
de hoeveelheid tijd voordat het werkprofiel wordt vergrendeld. De gebruiker moet vervolgens zijn
referenties invoeren om weer toegang te krijgen.
Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: voer in hoe vaak een onjuist
wachtwoord kan worden ingevoerd voordat het werkprofiel wordt gewist van het apparaat.
Wachtwoord verloopt (dagen): hiermee geeft u het aantal dagen op totdat het wachtwoord van de
eindgebruiker moet worden gewijzigd (van 1-255).
Vereist wachtwoordtype: selecteer het type wachtwoord dat moet worden ingesteld op het apparaat. U
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kunt kiezen uit:

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: voer het aantal nieuwe wachtwoorden in dat moet worden
gebruikt voordat een oud wachtwoord opnieuw kan worden gebruikt (van 1-24).
Ontgrendelen met vingerafdruk: kies Blokkeren om te voorkomen dat eindgebruikers de
vingerafdrukscanner van het apparaat gebruiken om het apparaat te ontgrendelen. Niet geconfigureerd:
gebruikers kunnen apparaten ontgrendelen met een vingerafdruk in het werkprofiel.
Smart Lock en andere trustagenten: kies Blokkeren om te voorkomen dat Smart Lock of andere
trustagenten instellingen voor het vergrendelingsscherm van compatibele apparaten aanpassen. Met deze
functie, ook wel een vertrouwensagent genoemd, kunt u het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm
op het apparaat uitschakelen of overslaan als het apparaat zich op een vertrouwde locatie bevindt.
Hiermee kan bijvoorbeeld het wachtwoord van het werkprofiel worden overgeslagen wanneer het
apparaat is verbonden met een bepaald Bluetooth-apparaat of wanneer het zich in de buurt van een NFC-
tag bevindt. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat gebruikers Smart Lock configureren.

Standaardwaarde apparaat
Lage beveiligingsbiometrie
Vereist
Ten minste numeriek
Numeriek complex: herhalende of opeenvolgende nummers zoals 1111 of 1234 zijn niet
toegestaan
Ten minste alfabetisch
Ten minste alfanumeriek
Minstens alfanumeriek met symbolen

Deze wachtwoordinstellingen zijn van toepassing op persoonlijke profielen op apparaten die gebruikmaken
van een werkprofiel.

Minimale wachtwoordlengte: hiermee geeft u het minimale aantal tekens op waaruit het wachtwoord
moet bestaan (4-14).
Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: selecteer de
hoeveelheid tijd voordat een inactief apparaat automatisch wordt vergrendeld.
Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: voer in hoe vaak een onjuist
wachtwoord kan worden ingevoerd voordat alle gegevens worden gewist van het apparaat.
Wachtwoord verloopt (dagen): hiermee geeft u het aantal dagen op totdat het wachtwoord van de
eindgebruiker moet worden gewijzigd (van 1-255).
Vereist wachtwoordtype: selecteer het type wachtwoord dat moet worden ingesteld op het apparaat. U
kunt kiezen uit:

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: voer het aantal nieuwe wachtwoorden in dat moet worden
gebruikt voordat een oud wachtwoord opnieuw kan worden gebruikt (van 1-24).
Ontgrendelen met vingerafdruk: kies Blokkeren om te voorkomen dat eindgebruikers de
vingerafdrukscanner van het apparaat gebruiken om het apparaat te ontgrendelen. Niet geconfigureerd:

Standaardwaarde apparaat
Lage beveiligingsbiometrie
Vereist
Ten minste numeriek
Numeriek complex: herhalende of opeenvolgende nummers zoals 1111 of 1234 zijn niet
toegestaan
Ten minste alfabetisch
Ten minste alfanumeriek
Minstens alfanumeriek met symbolen



SysteembeveiligingSysteembeveiliging

ConnectiviteitConnectiviteit

staat de gebruiker toe het apparaat te ontgrendelen met een vingerafdruk.
Smart Lock en andere trustagenten: kies Blokkeren om te voorkomen dat Smart Lock of andere
trustagenten instellingen voor het vergrendelingsscherm van compatibele apparaten aanpassen. Met deze
functie, ook wel een vertrouwensagent genoemd, kunt u het wachtwoord voor het vergrendelingsscherm
op het apparaat uitschakelen of overslaan als het apparaat zich op een vertrouwde locatie bevindt.
Hiermee kan bijvoorbeeld het wachtwoord van het werkprofiel worden overgeslagen wanneer het
apparaat is verbonden met een bepaald Bluetooth-apparaat of wanneer het zich in de buurt van een NFC-
tag bevindt. Gebruik deze instelling om te voorkomen dat gebruikers Smart Lock configureren.

NOTENOTE

Bedreigingenscan voor apps: Vereisen: hiermee dwingt u af dat de instelling Apps controleren
wordt ingeschakeld voor werk- en persoonlijke profielen.

Deze instelling werkt alleen voor apparaten met Android O en later.

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

AlwaysOn VPN : kies Inschakelen om in te stellen dat een VPN-client automatisch verbinding maakt
en opnieuw verbinding maakt met het VPN. AlwaysOn VPN-verbindingen blijven verbonden of
maken direct verbinding wanneer gebruikers hun apparaat vergrendelen, het apparaat opnieuw wordt
opgestart of het draadloze netwerk wordt gewijzigd.

Kies Niet geconfigureerd om AlwaysOn VPN voor alle VPN-clients uit te schakelen.

Implementeer slechts één AlwaysOn VPN-beleid per apparaat. Het implementeren van meerdere AlwaysOn
VPN-beleidsregels op één apparaat wordt niet ondersteund.

VPN-client: kies een VPN-client die ondersteuning biedt voor AlwaysOn. Uw opties zijn:

Cisco AnyConnect
F5-toegang
Palo Alto Networks GlobalProtect
Pulse Secure
Aangepast

Pakket-id: voer de pakket-id in van de app in Google Play. Als de URL voor de app in
Google Play bijvoorbeeld 
https://play.google.com/store/details?id=com.contosovpn.android.prod  is, is de pakket-id 
com.contosovpn.android.prod .

De VPN-client die u kiest moet op het apparaat worden geïnstalleerd en moet VPN per app in werkprofielen
ondersteunen. Anders treedt er een fout op.
U dient de VPN-client-app goed te keuren in de Beheerde Google Play Store, de app te synchroniseren
naar Intune en de app te implementeren op het apparaat. Nadat u dit hebt gedaan, is de app geïnstalleerd
in het werkprofiel van de gebruiker.
Er zijn mogelijk bekende problemen bij het gebruik van VPN per app met F5 Access voor Android 3.0.4. Zie
Releaseopmerkingen voor F5 Access voor Android 3.0.4 voor meer informatie.

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/releasenotes/related/relnote-f5access-android-3-0-4.html#relnotes_known_issues_f5_access_android


Volgende stappen

Zie tevens

Vergrendelingsmodus: kies Inschakelen als u wilt afdwingen dat al het verkeer de VPN-tunnel
gebruikt. Als er geen VPN-verbinding is ingesteld, heeft het apparaat geen toegang tot het netwerk.

Kies Niet geconfigureerd om toe te staan dat verkeer via de VPN-tunnel of via het mobiele netwerk
gaat.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook kioskprofielen maken voor toegewezen apparaten met Android en Windows 10.

Apparaten met Android Enterprise configureren en problemen met deze apparaten oplossen in Microsoft
Intune

https://support.microsoft.com/help/4476974


Android Enterprise-apparaatinstellingen voor het
configureren van e-mail, verificatie en synchronisatie
in Intune
3-6-2019 • 3 minutes to read

Voordat u begint

Android Enterprise

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende e-mailinstellingen die u kunt beheren op
Android Enterprise-apparaten. Gebruik deze instellingen voor het configureren van een e-mailserver, SSL voor
het versleutelen van e-mailberichten en nog veel meer als onderdeel van uw beheeroplossing voor mobiele
apparaten (MDM).

Als Intune-beheerder kunt u e-mailinstellingen maken en toewijzen aan Android Enterprise-apparaten in het
werkprofiel.

Zie voor meer informatie over e-mailprofielen in Intune Configure email settings (E-mailinstellingen
configureren).

Maak een apparaatconfiguratieprofiel en kies het werkprofiel.

E-mail-app: selecteer Gmail of Nine Work

E-mailserver: de hostnaam van uw Exchange-server. Voer bijvoorbeeld outlook.office365.com  in.

Het kenmerk Gebruikersnaam van AAD : deze naam is het kenmerk dat Intune ontvangt van Azure
Active Directory (Azure AD). In Intune wordt de gebruikersnaam die wordt gebruikt door dit profiel
dynamisch gegenereerd. Uw opties zijn:

User Principal Name: hiermee wordt de naam opgehaald, zoals user1  of user1@contoso.com

Gebruikersnaam: hiermee wordt alleen de naam opgehaald, zoals user1

Het kenmerk e-mailadres van AAD : deze naam is het e-mailadreskenmerk dat Intune uit Azure AD
ophaalt. In Intune wordt het e-mailadres dat voor dit profiel wordt gebruikt, dynamisch gegenereerd. Uw
opties zijn:

User principal name: Maakt gebruik van de volledige principal name, zoals user1@contoso.com  of 
user1 , als het e-mailadres.

Primaire SMTP-adres: Maakt gebruik van het primaire SMTP-adres, zoals user1@contoso.com , voor
aanmelding bij Exchange.

Verificatiemethode: selecteer Gebruikersnaam en wachtwoord of Certificaten als verificatiemethode
voor het e-mailprofiel.

Als u Certificaat hebt geselecteerd, selecteert u een SCEP- of PKCS-clientcertificaatprofiel dat u eerder
hebt gemaakt voor verificatie van de Exchange-verbinding.

SSL: u kunt deze optie inschakelen om SSL-communicatie (Secure Sockets Layer) te gebruiken wanneer
u e-mailberichten verstuurt, e-mailberichten ontvangt en communiceert met de Exchange-server.

Aantal dagen e-mail voor synchronisatie: kies de tijdsperiode waarvoor u e-mailberichten wilt
synchroniseren. Of selecteer Onbeperkt om alle beschikbare e-mail te synchroniseren.



Volgende stappen

Het inhoudstype voor synchronisatie (uitsluitend Nine Work): kies welke gegevens u wilt
synchroniseren op de apparaten. Uw opties zijn:

Contacten: kies Inschakelen zodat eindgebruikers contactpersonen naar hun apparaten kunnen
synchroniseren.
Agenda: kies Inschakelen zodat eindgebruikers de agenda naar hun apparaten kunnen
synchroniseren.
Taken: kies Inschakelen zodat eindgebruikers taken naar hun apparaten kunnen synchroniseren.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook e-mailprofielen maken voor apparaten met Android Samsung Knox, iOS, Windows 10 en hoger en
Windows Phone 8.1.



Wi-Fi-instellingen voor apparaten met Android
Enterprise en Android Kiosk in Microsoft Intune
toevoegen
20-8-2019 • 16 minutes to read

Voordat u begint

Alleen eigenaar van het apparaat

EenvoudigEenvoudig

ZakelijkZakelijk

U kunt een profiel maken met specifieke wifi-instellingen en dit profiel vervolgens implementeren op uw Android
Enterprise- en toegewezen Android-apparaten. Microsoft Intune bevat veel functies, waaronder het verifiëren bij
uw netwerk, het gebruik van een vooraf gedeelde sleutel en meer.

In dit artikel worden deze instellingen beschreven. Wi-Fi gebruiken op uw apparaten bevat meer informatie over
de Wi-Fi-functie in Microsoft Intune.

Maak een apparaatprofiel.

Selecteer deze optie als u een toegewezen Android Enterprise-apparaat als een kiosk wilt gebruiken.

Wi-Fi-type: kies Basic.

Netwerknaam: voer een naam in voor deze Wi-Fi-verbinding. Eindgebruikers zien deze naam wanneer ze
op hun apparaat beschikbare wifi-verbindingen zoeken. Voer bijvoorbeeld Contoso WiFi in.

SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten
verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze
de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

Wi-Fi-type: selecteer het beveiligingsprotocol voor de verificatie bij het Wi-Fi-netwerk. Uw opties zijn:

Open (geen verificatie) : gebruik deze optie alleen als het netwerk niet beveiligd is.
Vooraf gedeelde WEP-sleutel: typ het wachtwoord bij Vooraf gedeelde sleutel. Wanneer het
netwerk van uw organisatie is ingesteld of geconfigureerd, wordt er ook een wachtwoord of
netwerksleutel geconfigureerd. Voer dit wachtwoord of deze netwerksleutel in voor de PSK-waarde.
Vooraf gedeelde WPA-sleutel: typ het wachtwoord bij Vooraf gedeelde sleutel. Wanneer het
netwerk van uw organisatie is ingesteld of geconfigureerd, wordt er ook een wachtwoord of
netwerksleutel geconfigureerd. Voer dit wachtwoord of deze netwerksleutel in voor de PSK-waarde.

Wi-Fi-type: kies Enterprise.



SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten
verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze
de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde
draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:

EAP-TLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie - Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : kies
het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het apparaat wordt
geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt gepresenteerd
aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als reactie op
een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals anonymous . Tijdens
verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie verzonden en wordt deze
gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

EAP-TTLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode (interne identiteit) : kies hoe u de verbinding verifieert.
Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-Fi-netwerk is
geconfigureerd. Uw opties zijn:

Niet-versleuteld wachtwoord (PAP)
Microsoft CHAP (MS-CHAP)
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.



Alleen werkprofiel
EenvoudigEenvoudig

ZakelijkZakelijk

PEAP : voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode voor verificatie (interne identiteit) : kies hoe u de
verbinding verifieert. Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-
Fi-netwerk is geconfigureerd. Uw opties zijn:

Geen
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Wi-Fi-type: kies Basic.
SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten verbinding
maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze de verbinding
kiezen.
Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit netwerk
wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat apparaten
automatisch verbinding maken.
Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt weergegeven
in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om dit netwerk in de
lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

Wi-Fi-type: kies Enterprise.

SSID : Voer de serviceset-idin. Dit is de echte naam van het draadloze netwerk waarmee apparaten
verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze
de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde



draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:

EAP-TLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie - Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : kies
het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het apparaat wordt
geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt gepresenteerd
aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als reactie op
een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals anonymous . Tijdens
verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie verzonden en wordt deze
gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

EAP-TTLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode (interne identiteit) : kies hoe u de verbinding verifieert.
Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-Fi-netwerk is
geconfigureerd. Uw opties zijn:

Niet-versleuteld wachtwoord (PAP)
Microsoft CHAP (MS-CHAP)
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

PEAP : voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een
bestaand vertrouwd basiscertificaat. Wanneer de client verbinding met het netwerk maakt,
wordt dit certificaat aan de server aangeboden en gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Clientverificatie: Kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode voor verificatie (interne identiteit) : kies hoe u de
verbinding verifieert. Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-
Fi-netwerk is geconfigureerd. Uw opties zijn:



Volgende stappen

Geen
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens moet u dit profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

U kunt ook Wi-Fi-profielen maken voor apparaten met Android, iOS, macOS, Windows 10 en Windows 8.1.



Aangepaste instellingen gebruiken voor Android
Enterprise-apparaten in Microsoft Intune
8-7-2019 • 5 minutes to read

Het profiel maken

Met Microsoft Intune kunt u met behulp van een 'aangepast profiel' aangepaste instellingen toevoegen of maken
voor uw apparaten met een Android Enterprise-werkprofiel. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze
zijn ontworpen om apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

In aangepaste profielen voor Android Enterprise worden OMA-URI-instellingen (Open Mobile Alliance Uniform
Resource Identifier) gebruikt om functies op Android Enterprise-apparaten te beheren. Deze instellingen worden
doorgaans gebruikt door fabrikanten van mobiele apparaten om deze functies te beheren.

Intune biedt ondersteuning voor een beperkt aantal Android Enterprise-aangepaste profielen, met inbegrip van:

./Vendor/MSFT/WiFi/Profile/SSID /-instellingen: een Wi-Fi-profiel maken met een vooraf gedeelde sleutel
heeft enkele voorbeelden.
./Vendor/MSFT/VPN/Profile/Name/PackageList: maken van een VPN-profiel per app heeft enkele
voorbeelden.
./Vendor/MSFT/WorkProfile/DisallowCrossProfileCopyPaste: Zie de voorbeeld (in dit artikel).

Als u aanvullende instellingen, Zie OEMConfig voor Android Enterprise.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepast profiel maakt voor Android Enterprise-apparaten. Het bevat
ook een voorbeeld van een aangepast profiel waarmee kopieer- en plakbewerkingen worden geblokkeerd.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals android enterprise custom profile

Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel
Platform: kies Android Enterprise
Profieltype: kies Aangepast

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een unieke naam in voor de OMA-URI-instelling, zodat u deze gemakkelijk kunt
vinden.

Beschrijving: voer een beschrijving in met een overzicht van de instelling en eventuele andere
belangrijke details.

OMA-URI: voer de OMA-URI in die u als instelling wilt gebruiken.

Gegevenstype: kies het gegevenstype dat u voor deze OMA-URI-instelling gaat gebruiken. Uw
opties zijn:

Tekenreeks
Tekenreeks (XML-bestand)

https://docs.microsoft.com/intune/android-oem-configuration-overview
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


  Voorbeeld

Volgende stappen

Datum en tijd
Geheel getal
Drijvende komma
Boolean-waarde
Base64 (bestand)

Waarde: voer de gegevenswaarde in die moet worden gekoppeld aan de OMA-URI die u hebt
ingevoerd. De waarde is afhankelijk van het gegevenstype dat u hebt geselecteerd. Als u
bijvoorbeeld Datum en tijd hebt gekozen, selecteert u de waarde in een datumkiezer.

Nadat u een aantal instellingen hebt toegevoegd, kunt u Exporteren selecteren. Met Exporteren maakt u
een lijst met alle waarden die u hebt toegevoegd in een bestand met door komma's gescheiden waarden
(.csv).

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan. Blijf, indien nodig, meer instellingen toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, kiest u OK > Maken om het Intune-profiel te maken. Wanneer het profiel is
gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatconfiguratie - profielen.

In dit voorbeeld maakt u een aangepast profiel waarmee kopieer- en plakbewerkingen tussen werk-apps en
persoonlijke apps op Android Enterprise-apparaten worden beperkt.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals android ent block copy paste custom profile .
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: kies Android Enterprise.
Profieltype: kies Aangepast.

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer iets in als Block copy and paste .
Beschrijving: voer iets in als Blocks copy/paste between work and personal apps .
OMA-URI: voer ./Vendor/MSFT/WorkProfile/DisallowCrossProfileCopyPaste  in.
Gegevenstype: kies Booleaans, zodat de waarde voor deze OMA-URI Waar of Onwaar is.
Waarde: kies Waar.

5. Nadat u de instellingen hebt ingevoerd, moet uw omgeving ongeveer zijn zoals in de volgende afbeelding:

Als u dit profiel toewijst aan Android Enterprise-apparaten die u beheert, wordt het kopiëren en plakken tussen
apps in het werkprofiel en persoonlijke profiel geblokkeerd.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u het profiel op Android-apparaten maakt.
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Voordat u begint

E-mail

Device health

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende nalevingsinstellingen die u kunt configureren
op iOS-apparaten in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device
Management) om een e-mailprofiel te vereisen, geroote (opengebroken) apparaten als niet-conform te markeren,
een toegestaan bedreigingsniveau in te stellen, in te stellen dat wachtwoorden verlopen en meer.

Deze functie is van toepassing op:

iOS

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit
doet.

Een nalevingsbeleid maken. Selecteer voor Platform de optie iOS.

Vereisen dat mobiele apparaten een beheerd e-mailprofiel hebben: Als Vereisen is ingesteld,
worden apparaten die geen e-mailprofiel hebben dat door Intune wordt beheerd als niet-conform gezien.
Een apparaat kan geen beheerd e-mailprofiel hebben als het niet correct is gekoppeld of als de gebruiker
het e-mailaccount handmatig op het apparaat heeft ingesteld. Als u Niet geconfigureerd (standaard)
kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Het apparaat wordt in de volgende situaties beschouwd als niet-conform:

Het e-mailprofiel is toegewezen aan een andere gebruikersgroep dan de gebruikersgroep waarvoor het
nalevingsbeleid is bedoeld.
De gebruiker heeft al een e-mailaccount op het apparaat ingesteld dat overeenkomt met het Intune-e-
mailprofiel dat op het apparaat is geïmplementeerd. Het profiel dat door de gebruiker is
geconfigureerd, kan niet worden overschreven en worden beheerd door Intune. De eindgebruiker moet
de bestaande e-mailinstellingen verwijderen om aan het beleid te voldoen. Daarna kan Intune het
beheerde e-mailprofiel installeren.

Selecteer het e-mailprofiel dat moet worden beheerd door Intune: Als de instelling E-mailaccount
moet worden beheerd door Intune is geselecteerd, kiest u Selecteren om het e-mailprofiel voor Intune
in te voeren. Het e-mailprofiel moet bestaan op het apparaat.

Zie De toegang tot zakelijke e-mail configureren met e-mailprofielen bij Intune voor meer informatie over e-
mailprofielen.

Opengebroken apparaten: Kies Blokkeren om geroote (opengebroken) apparaten als niet-conform te
markeren. Als u Niet geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of
niet-naleving.
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Systeembeveiliging
WachtwoordWachtwoord

NOTENOTE

Vereisen dat het apparaat het apparaatdreigingsniveau niet overschrijdt (iOS 8.0 en hoger): gebruik
deze instelling om de risicobeoordeling als voorwaarde voor naleving te gebruiken. Als u Niet
geconfigureerd (standaard) kiest, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving. Als u
deze instelling wilt gebruiken, kiest u het toegestane bedreigingsniveau:

Beveiligd: deze optie is het veiligst en betekent dat het apparaat geen bedreigingen kan hebben. Als
een van de bedreigingsniveaus voor het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het apparaat geëvalueerd
als niet-conform.
Laag: het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als er bedreigingen van een laag niveau aanwezig
zijn. Als een hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-compatibel.
Gemiddeld: Het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als de bedreigingen op het apparaat van
laag of gemiddeld niveau zijn. Als bedreigingen met hoog niveau worden aangetroffen op het apparaat,
wordt het apparaat als niet-conform beoordeeld.
Hoog: deze optie is het minst veilig, omdat alle bedreigingsniveaus zijn toegestaan. Deze optie kan
handig zijn als u deze alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Minimale versie van het besturingssysteem die is vereist (iOS 8.0 en hoger): wanneer een apparaat niet
voldoet aan de minimumvereisten met betrekking tot de versie van het besturingssysteem, wordt dit apparaat
gerapporteerd als niet-conform. Er wordt een koppeling met informatie over het uitvoeren van een upgrade
weergegeven. De eindgebruiker kan kiezen om het apparaat bij te werken. Daarna zijn de resources van de
organisatie toegankelijk.
Maximale versie van het besturingssysteem die is toegestaan (iOS 8.0 en hoger): Als een apparaat een
versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie in de regel, wordt de toegang tot
organisatieresources geblokkeerd. De eindgebruiker wordt gevraagd contact op te nemen met de IT-
beheerder. Op dit apparaat kan geen toegang worden verkregen tot organisatieresources zolang een regel niet
zodanig is gewijzigd dat de versie van het besturingssysteem is toegestaan.
Minimale versie van OS-build (iOS 8.0 en later): Als Apple beveiligingsupdates publiceert, wordt het
buildnummer meestal bijgewerkt, niet de versie van het besturingssysteem. Gebruik deze functie om het
buildnummer in te voeren dat minimaal is toegestaan op het apparaat.
Maximale versie van OS-build (iOS 8.0 en later): Als Apple beveiligingsupdates publiceert, wordt het
buildnummer meestal bijgewerkt, niet de versie van het besturingssysteem. Gebruik deze functie om het
buildnummer in te voeren dat maximaal is toegestaan op het apparaat.

Nadat een nalevings- of configuratiebeleid op een iOS-apparaat is toegepast, wordt gebruikers elke vijftien minuten
gevraagd een wachtwoordcode in te stellen. Gebruikers wordt continu gevraagd een wachtwoordcode in te stellen totdat
de code is ingesteld.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers een
wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat. iOS-apparaten die gebruikmaken van
een wachtwoord, zijn versleuteld.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers
toe te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord



ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

Volgende stappen

moet bestaan.

Vereist wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een
combinatie van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Het minimumaantal niet-alfanumerieke tekens in een wachtwoord: voer het minimale aantal
speciale tekens (zoals & , # , % , !  enzovoort) in dat het wachtwoord moet bevatten.

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is.

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel niet-
actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Beperkte apps: u kunt apps beperken door de bundel-id's toe te voegen aan het beleid. Als de app op een
apparaat is geïnstalleerd, wordt het apparaat gemarkeerd als niet-conform.

App-naam: geef een gebruiksvriendelijke naam op om u te helpen de bundel-id te identificeren.
App-bundel-id: Geef de unieke bundel-id op die is toegewezen door de app-provider. Zie De bundel-
id vinden voor een iOS-app (hiermee wordt een andere Microsoft-website geopend) om de bundel-id
te vinden.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor macOS-apparaten.

https://support.microsoft.com/help/4294074/how-to-find-the-bundle-id-for-an-ios-app
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AirPrint

IP-adres van de server, bronpad en poort ophalenIP-adres van de server, bronpad en poort ophalen

Intune bevat enkele ingebouwde instellingen, zodat iOS-gebruikers verschillende functies van Apple op hun
apparaten kunnen gebruiken. Beheerders kunnen bepalen hoe iOS-gebruikers AirPrint-printers gebruiken, apps
en mappen toevoegen aan de dock en pagina's op het startscherm, app-meldingen weergeven, details van
inventaristags weergeven op het vergrendelingsscherm, verificatie met eenmalige aanmelding gebruiken en
gebruikers met certificaten verifiëren.

Gebruik deze functies om iOS-apparaten te beheren als onderdeel van uw Mobile Device Management-
oplossing (MDM).

Dit artikel beschrijft deze instellingen en wat elke instelling doet.

Maak een iOS-apparaatconfiguratieprofiel.

IP-adres: voer het IPv4- of IPv6-adres van de printer in. Als u hostnamen gebruikt om printers te
identificeren, krijgt u het IP-adres door de printer in de terminal te pingen. In Haal het IP-adres en het pad op
(in dit artikel) vindt u meer informatie.
Pad: het pad is doorgaans ipp/print  voor printers in uw netwerk. In Haal het IP-adres en het pad op (in dit
artikel) vindt u meer informatie.
Poort: voer de luisterpoort van de AirPrint-bestemming in. Als u deze eigenschap leeg laat, maakt AirPrint
gebruik van de standaardpoort. Beschikbaar in iOS 11.0 en hoger.
TLS: kies Inschakelen voor het beveiligen van AirPrint-verbindingen met Transport Layer Security (TLS).
Beschikbaar in iOS 11.0 en hoger.

Met Toevoegen wordt de AirPrint-server aan de lijst toegevoegd. Er kunnen veel afdruk servers worden
toegevoegd. U kunt ook een door komma's gescheiden (.csv) bestand met deze informatie importeren. Met
exporteren wordt een lijst gemaakt met de afdruk servers die u hebt toegevoegd.

Selecteer OK om de lijst op te slaan.

Om AirPrinter-servers toe te voegen, hebt u het IP-adres van de printer, het bronpad en de poort nodig. De
volgende stappen laten zien hoe u aan deze informatie komt.

1. Open op een Mac die verbonden is met hetzelfde lokale netwerk (subnet) als de AirPrint-printers de
Terminal (via /Programma's/Hulpprogramma's).

2. Typ in de terminal ippfind  en selecteer Enter.

Noteer de printergegevens. Er wordt bijvoorbeeld iets in de trant van 
ipp://myprinter.local.:631/ipp/port1  geretourneerd. Het eerste deel is de naam van de printer. Het

laatste deel ( ipp/port1 ) is het bronpad.

3. Typ in de terminal ping myprinter.local  en selecteer Enter.



Indelingsinstellingen voor het startscherm

DockDock

NOTENOTE

Noteer het IP-adres. Er wordt bijvoorbeeld iets in de trant van PING myprinter.local (10.50.25.21)

geretourneerd.

4. Gebruik de waarden van het IP-adres en het bronpad. In dit voorbeeld is het IP-adres 10.50.25.21  en het
bronpad /ipp/port1 .

Met deze instellingen configureert u de indeling van apps en mappen in de dock en het startscherm van iOS-
apparaten. Als u deze functie wilt gebruiken, moeten IOS-apparaten worden uitgevoerd in de supervisiemodus
en werken met iOS 9.3 of hoger.

Gebruik de Dock-instellingen om maximaal zes items of mappen aan de dock onder aan in het iOS-scherm toe
te voegen. Veel apparaten ondersteunen minder items. IPhone-apparaten ondersteunen bijvoorbeeld maximaal
vier items. In dit geval worden alleen de eerste vier items die u hebt toegevoegd op het apparaat weergegeven.

U kunt maximaal zes items (combinatie van apps en mappen) voor de apparaatdock toevoegen.

Toevoegen: apps of mappen toevoegen aan de dock op het apparaat.

Type: een app of een map toevoegen:

App: kies deze optie om apps aan de dock op het scherm toe te voegen. Voer het volgende in:

App-naam: Voer een naam voor de app in. Deze naam wordt ter referentie in de Microsoft
Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het iOS-apparaat.
App-bundel-id: geef de bundel-id van de app op. Zie Bundel-id's voor ingebouwde iOS-apps
voor enkele voorbeelden.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Map: kies deze optie om een map aan de dock op het scherm toe te voegen.

Apps die u aan een pagina in een map toevoegt, worden gerangschikt van links naar rechts, en in
dezelfde volgorde als de lijst. Als u meer apps toevoegt dan er op een pagina passen, worden de
apps naar een andere pagina verplaatst.

Mapnaam: voer de naam van de map in. Deze naam zien gebruikers op hun apparaat.

Lijst met pagina's: u kunt een pagina toevoegen en de volgende eigenschappen invoeren:

Paginanaam: Voer een naam voor de pagina in. Deze naam wordt ter referentie in de
Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het iOS-apparaat.
App-naam: Voer een naam voor de app in. Deze naam wordt ter referentie in de
Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het iOS-apparaat.
App-bundel-id: geef de bundel-id van de app op. Zie Bundel-id's voor ingebouwde
iOS-apps voor enkele voorbeelden.

U kunt maximaal 20 pagina's toevoegen voor de apparaatdock.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Wanneer u pictogrammen toevoegt met behulp van de Dock-instellingen, zijn de pictogrammen op het startscherm en de
pagina's vergrendeld en kunnen deze niet worden verplaatst. Dit is mogelijk inherent aan iOS en de MDM-beleidsregels
van Apple.
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In het volgende voorbeeld worden op het dock-scherm alleen de apps Safari, Mail en Aandelen weergegeven.
De app Mail is geselecteerd om de eigenschappen ervan weer te geven:

Wanneer u het beleid aan een iPhone toewijst, ziet de dock er ongeveer hetzelfde uit als de volgende afbeelding:

Voeg de pagina's toe die u wilt weergeven op het startscherm en de apps die moeten worden weergegeven op
elke pagina. Apps die u aan een pagina toevoegt, worden gerangschikt van links naar rechts, in dezelfde
volgorde als de lijst. Als u meer apps toevoegt dan er op een pagina passen, worden de apps naar een andere
pagina verplaatst.

U kunt items slepen en neerzetten in elk startscherm en alle paginalijsten om deze te opnieuw te rangschikken.

U kunt maximaal 40 pagina's toevoegen.

Lijst met pagina's: u kunt een pagina toevoegen en de volgende eigenschappen invoeren:

Paginanaam: Voer een naam voor de pagina in. Deze naam wordt ter referentie gebruikt in de
Microsoft Azure-portal en wordt niet weergegeven op het iOS-apparaat.

U kunt maximaal 60 items (combinatie van apps en mappen) toevoegen op een apparaat.

Toevoegen: apps of mappen toevoegen aan een pagina op het apparaat.

Type: een app of een map toevoegen:

App: kies deze optie om apps aan een pagina op het scherm toe te voegen. Voer ook
in:

App-naam: Voer een naam voor de app in. Deze naam wordt ter referentie in de
Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het iOS-
apparaat.
App-bundel-id: geef de bundel-id van de app op. Zie Bundel-id's voor
ingebouwde iOS-apps voor enkele voorbeelden.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Map: kies deze optie om een map aan de dock op het scherm toe te voegen.

Apps die u aan een pagina in een map toevoegt, worden gerangschikt van links naar
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Meldingsinstellingen app

rechts, en in dezelfde volgorde als de lijst. Als u meer apps toevoegt dan er op een
pagina passen, worden de apps naar een andere pagina verplaatst.

Mapnaam: voer een naam voor de map in. Deze naam zien gebruikers op het
apparaat.

Toevoegen: hiermee worden pagina's aan de map toegevoegd. Voer ook de
volgende eigenschappen in:

Paginanaam: Voer een naam voor de pagina in. Deze naam wordt ter
referentie in de Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet
weergegeven op het iOS-apparaat.
App-naam: Voer een naam voor de app in. Deze naam wordt ter referentie
in de Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het
iOS-apparaat.
App-bundel-id: geef de bundel-id van de app op. Zie Bundel-id's voor
ingebouwde iOS-apps voor enkele voorbeelden.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

In het volgende voorbeeld wordt een nieuwe pagina met de naam Contoso toegevoegd. Op de pagina worden
de apps Zoek vrienden en Instellingen weergegeven. De app Instellingen is geselecteerd om de eigenschappen
ervan weer te geven:

Wanneer u het beleid aan een iPhone toewijst, ziet de pagina er ongeveer hetzelfde uit als de volgende
afbeelding:



Instellingen voor vergrendelingsschermberichten

Kies hoe apps die op een iOS-apparaat zijn geïnstalleerd meldingen verzenden. Deze instellingen bieden
ondersteuning voor apparaten onder supervisie waarop iOS 9.3 of hoger wordt uitgevoerd.

Toevoegen: meldingen voor apps toevoegen:

App-bundel-id: geef de App-bundel-id op van de app die u wilt toevoegen. Zie Bundel-id's voor
ingebouwde iOS-apps voor enkele voorbeelden.
App-naam: voer de naam in van de app die u wilt toevoegen. Deze naam wordt ter referentie in de
Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het apparaat.
Uitgever: voer de uitgever in van de app die u toevoegt. Deze naam wordt ter referentie in de
Microsoft Azure-portal gebruikt. Deze wordt niet weergegeven op het apparaat.
Meldingen: hiermee kunt u inschakelen of uitschakelen dat de app meldingen naar het apparaat
verzendt.

Weergeven in het meldingencentrum: als u Inschakelen kiest, geeft de app meldingen
weer in meldingencentrum van het apparaat. als u Uitschakelen kiest, geeft de app geen
meldingen weer in meldingencentrum.
Weergeven in het vergrendelingsscherm: selecteer Inschakelen om meldingen van de app
weer te geven op het vergrendelingsscherm van de app. als u Uitschakelen kiest, worden
meldingen van de app niet weergegeven op het vergrendelingsscherm.
Waarschuwingstype: kies hoe de melding moet worden weergegeven wanneer het apparaat
wordt ontgrendeld. Uw opties zijn:

Badge op app-pictogram: Selecteer Inschakelen om een badge toe te voegen aan het app-
pictogram. De badge betekent dat de app een melding heeft verzonden.
Geluiden: selecteer Inschakelen om een geluid af te spelen wanneer een melding wordt
afgeleverd.

Geen: er wordt geen melding weergegeven.
Banner: er wordt kort een banner weergegeven met de melding.
Modaal: de melding wordt weergegeven en de gebruiker moet deze handmatig sluiten
voordat de gebruiker kan doorgaan en het apparaat kan gebruiken.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Gebruik deze instellingen om een aangepast bericht of aangepaste tekst in het aanmeldingsvenster en
vergrendelingsscherm weer te geven. U kunt bijvoorbeeld een bericht weergeven met de tekst 'Indien gevonden,
graag contact opnemen met...' en informatie over de assettag.

Deze functie biedt ondersteuning voor apparaten onder supervisie waarop iOS 9.3 of hoger wordt uitgevoerd.



Instellingen voor eenmalige aanmelding

NOTENOTE

Informatie over de assettag: voer informatie over de assettag van het apparaat in. Voer bijvoorbeeld 
Owned by Contoso Corp  of Serial Number: {{serialnumber}}  in.

De tekst die u opgeeft, wordt weergegeven in het aanmeldingsvenster en het vergrendelingsscherm van
het apparaat.

Voetnoot voor het vergrendelingsscherm: voer een opmerking in waarmee u het apparaat misschien
kunt terugkrijgen als het verloren of gestolen is. U kunt elke gewenste tekst invoeren. Voer bijvoorbeeld
iets in zoals If found, call Contoso at ... .

Apparaattokens kunnen ook worden gebruikt om apparaatspecifieke informatie aan deze velden toe te
voegen. Als u bijvoorbeeld het serienummer wilt weergeven, voert u Serial Number: {{serialnumber}}  in.
De tekst die in het vergrendelingsscherm wordt weergegeven, is vergelijkbaar met 
Serial Number 123456789ABC . Wanneer u variabelen opgeeft, moet u ervoor zorgen dat u accolades {{ }}

gebruikt. App-configuratietokens bevat een lijst met variabelen die kunnen worden gebruikt. U kunt ook 
deviceName  of een andere apparaatspecifieke waarde gebruiken.

Variabelen worden niet gevalideerd in de gebruikers interface en zijn hoofdletter gevoelig. Hierdoor ziet u mogelijk
profielen die met onjuiste invoer zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld {{DeviceID}}  invoert in plaats van 
{{deviceid}} , wordt de letterlijke tekenreeks weergegeven in plaats van de unieke id van het apparaat. Zorg

ervoor dat u de juiste informatie invoert.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

De meeste LOB-apps (Line-Of-Business) vereisen een zekere mate van gebruikersverificatie om beveiliging te
ondersteunen. In veel gevallen moet de gebruiker bij de verificatie herhaaldelijk dezelfde referenties invoeren,
wat vervelend is voor gebruikers. Ontwikkelaars kunnen apps maken die gebruikmaken van eenmalige
aanmelding (SSO) ter verbetering van de gebruikerservaring. Met eenmalige aanmelding hoeft een gebruiker
minder vaak referenties in te voeren.

Voor het gebruik van eenmalige aanmelding, moet u over het volgende beschikken:

Een app die is gecodeerd om te zoeken naar de gebruikersreferentieopslagplaats in eenmalige aanmelding
op het apparaat.
Intune geconfigureerd voor eenmalige aanmelding vanaf iOS-apparaten.



Het kenmerk Gebruikersnaam in AAD : Intune zoekt naar dit kenmerk voor elke gebruiker in Azure
AD. Het betreffende veld (zoals UPN) wordt vervolgens door Intune ingevuld vóór het genereren van de
XML die op het apparaat wordt geïnstalleerd. Uw opties zijn:

User Principal Name: de UPN wordt op de volgende manier geparseerd:

U kunt de realm ook overschrijven met de tekst die u in het tekstvak Realm invoert.

Contoso heeft bijvoorbeeld meerdere regio's, waaronder Europa, Azië en Noord-Amerika. Contoso
wil dat gebruikers uit Azië eenmalige aanmelding gebruiken en de app moet de UPN in de indeling
username@asia.contoso.com  hebben. Wanneer u User Principal Name selecteert, wordt de realm

voor elke gebruiker overgenomen uit Microsoft Azure Active Directory, namelijk contoso.com .
Voor gebruikers in Azië selecteert u dus User Principal Name en voert u asia.contoso.com  in. De
UPN van de eindgebruiker wordt username@asia.contoso.com  in plaats van username@contoso.com .

Apparaat-id voor Intune: de apparaat-id voor Intune wordt automatisch door Intune
geselecteerd.

Apps hoeven standaard alleen de apparaat-id te gebruiken. Als uw app echter gebruikmaakt van de
realm en de apparaat-id, kunt u de realm in het tekstvak Realm invoeren.



Filterinstellingen voor webinhoud
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NOTENOTE
Houd de realm standaard leeg als u de apparaat-id gebruikt.

Apparaat-id voor Microsoft Azure Active Directory

Realm: voer het domeingedeelte van de URL in. Voer bijvoorbeeld contoso.com  in.

URL-voorvoegsels die gebruikmaken van eenmalige aanmelding: voeg URL's in uw organisatie
toe waarvoor gebruikersverificatie met eenmalige aanmelding vereist is.

Bijvoorbeeld: wanneer een gebruiker verbinding maakt met een van deze sites, gebruikt het iOS-apparaat
de referenties voor eenmalige aanmelding. De gebruiker hoeft geen aanvullende referenties in te voeren.
Als meervoudige verificatie is ingeschakeld, moeten gebruikers de tweede verificatie invoeren.

Deze URL's moeten de juiste FQDN-indeling hebben. Apple vereist dat deze de indeling 
http://<yourURL.domain>  hebben.

De URL-vergelijkingspatronen moeten beginnen met http://  of https:// . Er wordt een eenvoudige
vergelijking van de tekenreeksen uitgevoerd. Het URL-voorvoegsel http://www.contoso.com/  komt dus
niet overeen met http://www.contoso.com:80/ . Bij iOS 10.0 of hoger kan het jokerteken * worden gebruikt
om alle overeenkomende waarden in te voeren. Bijvoorbeeld: http://*.contoso.com/  komt overeen met
zowel http://store.contoso.com/  als http://www.contoso.com .

De patronen http://.com  en https://.com  komen overeen met respectievelijk alle HTTP- en HTTPS-
URL's.

Apps die gebruikmaken van eenmalige aanmelding: voeg apps toe op apparaten van
eindgebruikers die gebruik kunnen maken van eenmalige aanmelding.

De matrix AppIdentifierMatches  moet tekenreeksen bevatten die overeenkomen met de app-bundel-id's.
Deze tekenreeksen kunnen exacte overeenkomsten zijn, zoals com.contoso.myapp , of u kunt identieke
begintekens voor de bundel-id invoeren met het jokerteken *. Het jokerteken moet worden weergegeven
na een punt (.) en kan slechts één keer worden weergegeven aan het einde van de tekenreeks, zoals 
com.contoso.* . Wanneer een jokerteken wordt opgenomen, krijgt elke app waarvan de bundel-id begint

met het voorvoegsel toegang tot het account.

Gebruik App-naam om een gebruiksvriendelijke naam in te voeren waarmee u de bundel-id kunt
aangeven.

Referentievernieuwingscertificaat: als u certificaten voor verificatie gebruikt (geen wachtwoorden),
selecteert u het SCEP- of PFX-certificaat als het verificatiecertificaat. Dit certificaat is meestal hetzelfde
certificaat dat voor de gebruiker is geïmplementeerd voor andere profielen, bijvoorbeeld voor VPN, Wi-Fi
of e-mail.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Met deze instellingen wordt browsertoegang tot URL's gecontroleerd op alle iOS-apparaten onder supervisie.

Filtertype: hiermee kunt u specifieke websites toestaan. Uw opties zijn:

URL's configureren: gebruik het ingebouwde webfilter van Apple dat zoekt naar ongepaste



Achtergrondinstellingen

termen, zoals grof en seksueel getint taalgebruik. Deze functie evalueert elke webpagina terwijl
deze wordt geladen, en identificeert en blokkeert ongeschikte inhoud. U kunt ook URL's toevoegen
waarvan u niet wilt dat deze worden gecontroleerd door het filter. U kunt ook specifieke URL's
blokkeren, ongeacht de filterinstellingen van Apple.

NOTENOTE

Toegestane URL's: Voeg de URL's toe die u wilt toestaan. Deze URL's omzeilen het
webfilter van Apple.

De URL's die u invoert, zijn de URL's die u niet wilt laten evalueren door het webfilter van Apple.
Deze URL's zijn geen lijst met toegestane websites. Als u een lijst met toegestane websites wilt
maken, stelt u het Filtertype in op Alleen specifieke websites.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Geblokkeerde URL's: voeg de URL's toe waarvan u niet wilt dat deze worden geopend,
ongeacht het webfilter van Apple.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Alleen specifieke websites (alleen voor Safari): deze URL's worden toegevoegd aan de
bladwijzers van de Safari-browser. De gebruiker mag alleen deze sites bezoeken. Andere sites
kunnen niet worden geopend. Gebruik deze optie alleen als u de exacte lijst van URL's weet die
gebruikers mogen bezoeken.

URL: voer de URL in van de website die u wilt toestaan. Voer bijvoorbeeld 
https://www.contoso.com  in.

Pad naar bladwijzer: Voer het pad in waarin u de bladwijzer wilt opslaan. Voer bijvoorbeeld 
/Contoso/Business Apps  in. Als u geen pad toevoegt, wordt de bladwijzer toegevoegd aan de

standaardmap voor bladwijzers op het apparaat.
Titel: geef een beschrijvende titel voor de bladwijzer op.

Als u geen URL's opgeeft, hebben eindgebruikers geen toegang tot websites, met uitzondering van
microsoft.com , microsoft.net  en apple.com . Deze URL's zijn automatisch toegestaan door

Intune.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Een aangepaste PNG-, JPG- of JPEG-afbeelding toevoegen aan uw onder supervisie staande iOS-apparaten.
Gebruik bijvoorbeeld een bedrijfslogo gebruiken op het vergrendelingsscherm.

Mogelijk ervaart u onverwacht gedrag wanneer een profiel zonder afbeelding wordt toegewezen aan apparaten
met een bestaande afbeelding. U maakt bijvoorbeeld een profiel zonder afbeelding. Dit profiel wordt
toegewezen aan apparaten die al een afbeelding hebben. In dit scenario kan de afbeelding worden gewijzigd in
de standaardinstelling van het apparaat of de oorspronkelijke afbeelding blijft op het apparaat staan. Dit gedrag
wordt geregeld en beperkt door het MDM-platform van Apple.

Weergavelocatie voor achtergrond: Kies een locatie op het apparaat om de afbeelding weer te geven. Uw
opties zijn:

Niet geconfigureerd: Er is geen aangepaste afbeelding toegevoegd aan het apparaat. Het apparaat
gebruikt de standaardinstelling van het besturingssysteem.
Vergrendelingsscherm: hiermee wordt de afbeelding toegevoegd aan het vergrendelingsscherm.
Startscherm: hiermee wordt de afbeelding toegevoegd aan het startscherm.



TIPTIP

Volgende stappen

Achtergrondafbeelding: upload een bestaande PNG-, JPG- of JPEG-afbeelding die u wilt gebruiken. Zorg
ervoor dat de bestandsgrootte minder is dan 750 KB. U kunt een afbeelding die u hebt toegevoegd ook
verwijderen.

Vergrendelingsscherm en startscherm: dezelfde afbeelding wordt op het vergrendelingsscherm en
het startscherm gebruikt.

Als u verschillende afbeeldingen op het vergrendelingsscherm en het startscherm wilt weergeven, maakt u een profiel met
de afbeelding voor het vergrendelingsscherm. Maak een ander profiel met de afbeelding van het startscherm. Wijs beide
profielen toe aan uw iOS-gebruikers- of -apparaatgroepen.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook apparaatfunctieprofielen maken voor macOS-apparaten.



                

Met iOS-apparaatinstellingen kunt u functies
toestaan of beperken met behulp van Intune
16-5-2019 • 61 minutes to read

Voordat u begint

Algemeen

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op iOS-
apparaten. Gebruik deze instellingen als onderdeel van de MDM-oplossing (Mobile Device Management) om
functies toe te staan of uit te schakelen, wachtwoordregels in te stellen, bepaalde apps toe te staan of te
beperken en nog veel meer.

Deze instellingen worden toegevoegd aan een apparaatconfiguratieprofiel in Intune en vervolgens toegewezen
aan of geïmplementeerd op uw iOS-apparaten.

Maak een configuratieprofiel voor apparaatbeperkingen.

Gebruiksgegevens delen: kies Blokkeren om te voorkomen dat met het apparaat diagnostische
gegevens en gebruiksgegevens worden verzonden naar Apple. Niet geconfigureerd (standaard): staat
toe dat deze gegevens worden verzonden.

Aanpassing van de instellingen voor het verzenden van diagnostische gegevens (alleen
onder supervisie): Met Blokkeren voorkomt u dat de gebruiker de instellingen voor verzending
van diagnostische gegevens en app-analyse kan wijzigen in Diagnostische gegevens en
gebruik (instellingen op het apparaat). Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe
om deze apparaatinstellingen te wijzigen.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 9.3.2 en hoger
Schermafbeeldingen: kies Blokkeren om te voorkomen dat schermopnamen of schermafbeeldingen
worden gemaakt met het apparaat. In iOS 9.0 en hoger omvat dit ook het blokkeren van video-opnamen
van het scherm. Niet geconfigureerd (standaard): stelt de gebruiker in staat om de inhoud van het
scherm vast te leggen als afbeelding of video.

Observatie van extern scherm met de app Classroom (alleen onder supervisie): kies
Blokkeren om te voorkomen dat het scherm van het apparaat extern kan worden weergegeven
via de app Classroom. Niet geconfigureerd (standaard): staat de app Apple Classroom toe het
scherm weer te geven.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 9.3 en hoger
Ongevraagde observatie van scherm met de app Classroom (alleen onder supervisie):
indien ingesteld op Toestaan, kunnen docenten het scherm op de iOS-apparaten van
leerlingen/studenten met de app Classroom observeren zonder dat de leerlingen/studenten dit
weten. Op apparaten van leerlingen/studenten die zijn ingeschreven bij een cursus met de app
Classroom, is toestemming voor de docent van deze cursus automatisch ingeschakeld. Met Niet
geconfigureerd (standaard) voorkomt u deze functie.



Niet-vertrouwde TLS-certificaten: kies Blokkeren om te voorkomen dat niet-vertrouwde TLS-
certificaten (Transport Layer Security) zijn toegestaan op het apparaat. Met Niet geconfigureerd
(standaard) staat u TLS-certificaten toe.

Bedrijfsapps vertrouwen: kies Blokkeren om de knop Ontwikkelaar vertrouwen op het apparaat te
verwijderen in Instellingen > Algemeen > Profielen en apparaatbeheer. Niet geconfigureerd
(standaard): stelt de gebruiker in staat om apps te vertrouwen die niet zijn gedownload uit de App Store.

Accountaanpassingen (alleen onder supervisie): wanneer dit is ingesteld op Blokkeren, kan de
gebruiker de apparaatspecifieke instellingen niet bijwerken vanuit de app voor iOS-instellingen. De
gebruiker kan dan bijvoorbeeld geen nieuwe apparaataccounts maken, of de gebruikersnaam of het
wachtwoord wijzigen. Niet geconfigureerd (standaard): staat gebruiker toe om deze instellingen te
wijzigen.

Deze functie geldt ook voor instellingen die toegankelijk zijn vanuit de app voor iOS-instellingen, zoals
voor e-mail, contactpersonen, agenda, Twitter, en meer. Deze functie geldt niet voor apps met
accountinstellingen die niet kunnen worden geconfigureerd in de app voor iOS-instellingen, zoals de
Microsoft Outlook-app.

Schermtijd (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers hun eigen
beperkingen in Schermtijd instellen (instellingen op het apparaat). Met Niet geconfigureerd kan de
gebruiker apparaatbeperkingen (zoals ouderlijk toezicht, inhoudsbeperkingen en privacybeperkingen)
configureren op het apparaat.

Deze instelling heette eerst Beperkingen inschakelen in de apparaatinstellingen. Gevolgen van
deze wijziging:

iOS 11.4.1 en eerder: Blokkeren voorkomt dat eindgebruikers hun eigen beperkingen kunnen
instellen bij de apparaatinstellingen. Dit is hetzelfde, en er zijn geen wijzigingen voor eindgebruikers.
iOS 12.0 en later: Blokkeren voorkomt dat eindgebruikers hun eigen Schermtijd kunnen instellen
bij de apparaatinstellingen (Instellingen > Algemeen > Schermtijd), waaronder inhouds- en
privacybeperkingen. Apparaten die zijn geüpgraded naar iOS 12.0 krijgen het tabblad Beperkingen
niet meer te zien bij de apparaatinstellingen (Instellingen > Algemeen > Apparaatbeheer >
Beheerprofiel > Beperkingen). Deze instellingen vindt u onder Schermtijd.

Gebruik van de optie voor het wissen van alle inhoud en instellingen op het apparaat (alleen
onder supervisie): kies Blokkeren zodat gebruikers de optie voor het wissen van alle inhoud en
instellingen op het apparaat niet kunnen gebruiken (alleen onder supervisie). Niet geconfigureerd
(standaard): geeft de gebruiker toegang tot deze instellingen.

Apparaatnaam wijzigen (alleen onder supervisie): kies Blokkeren zodat de naam van het apparaat
niet kan worden gewijzigd. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe om de naam van
het apparaat te wijzigen.

Aanpassing van meldingsinstellingen (alleen onder supervisie): kies Blokkeren zodat de
meldingsinstellingen niet kunnen worden gewijzigd. Niet geconfigureerd (standaard): staat de
gebruiker toe de meldingsinstellingen voor apparaten te wijzigen.

Aanpassing van achtergrond (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat de achtergrond
kan worden gewijzigd. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe om d achtergrond van
het apparaat te wijzigen.

Wijzigen van de vertrouwensinstellingen voor bedrijfsapps (alleen onder supervisie):
Blokkeren voorkomt dat de gebruiker de instellingen voor bedrijfsapps vertrouwen wijzigt op
apparaten in de supervisiemodus. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe om apps te
vertrouwen die niet zijn gedownload uit de App Store.



Wijzigingen in configuratieprofielen (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt wijzigingen
in configuratieprofielen op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe om
configuratieprofielen te installeren.

Activeringsslot (alleen onder supervisie): kies Toestaan om Activeringsslot in te schakelen op iOS-
apparaten in de supervisiemodus. Met Activeringsslot kan een verloren of gestolen apparaat moeilijker
opnieuw worden geactiveerd.

Verwijdering van apps blokkeren (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om de voorkomen dat
gebruikers apps verwijderen. Niet geconfigureerd (standaard): staat gebruikers toe om apps te
verwijderen van het apparaat.

Beperkte USB-modus blokkeren (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om de beperkte USB-
modus uit te schakelen op apparaten in de supervisiemodus. De beperkte USB-modus voorkomt dat
USB-apparaten gegevens uitwisselen met een apparaat dat gedurende langer dan een uur is
vergrendeld. Niet geconfigureerd (standaard) staat de beperkte USB-modus toe.

Automatisch datum en tijd afdwingen (alleen onder supervisie): met Vereisen wordt instellen van
de datum en tijd automatisch afgedwongen op apparaten in de supervisiemodus. De tijdzone van het
apparaat wordt bijgewerkt wanneer het apparaat mobiele verbindingen heeft of wanneer Wi-Fi met
locatieservices is ingeschakeld voor het apparaat.

Vereisen dat leerlingen/studenten toestemming vragen om een Classroom-cursus te verlaten
(alleen onder supervisie): met Vereisen wordt afgedwongen dat leerlingen/studenten die zijn
ingeschreven bij een niet-beheerde cursus met de app Classroom, toestemming aan de docent vragen
om de cursus te verlaten. Niet geconfigureerd (standaard): dwingt niet af dat de leerling/student
toestemming vraagt.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.3 en hoger
Leslokaal toestaan om een app te vergrendelen en het apparaat te vergrendelen zonder vragen
(alleen onder supervisie): Met Inschakelen kan de docent zonder tussenkomst van de student apps
of het apparaat vergrendelen met behulp van de app Classroom. Apps vergrendelen betekent dat alleen
door de docent gespecificeerde apps op het apparaat toegankelijk zijn. Niet geconfigureerd
(standaard) voorkomt dat de docenten zonder tussenkomst van de student apps of apparaten
vergrendelt met behulp van de app Classroom.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.0 en hoger
Automatisch deelnemen aan Classroom-klassen zonder te vragen (alleen onder supervisie):
Met Inschakelen kunt studenten automatisch deelnemen aan een klas in de app Classroom, zonder
tussenkomst van de docent. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt de docent gevraagd of
studenten mogen deelnemen aan een klas in de app Classroom.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.0 en hoger
Draadloze PKI-updates toestaan: met Toestaan kunnen gebruikers software-updates ontvangen
zonder dat hun apparaten zijn aangesloten op een computer.

Bijhouden van advertenties beperken: kies Beperken om de advertentie-id van het apparaat uit te
schakelen. Met Niet geconfigureerd (standaard) blijft deze instelling ingeschakeld.

Het maken van VPN's blokkeren (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat gebruikers
instellingen maken voor VPN-configuratie. Niet geconfigureerd (standaard): stelt gebruikers in staat



    Wachtwoord

VPN's te maken op het apparaat.

ESIM-instellingen wijzigen (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat gebruikers een
mobiel abonnement kunnen verwijderen uit of toevoegen aan de eSIM op het apparaat. Niet
geconfigureerd (standaard): staat gebruiker toe om deze instellingen te wijzigen.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 12.1 en hoger
Software-updates uitstellen (alleen onder supervisie): Als de waarde is ingesteld op Niet
geconfigureerd (standaard), worden software-updates weergegeven op het apparaat wanneer Apple
deze uitbrengt. Als Apple bijvoorbeeld op een bepaalde datum een iOS-update uitbrengt, wordt deze
update rond de releasedatum automatisch op het apparaat weergegeven.

Met Inschakelen kunt u het weergeven van software-updates op apparaten uitstellen, van 0-90 dagen.
Deze instelling bepaalt niet wanneer updates wel of niet worden geïnstalleerd.

De zichtbaarheid van software-updates vertragen: Voer een waarde van 0-90 dagen in.
Wanneer de vertraging verloopt, krijgen gebruikers een melding om een update uit te voeren
naar de vroegste versie van het besturingssysteem die beschikbaar was toen de vertraging werd
geactiveerd.

Als iOS 12.a bijvoorbeeld beschikbaar komt op 1 januari en Zichtbaarheid vertragen is
ingesteld op 5 dagen, wordt iOS 12.a niet als beschikbare update weergeven op apparaten van
de eindgebruiker. Op de zesde dag na de release komt deze update beschikbaar en kunnen
eindgebruikers deze installeren.

Deze instelling is van toepassing op:

iOS 11.3 en hoger

Wachtwoord: kies Vereisen om af te dwingen dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren
voor toegang tot het apparaat. Niet geconfigureerd: geeft gebruikers toegang tot het apparaat zonder
dat ze een wachtwoord hoeven in te voeren.

Eenvoudige wachtwoorden: kies Blokkeren om complexere wachtwoorden te vereisen. Niet
geconfigureerd: staat eenvoudige wachtwoorden toe, zoals 0000  en 1234 .
Wachtwoordtype vereisen: kies het type wachtwoord dat is vereist voor uw organisatie. Uw opties
zijn:

Het minimumaantal niet-alfanumerieke tekens in een wachtwoord: voer het aantal
symbooltekens in, bijvoorbeeld #  of @ , dat het wachtwoord moet bevatten.
Minimale wachtwoordlengte: voer de minimale lengte in die een gebruiker moet invoeren (tussen
4 en 14 tekens).
Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: voer het aantal mislukte
aanmeldingen in dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist (tussen 1 en 11).
Maximum aantal minuten waarna een wachtwoord voor het vergrendelde scherm is vereist
: voer in hoelang het apparaat inactief moet zijn voordat gebruikers hun wachtwoord opnieuw

moeten invoeren. Als de ingevoerde tijd langer is dan de tijd die is ingesteld op het apparaat, wordt
de door u ingevoerde tijd genegeerd. Ondersteund op iOS 8.0-apparaten en nieuwere apparaten.
Maximale aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld : voer het

Standaardwaarde apparaat
Numeriek
Alfanumeriek

1

1



maximale aantal minuten van inactiviteit in dat is toegestaan op het apparaat totdat het scherm wordt
vergrendeld. Als de ingevoerde tijd langer is dan de tijd die is ingesteld op het apparaat, wordt de
door u ingevoerde tijd genegeerd.
Wachtwoord verloopt (dagen): voer het aantal dagen in voordat het wachtwoord voor het
apparaat moet worden gewijzigd.
Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: voer het aantal nieuwe wachtwoorden in dat moet
worden gebruikt voordat een oud wachtwoord opnieuw kan worden gebruikt.
Ontgrendelen met vingerafdruk: kies Blokkeren om te voorkomen dat vingerafdrukken kunnen
worden gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Niet geconfigureerd: staat de gebruiker toe het
apparaat te ontgrendelen met een vingerafdruk.

Wachtwoordcode wijzigen (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om ervoor te zorgen dat de
wachtwoordcode niet meer kan worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Als deze functie is
geblokkeerd worden wijzigingen in de wachtwoordcodebeperkingen genegeerd op apparaten in de
supervisiemodus. Niet geconfigureerd (standaard): staat toe dat wachtwoordcodes worden
toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Wijziging van vingerafdruk (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om ervoor te zorgen dat
de gebruiker TouchID-vingerafdrukken niet meer kan wijzigen, toevoegen of verwijderen. Niet
geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe de TouchID-vingerafdrukken op het apparaat bij
te werken.

Automatisch doorvoeren van wachtwoorden blokkeren (alleen onder supervisie): kies
Blokkeren om te voorkomen dat de functie Wachtwoorden automatisch doorvoeren wordt gebruikt in
iOS. Als u Blokkeren kiest, gebeurt ook het volgende:

Gebruikers wordt niet meer gevraagd om een wachtwoord te gebruiken dat is opgeslagen in Safari of
in een app.
Automatische sterke wachtwoorden zijn uitgeschakeld en gebruikers krijgen geen suggesties voor
sterke wachtwoorden.

Niet geconfigureerd (standaard) staat deze functies toe.

Aanvragen voor wachtwoordnabijheid blokkeren (alleen onder supervisie): kies Blokkeren
zodat het apparaat van een gebruiker geen wachtwoorden aanvraagt van apparaten in de omgeving.
Niet geconfigureerd (standaard): staat deze wachtwoordaanvragen toe.

Delen van wachtwoorden blokkeren (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt het delen van
wachtwoorden tussen apparaten via AirDrop. Niet geconfigureerd (standaard): staat toe dat
wachtwoorden worden gedeeld.

Vragen om Touch ID- of Face ID-verificatie voor het automatisch invullen van wachtwoorden
of creditcardgegevens (alleen onder supervisie) : Als de waarde Vereisen is ingesteld, moeten
gebruikers zich verifiëren via Touch ID of Face ID voordat wachtwoorden of creditcardgegevens
automatisch kunnen worden ingevuld in Safari en andere apps. Met Niet geconfigureerd (standaard)
kunnen gebruikers deze functie beheren in de apparaatinstellingen.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.0 en hoger

Wanneer u de instellingen Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt
vergrendeld en Maximum aantal minuten waarna een wachtwoord voor het vergrendelde scherm is
vereist configureert, worden deze opeenvolgend toegepast. Als u de waarde voor beide instellingen
bijvoorbeeld instelt op vijf minuten, wordt het scherm na vijf minuten automatisch uitgeschakeld en wordt het
apparaat vergrendeld na nog eens vijf minuten. Als de gebruiker het scherm echter handmatig uitschakelt,
wordt de tweede instelling onmiddellijk toegepast. Nadat de gebruiker in het hetzelfde voorbeeld het scherm
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Vergrendeld scherm

App Store, documenten bekijken, gamen

heeft uitgeschakeld, wordt het apparaat vijf minuten later vergrendeld.

Toegang tot Beheercentrum wanneer het apparaat is vergrendeld: kies Blokkeren om de toegang tot
de app Beheercentrum te blokkeren terwijl het apparaat is vergrendeld. Niet geconfigureerd: verleent
gebruikers toegang tot de app Beheercentrum terwijl het apparaat is vergrendeld.
Meldingen terwijl het apparaat is vergrendeld: met Blokkeren wordt de toegang tot meldingen
geblokkeerd terwijl het apparaat is vergrendeld. Niet geconfigureerd: verleent gebruikers toegang tot
meldingen terwijl het apparaat is vergrendeld.
Wallet-meldingen terwijl het apparaat is vergrendeld: met Blokkeren wordt de toegang tot de app
Wallet geblokkeerd terwijl het apparaat is vergrendeld. Niet geconfigureerd: geeft de gebruiker toegang
tot de app Wallet terwijl het apparaat is vergrendeld.
De weergave Vandaag wanneer het apparaat is vergrendeld: met Blokkeren wordt de toegang tot de
weergave Vandaag geblokkeerd terwijl het apparaat is vergrendeld. Niet geconfigureerd: geeft de
gebruiker toegang tot de weergave Vandaag terwijl het apparaat is vergrendeld.

App Store: met Blokkeren wordt de toegang tot de App Store geblokkeerd op apparaten in de
supervisiemodus. Niet geconfigureerd: geeft gebruikers toegang.

Apps installeren via de App Store (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om de App Store te
blokkeren op het startscherm van het apparaat. Eindgebruikers kunnen iTunes nog steeds gebruiken
of met Apple Configurator apps installeren. Niet geconfigureerd: geeft gebruikers toegang tot de
App Store vanaf het startscherm.
Automatisch downloaden van apps (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om te
voorkomen dat apps die zijn gekocht op andere apparaten, automatisch worden gedownload. Dit is
niet van invloed op updates voor bestaande apps. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om
apps die zijn gekocht op andere iOS-apparaten, te downloaden op het apparaat.

Wachtwoord voor toegang tot de App Store: Vereisen dat gebruikers een wachtwoord invoeren
voordat ze de App Store kunnen bezoeken. Niet geconfigureerd: geeft gebruikers toegang tot de App
Store zonder dat ze een wachtwoord hoeven in te voeren.

In-app aankopen: kies Blokkeren om in-app aankopen van de Store te voorkomen. Niet
geconfigureerd: staat gebruikers toe aankopen in de Store te doen vanuit een actieve app.

Expliciete muziek-, podcast- of nieuwsinhoud op iTunes (alleen onder supervisie): kies
Blokkeren om expliciete muziek-, podcast- of nieuwsinhoud op iTunes te blokkeren. Niet
geconfigureerd: geeft het apparaat toegang tot inhoud voor volwassenen in de Store.

Inhoud uit iBooks Store met de markering Erotisch downloaden: kies Blokkeren om te
voorkomen dat gebruikers media downloaden uit de iBook Store die is gelabeld als Erotisch. Niet
geconfigureerd: staat de gebruiker toe om boeken te downloaden uit de categorie Erotisch.

Zakelijke documenten weergeven in niet-beheerde apps: Blokkeren voorkomt het weergeven van
zakelijke documenten in niet-beheerde apps. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om zakelijke
documenten weer te geven in elke willekeurige app. Voorbeeld: u wilt voorkomen dat gebruikers
bestanden uit de OneDrive-app opslaan in Dropbox. Configureer deze instelling als Blokkeren. Nadat
het apparaat het beleid heeft ontvangen (bijvoorbeeld nadat het opnieuw is opgestart), kunnen er geen
bestanden meer worden opgeslagen.

Toestaan dat beheerde apps contactpersonen doorgeven aan niet-beheerde accounts
voor contactpersonen: Wanneer deze optie is ingesteld op Toestaan, kunnen gebruikers de



        Ingebouwde apps

contactgegevens in Outlook van personen, zoals zakelijke contactpersonen, toevoegen aan of
synchroniseren met de ingebouwde app Contacten op het apparaat. Wanneer deze optie is
ingesteld op Niet geconfigureerd, kunnen gebruikers geen contactpersonen in Outlook
toevoegen aan de ingebouwde Contacten-app op het apparaat.

Als u deze instelling wilt gebruiken, stelt u Zakelijke documenten weergeven in niet-
beheerde apps in op Blokkeren.

Niet-zakelijke documenten weergeven in zakelijke apps: Blokkeren voorkomt het weergeven van
niet-zakelijke documenten in zakelijke apps. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe elk willekeurig
document weer te geven in zakelijke beheerde apps.

Toestaan dat niet-beheerde apps contactpersonen lezen in beheerde accounts voor
contactpersonen: Wanneer deze optie is ingesteld op Toestaan, kunnen gebruikers de
contactgegevens van personen in de app iContacts toevoegen aan Outlook. Wanneer deze optie is
ingesteld op Niet geconfigureerd, wordt het lezen en het verwijderen van dubbele
contactpersonen uit de ingebouwde app Contacten op het apparaat voorkomen.

Als u deze instelling wilt gebruiken, stelt u Niet-zakelijke documenten weergeven in
zakelijke apps in op Blokkeren.

AirDrop beschouwen als een niet-beheerd doel: Vereisen dwingt af dat AirDrop wordt beschouwd
als een niet-beheerd doel. Het zorgt ervoor dat via beheerde apps geen gegevens meer kunnen worden
verzonden met behulp van AirDrop.

Game Center-vrienden toevoegen (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat gebruikers
vrienden kunnen toevoegen in Game Center. Niet geconfigureerd: staat de gebruiker toe om vrienden
toe te voegen in Game Center.

Game Center (alleen onder supervisie): met Blokkeren wordt het gebruik van de app Game Center
geblokkeerd. Niet geconfigureerd: staat gebruik van de app Game Center toe op het apparaat.

Games voor meerdere spelers (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om games voor meerdere
spelers te blokkeren. Niet geconfigureerd: staat de gebruiker toe om games voor meerdere spelers te
spelen op het apparaat.

Regio voor restricties: kies de regio voor restricties die u wilt gebruiken voor toegestane downloads. En
kies vervolgens de toegestane beoordelingen voor Films en Tv-shows.

Apps: kies de toegestane leeftijdscategorie van apps die gebruikers kunnen downloaden, of kies Alle
apps toestaan.

Camera: kies Blokkeren om toegang tot de camera op het apparaat te blokkeren. Niet geconfigureerd:
staat toegang tot de camera van het apparaat toe.

Siri: Blokkeren voorkomt toegang tot Siri. Niet geconfigureerd: staat toegang tot de spraakassistent Siri
toe op het apparaat.

FaceTime: Blokkeren voorkomt toegang tot de app FaceTime. Niet geconfigureerd: staat toegang
tot de app FaceTime toe.

Siri als het apparaat is vergrendeld: kies Blokkeren om te toegang tot Siri te blokkeren wanneer
het apparaat is vergrendeld. Niet geconfigureerd: staat toegang tot de spraakassistent Siri toe op
het apparaat wanneer het is vergrendeld.
Siri-filter voor scheldwoorden (alleen onder supervisie): Vereisen voorkomt het dicteren van
grove taal met Siri of dat Siri grove taal spreekt.
Query's uitvoeren met Siri op door gebruikers gegenereerde inhoud op internet (alleen
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Beperkte apps

Apple News (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om toegang tot de app Apple News op het
apparaat te blokkeren. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van de app Apple News toe.
iBooks Store (alleen onder supervisie): met Blokkeren wordt de toegang tot de iBooks Store
geblokkeerd. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe te zoeken naar boeken en deze te kopen in de
iBooks Store.
Berichten-app op het apparaat (alleen onder supervisie): kies Blokkeren zodat gebruikers de app
Berichten niet kunnen gebruiken op het apparaat. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van de app
Berichten toe voor het verzenden en lezen van sms-berichten.
Podcasts (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat gebruikers de app Podcasts kunnen
gebruiken. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van de app Podcasts toe.
Music-service (alleen onder supervisie): met Blokkeren keert u terug naar de klassieke modus van de
app Music en wordt de Music-service uitgeschakeld. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van de app
Apple Music toe.
iTunes Radio-service (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat gebruikers de app iTunes
Radio gebruiken. Niet geconfigureerd: staat het gebruik van de app iTunes Radio toe.
Wijzigingen in de instellingen van de app Zoek vrienden (alleen onder supervisie): Blokkeren
voorkomt wijzigingen in de instellingen van de app Zoek vrienden. Niet geconfigureerd: staat de
gebruiker toe de instellingen van de app Zoek vrienden te wijzigen.
Zoeken met Spotlight resultaten laten retourneren van internet (alleen onder supervisie):
Blokkeren zorgt ervoor dat Spotlight geen resultaten meer retourneert na een zoekopdracht op internet.
Niet geconfigureerd: staat Zoeken met Spotlight toe om verbinding te maken met internet voor
zoekresultaten.
Verwijderen van systeemapps van het apparaat blokkeren (alleen onder supervisie): kies
Blokkeren om de mogelijkheid uit te schakelen om systeemapps te verwijderen van het apparaat. Niet
geconfigureerd: staat gebruikers toe om systeemapps te verwijderen.

onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat Siri websites raadpleegt om vragen te beantwoorden.
Niet geconfigureerd: staat Siri toe om door gebruikers gegenereerde inhoud te raadplegen op
internet.

Safari (alleen onder supervisie): gebruik van de Safari-browser op het apparaat Blokkeren. Niet
geconfigureerd: staat gebruikers toe de Safari-browser te gebruiken.
Automatisch doorvoeren: met Blokkeren wordt de functie Automatisch doorvoeren in Safari
uitgeschakeld op het apparaat. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe de instellingen voor automatisch
doorvoeren te wijzigen in de webbrowser.
Cookies: kies hoe cookies moeten worden verwerkt op het apparaat. Uw opties zijn:

JavaScript: Blokkeren voorkomt dat Java-scripts worden uitgevoerd in de browser op het apparaat. Niet
geconfigureerd: staat Java-scripts toe.
Waarschuwingen voor fraude: Vereisen dat fraudewaarschuwingen worden weergegeven in de
webbrowser op het apparaat. Niet geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is uitgeschakeld.
Pop-ups: met Blokkeren wordt het gebruik van pop-upblokkering in de webbrowser uitgeschakeld. Niet
geconfigureerd: staat de pop-upblokkering toe.

Toestaan
Alle cookies blokkeren
Cookies van bezochte websites toestaan
Cookies van huidige website toestaan

Configureer een van de volgende lijsten in de lijst met beperkte apps:



    

IMPORTANTIMPORTANT

Apps weergeven of verbergen (alleen onder supervisie)

Draadloos

Verboden apps: een lijst met apps die niet worden beheerd in Intune die u beter niet kunt installeren op het
apparaat. Als een gebruiker een app uit deze lijst installeert, ontvangt u een melding van Intune.
Goedgekeurde apps: een lijst met goedgekeurde apps die gebruikers mogen installeren. Om te voldoen
aan het beleid, mogen gebruikers geen andere apps installeren. Apps die worden beheerd door Intune, zijn
automatisch toegestaan. Als een gebruiker een app uit deze lijst installeert, ontvangt u een melding van
Intune.

Als u apps wilt toevoegen aan deze lijsten, kunt u:

De App Store-URL van de gewenste iTunes-app toevoegen. Voer bijvoorbeeld 
https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8  in om de app Microsoft Werkmappen

toe te voegen.

Als u de URL van een app wilt vinden, opent u de iTunes App Store en gaat u naar de app. Zoek
bijvoorbeeld naar Microsoft Remote Desktop  of Microsoft Word . Selecteer de app en kopieer de URL.

U kunt ook iTunes gebruiken om de app te zoeken en vervolgens de taak Koppeling kopiëren
gebruiken om de URL van de app te krijgen.

Importeer een CSV-bestand met details over de app, inclusief de URL. Gebruik de notatie 
<app url>, <app name>, <app publisher> . Of exporteer een bestaande lijst die de beperkte apps bevat in

dezelfde indeling.

Apparaatprofielen die instellingen voor beperkte apps gebruiken, moeten worden toegewezen aan groepen gebruikers.

In de lijst Apps weergeven of verbergen kunt u een van de volgende lijsten configureren op apparaten in de
supervisiemodus met iOS 9.3 of hoger.

Verborgen apps: voer een lijst met apps in die verborgen zijn voor gebruikers. Gebruikers kunnen deze
apps niet weergeven of openen.
Zichtbare apps: voer een lijst met apps in die gebruikers kunnen weergeven en starten. Andere apps
kunnen niet worden weergegeven of gestart.

Als u apps wilt toevoegen aan deze lijsten, kunt u:

De App Store-URL van de gewenste iTunes-app toevoegen. Voer bijvoorbeeld 
https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8  in om de app Microsoft Werkmappen

toe te voegen.

Als u de URL van een app wilt vinden, opent u de iTunes App Store en gaat u naar de app. Zoek
bijvoorbeeld naar Microsoft Remote Desktop  of Microsoft Word . Selecteer de app en kopieer de URL.

U kunt ook iTunes gebruiken om de app te zoeken en vervolgens de taak Koppeling kopiëren
gebruiken om de URL van de app te krijgen.

Importeer een CSV-bestand met details over de app, inclusief de URL. Gebruik de notatie 
<app url>, <app name>, <app publisher> . Of exporteer een bestaande lijst die de beperkte apps bevat in

dezelfde indeling.

Dataroaming: kies Blokkeren om dataroaming via het mobiele netwerk te voorkomen. Niet



Verbonden apparaten

geconfigureerd (standaard): staat dataroaming toe wanneer het apparaat verbinding heeft met een
mobiel netwerk.

Wereldwijd ophalen op achtergrond tijdens roaming: Blokkeren voorkomt het gebruik van de
functie Wereldwijd ophalen op achtergrond tijdens roaming via het mobiele netwerk. Niet
geconfigureerd (standaard): staat het apparaat toe om gegevens zoals e-mail op te halen tijdens
roaming op een mobiel netwerk.

Nummer inspreken: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers de functie Nummer inspreken
op het apparaat gebruiken. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee wordt Nummer inspreken
toegestaan op het apparaat.

Spraakroaming: kies Blokkeren om spraakroaming via het mobiele netwerk te voorkomen. Niet
geconfigureerd (standaard): staat spraakroaming toe wanneer het apparaat verbinding heeft met een
mobiel netwerk.

Wijzigingen in de app-instellingen voor het gebruik van mobiel dataverkeer (alleen onder
supervisie): kies Blokkeren om wijzigingen te voorkomen in de app-instellingen voor het gebruik van
mobiel dataverkeer. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe om te bepalen welke apps
mobiel dataverkeer mogen gebruiken.

Wijzigingen in de instellingen voor mobiel dataverkeer (alleen onder supervisie): Met
Blokkeren voorkomt u dat gebruikers instellingen voor mobiel dataverkeer wijzigen. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers wijzigingen aanbrengen.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.0 en hoger
Persoonlijke Hotspot: Met Blokkeren schakelt u de persoonlijke hotspot op apparaten van de
gebruikers uit bij elke apparaatsynchronisatie. Mogelijk is deze instelling niet compatibel met bepaalde
providers. Met Niet geconfigureerd (standaard) blijft de configuratie van de persoonlijke hotspot
behouden als de standaardwaarde die is ingesteld door de gebruiker.

Toevoegen aan Wi-Fi-netwerken die alleen configuratieprofielen gebruiken (alleen onder
supervisie): Vereisen dwingt af dat het apparaat alleen Wi-Fi-netwerken gebruikt die zijn ingesteld via
Intune-configuratieprofielen. Niet geconfigureerd (standaard): staat het apparaat toe andere Wi-Fi-
netwerken te gebruiken.

Regels voor mobiel gebruik (alleen beheerde apps): definieer de gegevenstypen die beheerde apps
kunnen gebruiken die zijn verbonden met een mobiel netwerk. Uw opties zijn:

Gebruik van mobiel dataverkeer blokkeren: u kunt het gebruik van mobiel dataverkeer blokkeren
voor Alle beheerde apps of u kunt Specifieke apps kiezen.
Gebruik van mobiel dataverkeer tijdens roaming blokkeren: u kunt het gebruik van mobiel
dataverkeer tijdens roaming blokkeren voor Alle beheerde apps of u kunt Specifieke apps kiezen.

AirDrop (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt het gebruik van AirDrop op het apparaat.
Niet geconfigureerd (standaard): staat het gebruik van de functie AirDrop toe voor het uitwisselen van
inhoud met apparaten in de omgeving.

Koppelen met Apple Watch (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat het apparaat wordt
gekoppeld aan een Apple Watch. Niet geconfigureerd (standaard): staat toe dat het apparaat wordt
gekoppeld aan een Apple Watch.

De gekoppelde Apple Watch gebruikt Wrist Detection: Vereisen dwingt af dat een gekoppelde



Toetsenbord en woordenlijst

Apple Watch Wrist Detection gebruikt. Wanneer dit is vereist, worden op de Apple Watch geen
meldingen weergegeven wanneer deze niet wordt gedragen.

Bluetooth-aanpassingen (alleen onder supervisie): Blokkeren zorgt ervoor dat de eindgebruiker
geen Bluetooth-instellingen meer kan wijzigen op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): staat
de gebruiker toe om deze instellingen te wijzigen.

Koppelen met een host om te bepalen met welke apparaten een iOS-apparaat kan worden
gekoppeld (alleen onder supervisie): Niet geconfigureerd (standaard) staat het koppelen met een
host toe, waarmee de beheerder kan bepalen aan welke apparaten een iOS-apparaat kan worden
gekoppeld. Blokkeren: voorkomt het koppelen met een host.

Wachtwoord voor koppelen voor uitgaande AirPlay-aanvragen vereisen: een wachtwoord voor
koppelen Vereisen wanneer AirPlay wordt gebruikt om inhoud te streamen naar andere Apple-
apparaten. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe inhoud te streamen met AirPlay
zonder een wachtwoord in te voeren.

AirPrint blokkeren (alleen onder supervisie): kies Blokkeren om te voorkomen dat de functie
AirPrint wordt gebruikt op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe
AirPrint te gebruiken.

Opslag van AirPrint-referenties in de Sleutelhanger blokkeren (alleen onder supervisie):
Blokkeren voorkomt het gebruik van de Sleutelhanger om de gebruikersnaam en het wachtwoord
op te slaan op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): staat toe dat de gebruikersnaam en
het wachtwoord van AirPrint worden opgeslagen in de app Sleutelhanger.
Een vertrouwd TLS-certificaat vereisen voor AirPrint (alle onder supervisie): Vereisen dwingt
af dat op het apparaat vertrouwde certificaten worden gebruikt voor TLS-afdrukcommunicatie.
iBeacon-detectie van AirPrint-printers blokkeren (alleen onder supervisie): Blokkeren
voorkomt phishing met schadelijke AirPrint Bluetooth-bakens voor netwerkverkeer. Niet
geconfigureerd (standaard): staat het adverteren van AirPrint-printers op het apparaat toe.

Het instellen van nieuwe apparaten in de buurt blokkeren (alleen onder supervisie): met
Blokkeren wordt de vraag om nieuwe apparaten in de buurt in te stellen uitgeschakeld. Met Niet
geconfigureerd (standaard) wordt gebruikers gevraagd verbinding te maken met andere Apple-
apparaten in de buurt.

Deze functie is van toepassing op:

iOS 11.0 en hoger

Opzoeken van definities van woorden (alleen onder supervisie): Blokkeren voorkomt dat de
gebruiker een woord markeert en vervolgens de definitie ervan opzoekt op het apparaat. Niet
geconfigureerd: geeft toegang tot de functie Opzoeken van definities van woorden.
Tekstvoorspelling (alleen onder supervisie): Niet geconfigureerd staat het gebruik van
tekstvoorspelling toe voor suggesties voor woorden die de gebruiker mogelijk wil invoeren. Met Blokkeren
wordt deze functie geblokkeerd.
Autocorrectie (alleen onder supervisie): Niet gecorrigeerd staat automatische correctie van verkeerd
gespelde woorden toe op het apparaat. Blokkeren: blokkeert het gebruik van Autocorrectie.
Spellingcontrole (alleen onder supervisie): Niet geconfigureerd staat het gebruik van de
spellingcontrole toe op het apparaat. Blokkeren: staat de spellingcontrole toe.
Sneltoetsen (alleen onder supervisie): Niet geconfigureerd staat het gebruik van sneltoetsen toe op
het apparaat. Blokkeren: zorgt ervoor dat de gebruiker geen sneltoetsen meer kan gebruiken.
Dicteren (alleen onder supervisie): Blokkeren zorgt ervoor dat de gebruiker geen spraak meer kan



  

Cloud en opslag

Autonome modus voor enkele toepassing (alleen onder toezicht)

gebruiken om tekst in te voeren. Niet geconfigureerd: staat de gebruiker toe invoer van Dicteren te
gebruiken.

Back-up naar iCloud: Niet geconfigureerd staat de gebruiker toe een back-up van het apparaat op te
slaan in iCloud. Blokkeren: zorgt ervoor dat de gebruiker geen back-ups van het apparaat meer kan
opslaan in iCloud.
Documenten synchroniseren met iCloud blokkeren (alleen onder supervisie): Niet geconfigureerd
staat het synchroniseren van documenten en sleutelwaarden met uw iCloud-opslagruimte toe. Blokkeren:
voorkomt dat documenten en gegevens worden gesynchroniseerd met iCloud.
Photo Stream synchroniseren met iCloud: Niet geconfigureerd stelt gebruikers in staat Mijn Photo
Stream in te schakelen op hun apparaat om te synchroniseren met iCloud, en foto’s weer te geven op alle
apparaten van de gebruikers. Blokkeren: voorkomt dat met Photo Stream foto’s worden gesynchroniseerd
met iCloud.
Versleutelde back-up: kies Vereisen om ervoor te zorgen dat back-ups van het apparaat moeten worden
versleuteld.
iCloud-fotobibliotheek: stel in op Blokkeren om het gebruik van de iCloud-fotobibliotheek voor het
opslaan van foto’s en video’s in de cloud uit te schakelen. Foto's die niet volledig naar het apparaat zijn
gedownload vanaf de iCloud-fotobibliotheek, worden van het apparaat verwijderd. Niet geconfigureerd:
staat het gebruik van de iCloud-fotobibliotheek toe.
Beheerde apps synchroniseren met de cloud: Niet geconfigureerd staat in Intune beheerde apps toe
om gegevens te synchroniseren naar het iCloud-account van de gebruikers. Blokkeren: voorkomt deze
gegevenssynchronisatie naar iCloud.
Streaming van gedeelde foto's: kies Blokkeren om Foto's delen via iCloud uit te schakelen op het
apparaat. Niet geconfigureerd: staat streaming van gedeelde foto’s toe.
Voortzetting van activiteit: Niet geconfigureerd staat gebruikers toe op een ander iOS- of macOS-
apparaat door te gaan met werk waaraan ze zijn begonnen op een iOS-apparaat (Handoff). Blokkeren:
voorkomt deze handoff.
Synchronisatie van iCloud-sleutelhanger blokkeren: kies Blokkeren om het synchroniseren van
referenties die zijn opgeslagen in de Sleutelhanger, naar iCloud uit te schakelen. Niet geconfigureerd:
staat gebruikers toe deze referenties te synchroniseren.
Back-ups van Enterprise Book blokkeren: kies Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers back-ups
opslaan van Enterprise Book-boeken. Niet geconfigureerd: staat gebruikers toe om back-ups te maken
van deze boeken.
Synchronisatie van metagegevens van Enterprise Book blokkeren (notities en markeringen):
Blokkeren voorkomt het synchroniseren van notities en markeringen in Enterprise Book-boeken. Niet
geconfigureerd: staat synchronisatie toe.

Gebruik deze instellingen om iOS-apparaten zodanig te configureren dat hierop specifieke apps in de
autonome één-app-modus worden uitgevoerd. Wanneer deze modus is geconfigureerd en de app wordt
uitgevoerd, wordt het apparaat vergrendeld. Alleen deze ene app kan worden uitgevoerd. Voeg bijvoorbeeld
een app toe waarmee gebruikers een test kunnen uitvoeren op het apparaat. Wanneer de acties van de app zijn
voltooid of u het beleid verwijdert, keert het apparaat terug naar de normale staat.

Ga op een van de volgende manieren te werk om apps toe te voegen:

Voer de App-naam en App-bundel-id in, en selecteer Toevoegen. Bundel-id's voor ingebouwde iOS-
apps (in dit artikel) bevat enkele apps met de bijbehorende id's.
Importeer een CSV-bestand met de lijst met app-namen en de bijbehorende bundel-id’s. Of Exporteer een



        Kiosk (alleen onder toezicht)

bestaande lijst die de apps bevat.

App uitvoeren in kioskmodus: kies het type apps dat u wilt uitvoeren in de kioskmodus. Uw opties
zijn:

Niet geconfigureerd: De kioskinstellingen worden niet toegepast. Het apparaat wordt niet
uitgevoerd in de kioskmodus.
Store-app: voer de URL voor een app in de iTunes App Store in.
Beheerde app: kies een app die u hebt toegevoegd in Intune.
Ingebouwde app: voer de bundel-id (in dit artikel) van de ingebouwde app in.

Ondersteunende aanraking: de toegankelijkheidsinstelling Ondersteunende aanraking Vereisen op
het apparaat. Deze functie helpt gebruikers bij schermbewegingen die mogelijk moeilijk zijn voor hen.
Niet geconfigureerd: deze functie wordt niet uitgevoerd of ingeschakeld in de kioskmodus.

Kleuren omkeren: de toegankelijkheidsinstelling Kleuren omkeren Vereisen, zodat gebruikers met een
beperkt gezichtsvermogen de display kunnen wijzigen. Niet geconfigureerd: deze functie wordt niet
uitgevoerd of ingeschakeld in de kioskmodus.

Mono-audio: de toegankelijkheidsinstelling Mono-audio Vereisen op het apparaat. Niet
geconfigureerd: deze functie wordt niet uitgevoerd of ingeschakeld in de kioskmodus.

Voice-over: de toegankelijkheidsinstelling Voice-over Vereisen op het apparaat om tekst op het scherm
hardop voor te lezen. Niet geconfigureerd: deze functie wordt niet uitgevoerd of ingeschakeld in de
kioskmodus.

Inzoomen: Vereisen dat de instelling Inzoomen is ingesteld op het apparaat, zodat gebruikers met
behulp van aanraken het scherm kunnen inzoomen. Niet geconfigureerd: deze functie wordt niet
uitgevoerd of ingeschakeld in de kioskmodus.

Automatisch vergrendelen: automatische vergrendeling van het apparaat Toestaan. Niet
geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is uitgeschakeld.

Schakelaar voor belsignaal: de schakelaar voor het belsignaal (dempen) op het apparaat Toestaan.
Niet geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is uitgeschakeld.

Scherm draaien: wijzigen van de schermstand Toestaan wanneer de gebruiker het apparaat draait.
Niet geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is uitgeschakeld.

Schermsluimerknop: kies Toestaan om de knop voor slaapstand/ontwaken van het scherm op het
apparaat uit te schakelen. Niet geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is ingeschakeld.

Aanraken: met Blokkeren wordt het aanraakscherm uitgeschakeld op het apparaat. Niet
geconfigureerd: staat de gebruiker toe het aanraakscherm te gebruiken.

Volumeknoppen: het gebruik van de volumeknoppen Toestaan op het apparaat. Niet
geconfigureerd: zorgt ervoor dat de volumeknoppen zijn uitgeschakeld.

Besturingselement voor ondersteunende aanraking: gebruikers Toestaan de functie
Ondersteunende aanraking te gebruiken. Niet geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is
uitgeschakeld.

Besturingselement voor Kleuren omkeren: aanpassingen in de functie Kleuren omkeren Toestaan
zodat gebruikers de functie Kleuren omkeren kunnen aanpassen. Niet geconfigureerd: zorgt ervoor
dat deze functie is uitgeschakeld.

Geselecteerde tekst spreken: de toegankelijkheidsinstellingen Selectie uitspreken Toestaan op het
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Domains

Bundel-id's voor ingebouwde iOS-apps

BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER

com.apple.AppStore App Store Apple

com.apple.calculator Rekenmachine Apple

com.apple.mobilecal Kalender Apple

com.apple.camera Camera Apple

com.apple.mobiletimer Klok Apple

com.apple.compass Kompas Apple

com.apple.MobileAddressBook Contactpersonen Apple

apparaat. Met deze functie wordt tekst die de gebruiker selecteert, hardop gelezen. Niet
geconfigureerd: zorgt ervoor dat deze functie is uitgeschakeld.

Besturingselement voor Voice-over: wijzigingen in Voice-over Toestaan, zodat gebruikers de functie
Voice-over kunnen bijwerken, bijvoorbeeld hoe snel schermtekst hardop wordt gelezen. Niet
geconfigureerd: voorkomt wijzigingen in Voice-over.

Besturingselement voor Inzoomen: wijzigingen in Inzoomen door de gebruiker Toestaan. Niet
geconfigureerd: voorkomt wijzigingen in Inzoomen.

Voordat u een iOS-apparaat voor de kioskmodus kunt configureren, moet u het hulpprogramma Apple Configurator of
het Device Enrollment Program van Apple gebruiken om het apparaat in de supervisiemodus te plaatsen. Raadpleeg de
handleiding van Apple voor het gebruik van het hulpprogramma Apple Configurator. Als de iOS-app die u invoert, wordt
geïnstalleerd nadat u het profiel hebt toegewezen, wordt de kioskmodus van het apparaat pas geactiveerd nadat het
opnieuw is opgestart.

Niet-gemarkeerde e-maildomeinen > E-maildomein-URL: Voeg een of meer URL's toe aan de lijst.
Wanneer eindgebruikers een e-mail ontvangen die afkomstig is van een ander domein dan de domeinen
die u invoert, wordt de e-mail in de iOS Mail-app gemarkeerd als niet-vertrouwd.

Beheerde webdomeinen > Webdomein-URL: Voeg een of meer URL's toe aan de lijst. Wanneer
documenten worden gedownload uit de domeinen die u invoert, worden ze beschouwd als beheerd.
Deze instelling geldt alleen voor documenten die zijn gedownload met Safari.

Domeinen voor automatisch invullen van Safari-wachtwoorden > Domein-URL: Voeg een of
meer URL's toe aan de lijst. Gebruikers kunnen in deze lijst alleen webwachtwoorden van URL's opslaan.
Deze instelling geldt alleen voor Safari en voor apparaten met iOS 9.3 en hoger in de modus supervisie.
Als u geen URL's opgeeft, kunnen wachtwoorden van alle websites worden opgeslagen.

De volgende lijst bevat de bundel-id's van een aantal algemene ingebouwde iOS-apps. Als u de bundel-ID van
andere apps wilt weten, neemt u contact op met de softwareleverancier.



com.apple.facetime FaceTime Apple

com.apple.DocumentsApp Bestanden Apple

com.apple.mobileme.fmf1 Zoek vrienden Apple

com.apple.mobileme.fmip1 Zoek mijn iPhone Apple

com.apple.gamecenter Game Center Apple

com.apple.mobilegarageband GarageBand Apple

com.apple.Health Status Apple

com.apple.Home Home Apple

com.apple.iBooks iBooks Apple

com.apple.iMovie iMovie Apple

com.apple.itunesconnect.mobile iTunes Connect Apple

com.apple.MobileStore iTunes Store Apple

com.Apple.itunesu iTunes U Apple

com.apple.Keynote Keynote Apple

com.Apple.mobilemail Mail Apple

com.apple.Maps Kaarten Apple

com.apple.MobileSMS Berichten Apple

com.apple.Music Music Apple

com.apple.news Nieuws Apple

com.apple.mobilenotes Opmerkingen Apple

com.apple.Numbers Getallen Apple

com.apple.Pages Pages Apple

com.apple.Photo-Booth Photo Booth Apple

com.apple.mobileslideshow Foto's Apple

com.apple.podcasts Podcasts Apple

BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER



com.apple.reminders Herinneringen Apple

com.apple.mobilesafari Safari Apple

com.apple.Preferences Instellingen Apple

com.apple.SiriViewService Siri Apple

com.apple.stocks Aandelen Apple

com.apple.tips Tips Apple

com.apple.TV TV Apple

com.apple.videos Video 's Apple

com.apple.VoiceMemos Dictafoon Apple

com.apple.Passbook Wallet Apple

com.apple.Bridge Watch Apple

com.apple.weather Weer Apple

BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER

Instellingen waarvoor de supervisiemodus is vereist
De supervisiemodus voor iOS kan alleen worden ingeschakeld tijdens de initiële installatie van het apparaat via
het Device Enrollment Program van Apple of met behulp van Apple Configurator. Zodra de supervisiemodus is
ingeschakeld, kunt u in Intune een apparaat configureren met de volgende functionaliteit:

App-vergrendeling (modus voor één app)
Algemene HTTP-proxy
Activeringsslot overslaan
Autonome modus voor één app
Webinhoudsfilter
Achtergrond en vergrendelingsscherm instellen
Stille app-push
Permanente VPN
Installatie van beheerde app exclusief toestaan
iBookstore
iMessages
Game Center
AirDrop
AirPlay
Koppelen aan host
Cloudsynchronisatie
Zoeken met Spotlight
Handoff



NOTENOTE

Volgende stappen

Apparaat wissen
Beperkingen voor gebruikersinterface
Installatie van configuratieprofielen per gebruikersinterface
Nieuws
Sneltoetsen
Wijzigingen van de wachtwoordcode
Wijzigingen van de apparaatnaam
Automatisch downloaden van apps
Wijzigingen in Bedrijfsapps vertrouwen
Apple Music
Binnenkomende e-mail
Koppelen aan Apple Watch

Apple heeft bevestigd dat bepaalde instellingen worden verplaatst naar alleen onder supervisie in 2019. We raden u aan
hiermee rekening te houden wanneer u deze instellingen gebruikt in plaats van dat u wacht totdat Apple deze migreert
naar alleen onder supervisie:

App-installatie door eindgebruikers
App verwijderen
FaceTime
Safari
iTunes
Expliciete inhoud
iCloud-documenten en -gegevens
Games voor meerdere spelers
Game Center-vrienden toevoegen
Siri

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook apparaatfuncties en -instellingen beperken op macOS-apparaten.



E-mailprofielinstellingen voor iOS-apparaten in
Intune
3-6-2019 • 11 minutes to read

Voordat u begint

E-mailinstellingen

In Microsoft Intune kunt u e-mail zo maken en configureren dat deze verbinding maakt met een e-mailserver of
de wijze van verificatie kiest voor gebruikers, S/MIME gebruikt voor versleuteling, enzovoort.

In dit artikel worden alle e-mailinstellingen vermeld en beschreven, die beschikbaar zijn voor iOS-apparaten. U
kunt een apparaatconfiguratieprofiel maken om deze e-mailinstellingen naar/op uw iOS-apparaten
pushen/implementeren.

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

E-mailserver: voer de hostnaam in van uw Exchange-server.

Accountnaam: voer de weergavenaam in voor het e-mailaccount. Deze naam zien gebruikers op hun
apparaat.

Het kenmerk gebruikersnaam van AAD : deze naam is het kenmerk dat Intune uit Azure Active
Directory (AAD) ophaalt. In Intune wordt de gebruikersnaam die wordt gebruikt door dit profiel
dynamisch gegenereerd. Uw opties zijn:

User Principal Name: hiermee wordt de naam opgehaald, zoals user1  of user1@contoso.com

Primair SMTP-adres: haalt de naam op in de indeling van het e-mailadres, zoals 
user1@contoso.com

sAM-accountnaam: hiervoor is het domein vereist, zoals domain\user1 .

Voer ook in:

Bron van gebruikersdomeinnaam: kies AAD (Azure Active Directory) of Aangepast.

Voer, wanneer u ervoor kiest om de kenmerken op te halen van AAD , het volgende in:

Kenmerk voor gebruikersdomeinnaam van AAD : kies de optie om de volledige
domeinnaam of het kenmerk NetBIOS-naam van de gebruiker op te halen

Wanneer u ervoor kiest om aangepaste kenmerken te gebruiken, moet u het volgende
invoeren:

Te gebruiken aangepaste domeinnaam: voer een waarde in die Intune voor de
domeinnaam gebruikt, zoals contoso.com  of contoso

Kenmerk van het e-mailadres van AAD : kies op welke manier het e-mailadres voor de gebruiker
wordt gegenereerd. Selecteer User principal name ( user1@contoso.com  of user1 ) om de volledige
principal-naam als het e-mailadres te gebruiken. Selecteer Primair SMTP-adres ( user1@contoso.com )
om u met het primaire SMTP-adres bij Exchange aan te melden.

Verificatiemethode: selecteer Gebruikersnaam en wachtwoord of Certificaten als
verificatiemethode voor het e-mailprofiel. Meervoudige verificatie van Azure wordt niet ondersteund.



NOTENOTE

Als u Certificaat hebt geselecteerd, selecteert u een SCEP- of PKCS-clientcertificaatprofiel dat u
eerder hebt gemaakt en dat wordt gebruikt voor verificatie van de Exchange-verbinding.

SSL: u kunt deze optie inschakelen om SSL-communicatie (Secure Sockets Layer) te gebruiken wanneer
u e-mailberichten verzendt, e-mailberichten ontvangt en communiceert met de Exchange-server.

OAuth: Inschakelen gebruikt OAuth-communicatie (Open Authorization) om e-mails te verzenden en te
ontvangen en met Exchange te communiceren. Als uw OAuth-server verificatie van certificaten gebruikt,
kiest u Certificaat als Verificatiemethode en voegt u het certificaat in het profiel in. Kies anders
Gebruikersnaam en wachtwoord als verificatiemethode. Als u OAuth gebruikt, moet u:

Controleren of uw e-mailoplossing OAuth ondersteunt voordat u dit profiel naar uw gebruikers
stuurt. Controleren of Office 365 Exchange online ondersteuning biedt voor OAuth. Mogelijk
bieden on-premises Exchange en andere oplossingen van partners of derden geen ondersteuning
voor OAuth. On-premises Exchange kan worden geconfigureerd voor Modern Authentication (zie
de blogpost Announcing Hybrid Modern Authentication for Exchange On-Premises
(Aankondiging van Hybride moderne verificatie voor on-premises Exchange)).

Als OAuth voor het e-mailprofiel wordt gebruikt en de e-mailservice hier geen ondersteuning voor
biedt, wordt de optie Wachtwoord opnieuw invoeren gebroken weergegeven. Er gebeurt
bijvoorbeeld niets wanneer de gebruiker de optie Wachtwoord opnieuw invoeren selecteert bij
de apparaatinstellingen in Apple.

Wanneer OAuth is ingeschakeld, hebben eindgebruikers een andere ervaring bij het aanmelden
voor e-mail door middel van moderne verificatie die ondersteuning biedt voor meervoudige
verificatie (MFA).

Sommige organisaties schakelen voor eindgebruikers de mogelijkheid uit om via selfservice
toegang te krijgen tot toepassingen. In dit scenario kunt u zich mogelijk niet aanmelden bij Modern
Authentication totdat een beheerder de zakelijke app iOS Accounts maakt en gebruikers toegang
geeft tot de app in Azure AD.

De standaardactie is een toepassing toevoegen met de functie Toegangsvenster voor toepassingen
App toevoegen zonder goedkeuring van het bedrijf. Raadpleeg Gebruikers toewijzen aan
toepassingen voor meer informatie.

Wanneer u OAuth inschakelt, gebeurt het volgende:

1. Apparaten die al als doel zijn ingesteld, krijgen een nieuw profiel.
2. Eindgebruikers wordt gevraagd hun referenties opnieuw in te voeren.

S/MIME : schakel S/MIME in, waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden en/of e-mail kunnen
versleutelen in de systeemeigen iOS-e-mailtoepassing.

Wanneer u S/MIME bij een e-mailbericht gebruikt, bevestigt u de authenticiteit van de afzender en de
integriteit en vertrouwelijkheid van het bericht.

S/MIME-ondertekening ingeschakeld: Kies Inschakelen om gebruikers uitgaande e-
mailberichten digitaal te laten ondertekenen voor het account dat u hebt ingevoerd.
Ondertekening biedt gebruikers die berichten ontvangen de zekerheid dat het bericht afkomstig is
van de specifieke afzender en niet van iemand die zich voordoet als de afzender. Met
Uitschakelen wordt gebruikers niet toegestaan om het bericht digitaal te ondertekenen.

Gebruiker toestaan om instelling te wijzigen: kies Inschakelen om gebruikers toe te staan
om S/MIME-ondertekeningsgedrag te wijzigen. Met Uitschakelen voorkomt u dat gebruikers
de S/MIME-ondertekeningsinstelling wijzigen die u hebt geconfigureerd. Beschikbaar in iOS

https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2017/12/06/announcing-hybrid-modern-authentication-for-exchange-on-premises/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/manage-self-service-access
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/user-help/active-directory-saas-access-panel-introduction
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/manage-apps/ways-users-get-assigned-to-applications


Volgende stappen

12 en hoger.
S/MIME-ondertekeningscertificaat: selecteer een bestaand PKCS- of SCEP-certificaatprofiel
dat wordt gebruikt voor het ondertekenen van e-mailberichten.

Gebruiker toestaan om instelling te wijzigen: kies Inschakelen om gebruikers toe te staan
om het ondertekeningscertificaat te wijzigen. Met Uitschakelen voorkomt u dat gebruikers het
ondertekeningscertificaat wijzigen en dwingt u gebruikers het certificaat te gebruiken dat u
hebt geconfigureerd. Beschikbaar in iOS 12 en hoger.

Standaard versleutelen: met Inschakelen worden alle berichten standaard versleuteld. Met
Uitschakelen worden alle berichten standaard niet versleuteld.

Gebruiker toestaan om instelling te wijzigen: kies Inschakelen om gebruikers toe te staan
het standaardgedrag voor versleuteling te wijzigen. Met Uitschakelen voorkomt u dat
gebruikers het standaardgedrag voor versleuteling wijzigen en dwingt u gebruikers de
instelling te gebruiken die u hebt geconfigureerd. Beschikbaar in iOS 12 en hoger.

Versleuteling per bericht afdwingen: met Versleuteling per bericht kunnen gebruikers kiezen
welke e-mailberichten worden versleuteld voordat ze worden verzonden. Kies Inschakelen om de
optie Versleuteling per bericht weer te geven bij het maken van een nieuw e-mailbericht.
Gebruikers kunnen vervolgens voor opt-in of opt-out kiezen ten aanzien van Versleuteling per
bericht. Met Uitschakelen wordt voorkomen dat de optie Versleuteling per bericht wordt
weergegeven.

Als de instelling Standaard versleutelen is ingeschakeld, kunnen gebruikers door Versleuteling
per bericht in te schakelen ervoor kiezen om per bericht versleuteling uit te schakelen. Als de
instelling Standaard versleutelen is uitgeschakeld, kunnen gebruikers door Versleuteling per
bericht in te schakelen ervoor kiezen om per bericht versleuteling in te schakelen.

S/MIME-versleutelingscertificaat: selecteer een bestaand PKCS- of SCEP-certificaatprofiel dat
wordt gebruikt voor het versleutelen van e-mailberichten.

Gebruiker toestaan om instelling te wijzigen: kies Inschakelen om gebruikers toe te staan
het versleutelingscertificaat te wijzigen. Met Uitschakelen voorkomt u dat gebruikers het
versleutelingscertificaat wijzigen en dwingt u gebruikers het certificaat te gebruiken dat u hebt
geconfigureerd. Beschikbaar in iOS 12 en hoger.

Aantal dagen e-mail voor synchronisatie: kies het aantal dagen waarvoor u e-mail wilt
synchroniseren. Of selecteer Onbeperkt om alle beschikbare e-mail te synchroniseren.

Toestaan dat berichten worden verplaatst naar andere e-mailaccounts: u kunt deze optie
inschakelen om toe te staan dat gebruikers e-mailberichten verplaatsen naar andere accounts die
gebruikers op hun apparaat hebben geconfigureerd.

Toestaan dat e-mails worden verzonden vanuit toepassingen van derden: met Inschakelen
kunnen gebruikers dit profiel als standaardaccount voor het verzenden van e-mail selecteren. Hiermee
staat u toe dat toepassingen van derden e-mails kunnen openen in de systeemeigen e-mail-app om er
bijvoorbeeld bestanden als bijlage aan toe te voegen.

Recent gebruikte e-mailadressen synchroniseren: u kunt deze optie inschakelen om toe te staan dat
gebruikers de lijst synchroniseren met e-mailadressen die onlangs zijn gebruikt op het apparaat met de
server.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens moet u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.



Configureer e-mailinstellingen op Android-, Windows 10-, en Windows Phone 8.1-apparaten.



VPN-instellingen voor iOS-apparaten configureren
in Microsoft Intune
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Type verbinding

NOTENOTE

Basis-VPN-instellingen

Microsoft Intune biedt veel VPN-instellingen die kunnen worden geïmplementeerd op uw iOS-apparaten.
Deze instellingen worden gebruikt om VPN-verbindingen te maken en configureren voor het netwerk van uw
organisatie. In dit artikel worden deze instellingen beschreven. Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar
voor sommige VPN-clients, zoals Citrix en Zscaler.

Selecteer het type VPN-verbinding in de volgende lijst met leveranciers:

Check Point Capsule VPN
Cisco Legacy AnyConnect: dit is van toepassing op de app Cisco Legacy AnyConnect versie 4.0.5x en
eerder.
Cisco AnyConnect: dit is van toepassing op de app Cisco AnyConnect versie 4.0.7x en later.
SonicWall Mobile Connect
F5 Access Legacy: dit is van toepassing op de app F5 Access versie 2.1 en eerder.
F5 Access: dit is van toepassing op de app F5 Access versie 3.0 en later.
Palo Alto Networks GlobalProtect (verouderd) : dit is van toepassing op de app Palo Alto Networks
GlobalProtect versie 4.1 en eerder.
Palo Alto Networks GlobalProtect: dit is van toepassing op de app Palo Alto Networks GlobalProtect
versie 5.0 en later.
Pulse Secure
Cisco (IPSec)
Citrix VPN
Citrix SSO
Zscaler: Als u gebruik wilt maken van voorwaardelijke toegang of gebruikers wilt toestaan om het Zscaler-
aanmeldingsscherm over te slaan, moet u Zscaler Private Access (ZPA) integreren met uw Microsoft Azure
AD-account. Zie de Zscaler documentatie voor gedetailleerde instructies.
Aangepaste VPN

Cisco, Citrix, F5 en Palo Alto hebben aangekondigd dat hun verouderde clients niet werken in iOS 12. U moet zo snel
mogelijk migreren naar de nieuwe apps. Zie de blog van het Microsoft Intune-ondersteuningsteam voor meer informatie.

Welke instellingen in de volgende lijst worden weergegeven, is afhankelijk van het VPN-verbindingstype dat u
selecteert.

Verbindingsnaam: eindgebruikers zien deze naam wanneer ze op hun apparaat in een lijst met
beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

Aangepaste domeinnaam (alleen Zscaler): Vul het aanmeldingsveld van de Zscaler-app vooraf met

https://itunes.apple.com/app/cisco-legacy-anyconnect/id392790924
https://itunes.apple.com/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://help.zscaler.com/zpa/configuration-example-microsoft-azure-ad
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2013806&clcid=0x409


het domein waarvan uw gebruikers deel uitmaken. Als bijvoorbeeld de gebruikersnaam 
Joe@contoso.net  is, wordt het domein contoso.net  statisch in het veld weergegeven wanneer de app

wordt geopend. Als u geen domeinnaam invoert, wordt het domeingedeelte van de UPN in Azure
Active Directory (AD) gebruikt.

IP-adres of FQDN : dit is het IP-adres of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de VPN-server
waarmee apparaten verbinding maken. Voer bijvoorbeeld 192.168.1.1  of vpn.contoso.com  in.

Cloudnaam van organisatie (alleen Zscaler): voer de naam in van de cloud waarin uw organisatie is
ingericht. De URL waarmee u zich aanmeldt bij Zscaler bevat de naam.

Verificatiemethode: kies hoe apparaten worden geverifieerd bij de VPN-server.

NOTENOTE

Certificaten: selecteer onder Verificatiecertificaat een bestaand SCEP- of PKCS-
certificaatprofiel om de verbinding te verifiëren. Certificaten configureren bevat enkele richtlijnen
voor certificaatprofielen.

Gebruikersnaam en wachtwoord: eindgebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord
opgeven om zich aan te melden bij de VPN-server.

Als gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt als verificatiemethode voor Cisco IPsec VPN,
moeten deze het SharedSecret bieden via een aangepast profiel voor de Apple Configurator.

Uitgesloten URL's (alleen Zscaler): wanneer u verbonden bent met het VPN van Zscaler, zijn de
vermelde URL's toegankelijk buiten de Zscaler-cloud.

Split tunneling: u kunt deze optie inschakelen of uitschakelen om apparaten te laten bepalen welke
verbinding afhankelijk van het verkeer moet worden gebruikt. Een gebruiker in een hotel gebruikt
bijvoorbeeld de VPN-verbinding voor werkbestanden, maar gebruikt het standaardnetwerk van het
hotel om gewoon op het web te surfen.

VPN-id (aangepaste VPN, Zscaler en Citrix): dit is een id voor de VPN-app die u gebruikt en wordt
geleverd door uw VPN-provider.

Sleutel-/waardeparen voor de aangepaste VPN-kenmerken van uw organisatie invoeren:
voeg sleutel- en waardeparen toe of importeer deze om uw VPN-verbinding aan te passen. Deze
waarden worden doorgaans aangeleverd door uw VPN-provider.

Netwerktoegangsbeheer (NAC) inschakelen (Citrix SSO, F5-toegang): Wanneer u Ik ga akkoord
selecteert, wordt de apparaat-id opgenomen in het VPN-profiel. Deze id kan worden gebruikt voor
verificatie bij de VPN om netwerktoegang toe te staan of te voorkomen.

Zorg bij het gebruik van F5-toegang voor het volgende:

Bevestig dat u F5 BIG-IP 13.1.1.5 gebruikt. BIG-IP 14 wordt niet ondersteund.
Integreer BIG-IP met Intune voor NAC. Zie F5-handleiding Overzicht: APM configureren voor
apparaatpostuurcontroles met eindpuntbeheersystemen.
NAC is ingeschakeld in het VPN-profiel.

Wanneer u Citrix SSO met Gateway gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:

U Citrix Gateway 12.0.59 of hoger gebruikt.
Uw gebruikers Citrix SSO 1.1.6 of hoger hebben geïnstalleerd op hun apparaten.
Integreer Citrix Gateway met Intune voor NAC. Zie de Citrix-implementatiehandleidingMicrosoft
Intune/Enterprise Mobility Suite integreren met NetScaler (LDAP- ENOTP-scenario).
NAC is ingeschakeld in het VPN-profiel.

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_apm/manuals/product/apm-client-configuration-7-1-6/6.html#guid-0bd12e12-8107-40ec-979d-c44779a8cc89
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/guide/integrating-microsoft-intune-enterprise-mobility-suite-with-netscaler.pdf


Automatische VPN-instellingen

Belangrijke informatie:

Als NAC wordt ingeschakeld, wordt de verbinding met de VPN elke 24 uur verbroken. De VPN-
verbinding wordt onmiddellijk hersteld.
De apparaat-id maakt deel uit van het profiel, maar is niet zichtbaar in Intune. De id wordt nergens
door Microsoft opgeslagen en wordt niet door Microsoft gedeeld.

Wanneer de apparaat-id wordt ondersteund door VPN-partners, kan de VPN-client, zoals Citrix SSO,
de id ophalen. Vervolgens kan de VPN-client een query in Intune uitvoeren om te bevestigen dat het
apparaat is geregistreerd en om na te gaan of het VPN-profiel wel of niet conform is.

Als u deze instelling wilt verwijderen, maakt u het profiel opnieuw en selecteert u de optie Ik ga
akkoord niet. Wijs het profiel vervolgens opnieuw toe.

VPN per app: hiermee schakelt u VPN per app in. Er kan dan automatisch een VPN-verbinding
worden gemaakt wanneer bepaalde apps worden geopend. U kunt ook apps koppelen aan het VPN-
profiel. Voor meer informatie ziet u de instructies voor het instellen van VPN per app voor iOS.

Providertype: alleen beschikbaar voor Pulse Secure en aangepaste VPN.
Wanneer u in iOS VPN-profielen voor individuele apps gebruikt met Pulse Secure en een
aangepaste VPN, kiest u voor tunnels op app-niveau (app-proxy) of op pakketniveau (pakkettunnel).
Stel de waarde ProviderType in op app-proxy voor tunneling op app-niveau of pakkettunnel
voor tunneling op pakketniveau. Als u niet zeker weet welke waarde u moet gebruiken, bekijkt u de
documentatie van uw VPN-provider.
Safari-URL's die deze VPN activeren: voeg een of meer website-URL's toe. Wanneer deze URL's
worden bezocht via de Safari-browser op het apparaat, wordt er automatisch een VPN-verbinding
ingesteld.

On-demand VPN : configureer voorwaardelijke regels om te bepalen wanneer de VPN-verbinding
wordt gestart. Stel bijvoorbeeld een voorwaarde in waarmee de VPN-verbinding alleen wordt gebruikt
als een apparaat niet met een Wi-Fi-netwerk van het bedrijf is verbonden. Of maak een voorwaarde.
Voorbeeld: de VPN-verbinding wordt niet gestart als een apparaat geen toegang heeft tot een DNS-
zoekdomein dat u opgeeft.

SSID's of DNS-zoekdomeinen: selecteer of voor deze voorwaarde het draadloze netwerk, SSID's
of DNS-zoekdomeinen worden gebruikt. Kies Toevoegen om een of meerdere SSID's of
zoekdomeinen te configureren.
URL-tekenreekstest: optioneel. Voer een URL die door de regel als een test wordt gebruikt. Als het
apparaat met dit profiel zonder omleiding toegang wil verkrijgen tot deze URL, wordt de VPN-
verbinding gestart. Het apparaat maakt dan verbinding met de doel-URL. De gebruiker ziet de
tekenreekstestsite voor de URL niet. Een voorbeeld van een URL-tekenreekstest is het adres van een
controlewebserver die de apparaatcompatibiliteit controleert voordat u verbinding maakt met de
VPN-verbinding. Een andere mogelijkheid is dat de URL de VPN-verbinding voor een site
controleert, voordat het apparaat verbinding maakt met de doel-URL via de VPN-verbinding.
Domeinactie: kies een van de volgende items:

Actie: kies een van de volgende items:

Verbinding maken indien nodig
Nooit verbinding maken

Verbinden
Verbinding evalueren
Negeren
Verbinding verbreken



Proxyinstellingen

Volgende stap

Als u een proxy gebruikt, configureert u de volgende instellingen. Proxyinstellingen zijn niet beschikbaar voor
VPN-verbindingen van Zscaler.

Script voor automatische configuratie: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de
URL van de proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.
Adres: voer het IP-adres van de volledig gekwalificeerde hostnaam van de proxyserver in.
Poortnummer: voer het poortnummer in dat is gekoppeld aan de proxyserver.

VPN-profielen maken in Intune



Wi-Fi-instellingen voor iOS-apparaten in Microsoft
Intune toevoegen
20-8-2019 • 11 minutes to read

Voordat u begint

Basic-profielen

Enterprise-profielen

U kunt een profiel maken met specifieke Wi-Fi-instellingen en dit profiel vervolgens implementeren op uw iOS-
apparaten. Microsoft Intune biedt veel functies, waaronder het verifiëren bij het netwerk, het toevoegen van een
PKS- of SCEP-certificaat en meer.

Er zijn twee categorieën Wi-Fi-instellingen: instellingen op Basic- en op Enterprise-niveau.

In dit artikel worden deze instellingen beschreven.

Maak een apparaatprofiel.

Wi-Fi-type: kies Basic.

Netwerknaam: voer een naam in voor deze Wi-Fi-verbinding. Deze waarde krijgen gebruikers te zien in
de lijst met beschikbare verbindingen op hun apparaat.

SSID : afkorting voor Service Set Identifier. Deze eigenschap is de echte naam van het draadloze netwerk
waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt
geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen als de SSID van het netwerk niet wordt uitgezonden. Kies
Uitschakelen als de SSID van het netwerk wordt uitgezonden en zichtbaar is.

Beveiligingstype: selecteer het beveiligingsprotocol voor de verificatie bij het Wi-Fi-netwerk. Uw opties
zijn:

Open (geen verificatie) : gebruik deze optie alleen als het netwerk niet beveiligd is.
WPA/WPA2 - persoonlijk: typ het wachtwoord bij Vooraf gedeelde sleutel. Wanneer het netwerk
van uw organisatie is ingesteld of geconfigureerd, wordt er ook een wachtwoord of netwerksleutel
geconfigureerd. Voer dit wachtwoord of deze netwerksleutel in voor de PSK-waarde.
WEP

Proxyinstellingen: uw opties:

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig: voer het adres van de proxyserver als IP-adres in, samen met het bijbehorende
poortnummer.
Automatisch: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de URL van de
proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.



Wi-Fi-type: kies Enterprise.

SSID : afkorting voor Service Set Identifier. Deze eigenschap is de echte naam van het draadloze netwerk
waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt
geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde
draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:

EAP-FAST: voer de PAC-instellingen (Protected Access Credential) in. Deze optie gebruikt
beveiligde toegangsreferenties om een geverifieerde tunnel tussen de client en de verificatieserver te
maken. Uw opties zijn:

(PAC) niet gebruiken
(PAC) gebruiken: als er een bestaand PAC-bestand bestaat, gebruik dit dan.
PAC gebruiken en inrichten: maak het PAC-bestand en voeg het toe aan uw apparaten.
PAC anoniem inrichten en gebruiken: maak het PAC-bestand en voeg het toe aan uw
apparaten zonder verificatie met de server.

EAP-SIM

EAP-TLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA) naar uw toegangsservers voor draadloze netwerken. Voeg
bijvoorbeeld mywirelessserver.contoso.com  of mywirelessserver  toe. Wanneer u deze
informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch vertrouwen negeren dat wordt
weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij verbinding maken met dit Wi-Fi-
netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Met dit certificaat kan de client het certificaat van de draadloze netwerk
toegangs server vertrouwen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie - Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : kies
het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het apparaat wordt
geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt gepresenteerd
aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

EAP-TTLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA) naar uw toegangsservers voor draadloze netwerken. Voeg
bijvoorbeeld mywirelessserver.contoso.com  of mywirelessserver  toe. Wanneer u deze



informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch vertrouwen negeren dat wordt
weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij verbinding maken met dit Wi-Fi-
netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Met dit certificaat kan de client het certificaat van de draadloze netwerk
toegangs server vertrouwen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie: kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode (interne identiteit) : kies hoe u de verbinding verifieert.
Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-Fi-netwerk is
geconfigureerd.

Uw opties: niet-versleuteld wachtwoord (PAP) , Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP) , Microsoft CHAP (MS-CHAP) of
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

LEAP

PEAP : voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA) naar uw toegangsservers voor draadloze netwerken. Voeg
bijvoorbeeld mywirelessserver.contoso.com  of mywirelessserver  toe. Wanneer u deze
informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch vertrouwen negeren dat wordt
weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij verbinding maken met dit Wi-Fi-
netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Met dit certificaat kan de client het certificaat van de draadloze netwerk
toegangs server vertrouwen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie: kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren.

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt



Volgende stappen

Meer bronnen

gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Proxyinstellingen: uw opties:

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig: voer het adres van de proxyserver als IP-adres in, samen met het bijbehorende
poortnummer.
Automatisch: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de URL van de
proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de
lijst met profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens wijst u dit profiel toe.

Overzicht Wi-Fi-instellingen, met inbegrip van andere platforms.



Aangepaste instellingen gebruiken voor iOS-
apparaten in Microsoft Intune
30-7-2019 • 5 minutes to read

Voordat u begint

Wat u dient te weten

Aangepaste configuratieprofielinstellingen

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw iOS-apparaten toevoegen of maken met behulp
van 'aangepaste profielen'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze zijn ontworpen om
apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

Wanneer u iOS-apparaten gebruikt, kunt u op twee manieren aangepaste instellingen opnemen in Intune:

Apple Configurator
Apple Profile Manager

U kunt met deze hulpprogramma's instellingen exporteren naar een configuratieprofiel. U importeert dit bestand
in Intune en wijst het profiel vervolgens toe aan uw iOS-gebruikers en -apparaten. Zodra de instellingen zijn
toegewezen, worden deze gedistribueerd. Ze maken ook een basis lijn of standaard voor iOS in uw organisatie.

In dit artikel vindt u enkele richt lijnen voor het gebruik van Apple Configurator en Apple Profile Manager en een
beschrijving van de eigenschappen die u kunt configureren.

Maak het profiel.

Wanneer u Apple Configurator gebruikt om het configuratieprofiel te maken, moet u ervoor zorgen dat
de instellingen die u exporteert compatibel zijn met de iOS-versie op de apparaten. Zoek op de Apple
Developer-website naar Configuration Profile Reference (naslag voor configuratieprofielen) en
Mobile Device Management Protocol Reference (naslag voor beheerprotocol voor mobiele
apparaten) als u meer wilt weten over het oplossen van problemen bij incompatibele instellingen.

Wanneer u Apple Profile Manager gebruikt, moet u het volgende doen:

Mobile Device Management inschakelen in Profile Manager.

iOS-apparaten toevoegen in Profile Manager.

Nadat u een apparaat hebt toegevoegd in Profile Manager, gaat u naar Onder de bibliotheek >
Apparaten > selecteer uw apparaat > Instellingen. Voer de algemene instellingen in voor het
apparaat.

Download dit bestand en sla het op. U voert dit bestand in het Intune-profiel in.

Zorg ervoor dat de instellingen die u uit Apple Profile Manager exporteert compatibel zijn met de
iOS-versie op de apparaten. Zoek op de Apple Developer-website naar Configuration Profile
Reference (naslag voor configuratieprofielen) en Mobile Device Management Protocol
Reference (naslag voor beheerprotocol voor mobiele apparaten) als u meer wilt weten over het
oplossen van problemen bij incompatibele instellingen.

https://itunes.apple.com/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12
https://support.apple.com/profile-manager
https://developer.apple.com/
https://help.apple.com/serverapp/mac/5.7/#/apd05B9B761-D390-4A75-9251-E9AD29A61D0C
https://help.apple.com/profilemanager/mac/5.7/#/pm9onzap1984
https://developer.apple.com/


Volgende stappen

NOTENOTE

Naam voor het aangepaste configuratieprofiel: voer een naam in voor het beleid. Deze naam wordt
weergegeven op het apparaat en in de Intune-status.

Configuratieprofielbestand: blader naar het configuratieprofiel dat u hebt gemaakt met Apple
Configurator of Apple Profile Manager. Het bestand dat u hebt geïmporteerd, wordt weergegeven in het
gebied Bestandsinhoud.

U kunt ook apparaat-tokens toevoegen aan uw aangepaste configuratie bestanden. Apparaat-tokens
worden gebruikt om apparaatspecifieke informatie toe te voegen. Als u bijvoorbeeld het serienummer wilt
weergeven, voert u {{serialnumber}}  in. Op het apparaat wordt de tekst weer gegeven op 123456789ABC

een manier die uniek is voor elk apparaat. Wanneer u variabelen opgeeft, moet u ervoor zorgen dat u
accolades {{ }}  gebruikt. App-configuratietokens bevat een lijst met variabelen die kunnen worden
gebruikt. U kunt ook deviceid  of een andere apparaatspecifieke waarde gebruiken.

Variabelen worden niet gevalideerd in de gebruikers interface en zijn hoofdletter gevoelig. Hierdoor ziet u mogelijk
profielen die met onjuiste invoer zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld {{DeviceID}}  invoert in plaats van 
{{deviceid}} , wordt de letterlijke tekenreeks weergegeven in plaats van de unieke id van het apparaat. Zorg

ervoor dat u de juiste informatie invoert.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst met
profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u het profiel op macOS-apparaten maakt.



Bundel-id's voor ingebouwde iOS-apps die kunt u
gebruiken in Intune
7-6-2019 • 2 minutes to read

Bundel-id's
BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER

com.apple.AppStore App Store Apple

com.apple.calculator Rekenmachine Apple

com.apple.mobilecal Kalender Apple

com.apple.camera Camera Apple

com.apple.mobiletimer Klok Apple

com.apple.compass Kompas Apple

com.apple.MobileAddressBook Contactpersonen Apple

com.apple.facetime FaceTime Apple

com.apple.DocumentsApp Bestanden Apple

com.apple.mobileme.fmf1 Zoek vrienden Apple

com.apple.mobileme.fmip1 Zoek mijn iPhone Apple

com.apple.gamecenter Game Center Apple

com.apple.mobilegarageband GarageBand Apple

com.apple.Health Status Apple

com.apple.Home Privé Apple

com.apple.iBooks iBooks Apple

com.apple.iMovie iMovie Apple

com.apple.itunesconnect.mobile iTunes Connect Apple

Als u functies op iOS-apparaten configureert, kunt u ook de ingebouwde apps toevoegen op iOS-apparaten. In
dit artikel worden de bundel-id's van een aantal algemene ingebouwde iOS-apps vermeld. Als u de bundel-ID
van andere apps wilt weten, neemt u contact op met de softwareleverancier. Zie de lijst van Apple met iOS-
bundel-id's (opent de website van Apple).

https://support.apple.com/guide/mdm/ios-bundle-ids-mdm90f60c1ce/web


com.apple.MobileStore iTunes Store Apple

com.Apple.itunesu iTunes U Apple

com.apple.Keynote Keynote Apple

com.Apple.mobilemail Mail Apple

com.apple.Maps Kaarten Apple

com.apple.MobileSMS Berichten Apple

com.apple.Music Music Apple

com.apple.news Nieuws Apple

com.apple.mobilenotes Opmerkingen Apple

com.apple.Numbers Getallen Apple

com.apple.Pages Pages Apple

com.apple.mobilephone Telefoon Apple

com.apple.Photo-Booth Photo Booth Apple

com.apple.mobileslideshow Foto's Apple

com.apple.podcasts Podcasts Apple

com.apple.reminders Herinneringen Apple

com.apple.mobilesafari Safari Apple

com.apple.Preferences Instellingen Apple

com.apple.SiriViewService Siri Apple

com.apple.stocks Aandelen Apple

com.apple.tips Tips Apple

com.apple.tv TV Apple

com.apple.videos Video 's Apple

com.apple.VoiceMemos Dictafoon Apple

com.apple.Passbook Wallet Apple

BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER



com.apple.Bridge Watch Apple

com.apple.weather Weer Apple

BUNDEL-ID APP-NAAM UITGEVER

Volgende stappen
Gebruik deze bundel-id's om apparaatfuncties te configureren en bepaalde instelling toe te staan of te beperken
op iOS-apparaten.



macOS-instellingen om te markeren of apparaten
wel of niet conform zijn met behulp van Intune
17-5-2019 • 9 minutes to read

Voordat u begint

Apparaatstatus

Apparaateigenschappen

Systeembeveiligingsinstellingen
WachtwoordWachtwoord

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende nalevingsinstellingen die u kunt configureren
op macOS-apparaten in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device
Management) om een minimale en maximale versie van het besturingssysteem in te stellen, in te stellen dat
wachtwoorden verlopen en meer.

Deze functie is van toepassing op:

macOS

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit
doet.

Een nalevingsbeleid maken. Selecteer voor Platform de optie macOS.

Beveiliging van systeemintegriteit vereisen: U kunt Vereisen dat Beveiliging van systeemintegriteit
(hiermee wordt een Apple-website geopend) op uw macOS-apparaten is ingeschakeld. Als Niet
geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-naleving.

Minimale versie van het besturingssysteem: als een apparaat niet voldoet aan de minimumvereisten met
betrekking tot de versie van het besturingssysteem, wordt het gerapporteerd als niet-conform. Er wordt een
koppeling met informatie over het uitvoeren van een upgrade weergegeven. Gebruikers kunnen dan kiezen
om een upgrade van hun apparaat uit te voeren, waarna ze toegang tot bedrijfsresources krijgen.
Maximale versie van het besturingssysteem: wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem
gebruikt die hoger is dan de versie die is opgegeven in de regel, wordt de toegang tot bedrijfsresources
geblokkeerd. De gebruiker wordt gevraagd contact op te nemen met de IT-beheerder. Tot er een wijziging is
doorgevoerd in de regel om de versie van het besturingssysteem toe te staan, kan dit apparaat geen toegang
tot bedrijfsresources krijgen.
Minimale buildversie van het besturingssysteem: als Apple beveiligingsupdates publiceert, wordt het
buildnummer meestal bijgewerkt, niet de versie van het besturingssysteem. Gebruik deze functie om het
buildnummer in te voeren dat minimaal is toegestaan op het apparaat.
Maximale buildversie van het besturingssysteem: als Apple beveiligingsupdates publiceert, wordt het
buildnummer meestal bijgewerkt, niet de versie van het besturingssysteem. Gebruik deze functie om het
buildnummer in te voeren dat maximaal is toegestaan op het apparaat.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers een

https://support.apple.com/HT204899


VersleutelingVersleuteling

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

GatekeeperGatekeeper

IMPORTANTIMPORTANT

wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers
toe te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord
moet bestaan.

Wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een combinatie
van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Het minimumaantal niet-alfanumerieke tekens in een wachtwoord: Voer het minimale aantal
speciale tekens (zoals & , # , % , !  enzovoort) in dat het wachtwoord moet bevatten.

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is.

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel niet-
actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Als de wachtwoordvereiste op een macOS-apparaat wordt gewijzigd, wordt deze vereiste pas van kracht als de
gebruiker de eerstvolgende keer het wachtwoord wil wijzigen. Als u bijvoorbeeld de lengtebeperking voor het
wachtwoord instelt op acht cijfers en op het macOS-apparaat nog een beperking voor zes cijfers geldt, gaat de
nieuwe beperking pas in de eerstvolgende keer dat de gebruiker het wachtwoord wil bijwerken.

Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat: kies Vereisen om gegevensopslag op uw apparaten
te versleutelen.

Apparaten worden door de firewall tegen onbevoegde netwerktoegang beschermd. U kunt Firewall gebruiken om
verbindingen te beheren op basis van de toepassing.

Firewall: Selecteer Inschakelen om apparaten beter te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Door deze
functie in te schakelen, kunt u binnenkomende internetverbindingen verwerken en de verborgen modus
gebruiken. Niet geconfigureerd (standaard) zorgt ervoor dat de firewall uitgeschakeld blijft en dat
netwerkverkeer is toegestaan (niet geblokkeerd).
Binnenkomende verbindingen: U kunt alle binnenkomende verbindingen Blokkeren, behalve de
verbindingen die vereist zijn voor basisinternetservices, zoals DHCP, Bonjour en IPSec. Via deze instelling
worden ook alle services voor delen geblokkeerd, met inbegrip van het delen van het scherm, externe toegang,
het delen van iTunes-muziek en meer. Niet geconfigureerd (standaard) staat binnenkomende verbindingen
en services voor delen toe.
Verborgen modus: U kunt de verborgen modus Inschakelen om te voorkomen dat het apparaat reageert op
testaanvragen van kwaadwillige gebruikers. Wanneer de modus is ingeschakeld, reageert het apparaat nog
wel op binnenkomende verzoeken voor toegestane apps. Bij Niet geconfigureerd (standaard) blijft de
verborgen modus uitgeschakeld.
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Zie Gatekeeper in macOS (hiermee wordt een Apple-website geopend) voor meer informatie.

Alle apps toestaan die zijn gedownload vanaf deze locaties: hiermee staat u toe dat ondersteunde
toepassingen vanaf verschillende locaties op uw apparaten worden geïnstalleerd. Uw locatieopties:

Niet geconfigureerd standaard. De optie Gatekeeper heeft geen invloed op naleving of niet-naleving.
Mac App Store: alleen apps voor de Mac App Store installeren. Apps van derden en van niet-geïdentificeerde
ontwikkelaars kunnen niet worden geïnstalleerd. Als een gebruiker Gatekeeper selecteert om apps buiten de
Mac App Store om te installeren, wordt het apparaat vervolgens beschouwd als niet compatibel.
Mac App Store en geïdentificeerde ontwikkelaars: apps voor de Mac App Store en geïdentificeerde
ontwikkelaars installeren. macOS controleert de identiteit van ontwikkelaars en voert daarnaast enkele andere
controles uit om de integriteit van de app te verifiëren. Als een gebruiker Gatekeeper selecteert om apps
buiten deze opties om te installeren, wordt het apparaat vervolgens beschouwd als niet compatibel.
Overal: apps vanaf elke locatie en van elke ontwikkelaar kunnen worden geïnstalleerd. Dit is de minst veilige
optie.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie Instellingen voor nalevingsbeleid voor iOS-apparaten.

https://support.apple.com/HT202491
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Voordat u begint

AirPrint

IP-adres en pad ophalenIP-adres en pad ophalen

Intune bevat een aantal ingebouwde instellingen om functies op uw macOS-apparaten aan te passen. Dit artikel
beschrijft deze instellingen en wat elke instelling doet. Het beschrijft tevens de stappen voor het ophalen van het
IP-adres, het pad en de poort van AirPrint-printers via de Terminal-app (emulator).

Deze functie is van toepassing op:

macOS

Gebruik deze instellingen als onderdeel van de MDM-oplossing (Mobile Device Management) om een banner te
maken, te kiezen hoe gebruikers zich aanmelden, een AirPrint-server toe te voegen en meer.

Deze instellingen worden toegevoegd aan een apparaatconfiguratieprofiel in Intune en vervolgens toegewezen
aan of geïmplementeerd op uw macOS-apparaten.

Maak een macOS-apparaatconfiguratieprofiel.

IP-adres: voer het IPv4- of IPv6-adres van de printer in. Als u hostnamen gebruikt om printers te
identificeren, haalt u het IP-adres op door de printer in de Terminal-app te pingen. In Haal het IP-adres en het
pad op (in dit artikel) vindt u meer informatie.
Pad: voer het pad van de printer in. Het pad is doorgaans ipp/print  voor printers in uw netwerk. In Haal het
IP-adres en het pad op (in dit artikel) vindt u meer informatie.
Poort (iOS 11.0 en hoger): Voer de luisterpoort van de AirPrint-bestemming in. Als u deze eigenschap leeg
laat, maakt AirPrint gebruik van de standaardpoort.
TLS (iOS 11.0 en hoger): selecteer Inschakelen om AirPrint-verbindingen te beveiligen met Transport Layer
Security (TLS).

Voeg de AirPrint-server toe. U kunt veel AirPrint-servers toevoegen.

Importeren (optioneel): U kunt ook een door komma's gescheiden bestand (.csv) met een lijst met AirPrint-
printers Importeren. Nadat u AirPrint-printers aan Intune hebt toegevoegd, kunt u bovendien deze lijst
exporteren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Om AirPrinter-servers toe te voegen, hebt u het IP-adres van de printer, het bronpad en de poort nodig. De
volgende stappen laten zien hoe u aan deze informatie komt.

1. Open op een Mac die verbonden is met hetzelfde lokale netwerk (subnet) als de AirPrint-printers de
Terminal (via /Programma's/Hulpprogramma's).

2. Typ in de Terminal-app ippfind  en selecteer Enter.

Noteer de printergegevens. Er wordt bijvoorbeeld iets in de trant van 



Aanmeldings items

Aanmeldingsvenster
VensterindelingVensterindeling

ipp://myprinter.local.:631/ipp/port1  geretourneerd. Het eerste deel is de naam van de printer. Het
laatste deel ( ipp/port1 ) is het bronpad.

3. Typ in de terminal ping myprinter.local  en selecteer Enter.

Noteer het IP-adres. Er wordt bijvoorbeeld iets in de trant van PING myprinter.local (10.50.25.21)

geretourneerd.

4. Gebruik de waarden van het IP-adres en het bronpad. In dit voorbeeld is het IP-adres 10.50.25.21  en het
bronpad /ipp/port1 .

Bestanden, mappen en aangepaste apps: Voeg het pad toe van een bestand, map, aangepaste app of
systeem-app die u wilt openen wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij het apparaat. Systeem-apps of
apps die zijn gebouwd of aangepast voor uw organisatie, bevinden zich doorgaans in de Applications

map, met een pad dat /Applications/AppName.app vergelijkbaar is met.

U kunt veel bestanden, mappen en apps toevoegen. Voer bijvoorbeeld het volgende in:

/Applications/Calculator.app

/Applications

/Applications/Microsoft Office/root/Office16/winword.exe

/Users/UserName/music/itunes.app

Zorg ervoor dat u het juiste pad opgeeft bij het toevoegen van een app, map of bestand. Niet alle items
bevinden zich Applications  in de map. Als een gebruiker een item verplaatst van de ene locatie naar een
andere, verandert het pad. Dit verplaatste item wordt niet geopend wanneer de gebruiker zich aanmeldt.

Aanvullende informatie op de menubalk weergeven: Wanneer het tijdgebied op de menubalk wordt
geselecteerd, wordt met Toestaan de hostnaam en macOS-versie getoond. Niet geconfigureerd
(standaard): deze informatie wordt niet weergegeven op de menubalk.
Banner: Voer een bericht in dat op het aanmeldingsscherm van het apparaat wordt weergegeven. Voer
bijvoorbeeld gegevens over uw organisatie, een welkomstbericht, informatie over gevonden voorwerpen,
enzovoort in.
Aanmeldingsindeling kiezen: Kies hoe gebruikers zich aanmelden op het apparaat. Uw opties zijn:

Vragen om gebruikersnaam en wachtwoord (standaard): hiermee vereist u dat gebruikers een
gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

Alle gebruikers weergeven, vragen om wachtwoord: hiermee vereist u dat gebruikers hun
gebruikersnaam selecteren in een lijst met gebruikers en vervolgens hun wachtwoord invoeren.
Configureer ook het volgende:

Lokale gebruikers: Met Verbergen worden de lokale gebruikersaccounts niet weergegeven in
de lijst met gebruikers, waaronder mogelijk de standaard- en beheerdersaccounts. Alleen de
netwerk- en systeemgebruikersaccounts worden weergegeven. Niet geconfigureerd
(standaard): de lokale gebruikersaccounts worden wel weergegeven in de lijst met gebruikers.
Mobiele accounts: Met Verbergen worden mobiele accounts niet weergegeven in de lijst met
gebruikers. Niet geconfigureerd (standaard): de mobiele accounts worden wel weergegeven
in de lijst met gebruikers. Sommige mobiele accounts worden mogelijk weergegeven als
netwerkgebruikers.
Netwerkgebruikers: Selecteer Weergeven om de netwerkgebruikers in de lijst met
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gebruikers weer te geven. Niet geconfigureerd (standaard): de netwerkgebruikers worden
niet weergegeven in de lijst met gebruikers.
Gebruikers met beheerdersrechten: Met Verbergen worden de gebruikersaccounts met
beheerdersrechten niet weergegeven in de lijst met gebruikers. Niet geconfigureerd
(standaard): de gebruikers met beheerdersrechten worden wel weergegeven in de lijst met
gebruikers.
Andere gebruikers: Selecteer Weergeven om de Andere... gebruikers weer te geven in de
lijst met gebruikers. Niet geconfigureerd (standaard): de andere gebruikersaccounts worden
niet weergegeven in de lijst met gebruikers.

Knop Afsluiten: Met Verbergen wordt de knop Afsluiten niet weergegeven op het aanmeldingsscherm.
Niet geconfigureerd (standaard): de knop Afsluiten wordt wel weergegeven.
Knop Opnieuw opstarten: Met Verbergen wordt de knop Opnieuw opstarten niet weergegeven op het
aanmeldingsscherm. Niet geconfigureerd (standaard): de knop Opnieuw opstarten wordt wel
weergegeven.
Knop Slaapstand: Met Verbergen wordt de knop Slaapstand niet weergegeven op het aanmeldingsscherm.
Niet geconfigureerd (standaard): de knop Slaapstand wordt wel weergegeven.

Gebruikersaanmelding via console uitschakelen: Met Uitschakelen wordt de macOS-opdrachtregel die
wordt gebruikt voor aanmelding verborgen. Voor standaardgebruikers kunt u deze instelling het beste
Uitschakelen. Niet geconfigureerd (standaard): geavanceerde gebruikers kunnen zich aanmelden via de
macOS-opdrachtregel. Om de consolemodus in te schakelen moeten gebruikers >console  invoeren in het
veld Gebruikersnaam en zich verifiëren in het consolevenster.

Nadat gebruikers zich bij de apparaten hebben aangemeld, bepalen de volgende instellingen wat ze kunnen
doen.

Afsluiten deactiveren: Met Uitschakelen wordt voorkomen dat gebruikers na aanmelding de optie
Afsluiten selecteren. Niet geconfigureerd (standaard): gebruikers kunnen de menuopdracht Afsluiten wel
selecteren op het apparaat.
Opnieuw opstarten deactiveren: Met Uitschakelen wordt voorkomen dat gebruikers na aanmelding de
optie Opnieuw opstarten selecteren. Niet geconfigureerd (standaard): gebruikers kunnen de
menuopdracht Opnieuw opstarten wel selecteren op het apparaat.
Uitschakelen deactiveren: Met Uitschakelen wordt voorkomen dat gebruikers na aanmelding de optie
Uitschakelen selecteren. Niet geconfigureerd (standaard): gebruikers kunnen de menuopdracht
Uitschakelen wel selecteren op het apparaat.
Afmelden deactiveren (macOS 10.13 en hoger): Met Uitschakelen wordt voorkomen dat gebruikers na
aanmelding de optie Afmelden selecteren. Niet geconfigureerd (standaard): gebruikers kunnen de
menuopdracht Afmelden wel selecteren op het apparaat.
Vergrendelingsscherm deactiveren (macOS 10.13 en hoger): Met Uitschakelen wordt voorkomen dat
gebruikers na aanmelding de optie Scherm vergrendelen selecteren. Niet geconfigureerd (standaard):
gebruikers kunnen de menuopdracht Scherm vergrendelen wel selecteren op het apparaat.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Bekijk alle instellingen voor iOS-apparaten.
Wijs dit profiel toe aan uw groepen en controleer de status ervan.
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Voordat u begint

Algemeen

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op
macOS-apparaten. Gebruik deze instellingen als onderdeel van de MDM-oplossing (Mobile Device
Management) om functies toe te staan of uit te schakelen, wachtwoordregels in te stellen, bepaalde apps toe te
staan of te beperken en nog veel meer.

Deze instellingen worden toegevoegd aan een apparaatconfiguratieprofiel in Intune en vervolgens toegewezen
aan of geïmplementeerd op uw macOS-apparaten.

Maak een configuratieprofiel voor apparaatbeperkingen.

Opzoeken van definities blokkeren: Blokkeren voorkomt dat de gebruiker een woord markeert en
vervolgens de definitie ervan opzoekt op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): geeft toegang
tot de functie Opzoeken van definities van woorden.

Dicteren blokkeren: met Blokkeren zorgt u ervoor dat de gebruiker geen spraak meer kan gebruiken
om tekst in te voeren. Niet geconfigureerd (standaard): staat de gebruiker toe invoer van Dicteren te
gebruiken.

Cacheopslag van inhoud blokkeren: Kies Niet geconfigureerd (standaard) om cacheopslag van
inhoud mogelijk te maken. Met cacheopslag van inhoud worden app-gegevens, webbrowsergegevens,
downloads en meer lokale items op het apparaat opgeslagen. Selecteer Blokkeren om te voorkomen dat
deze gegevens in de cache worden opgeslagen.

Zie Cacheopslag van inhoud beheren op een Mac (hiermee wordt een andere website geopend) voor meer
informatie over cacheopslag van inhoud in macOS.

Deze functie is van toepassing op:

macOS 10.13 of hoger
Software-updates uitstellen: Als de waarde is ingesteld op Niet geconfigureerd (standaard), worden
software-updates weergegeven op het apparaat wanneer Apple deze uitbrengt. Als Apple bijvoorbeeld op
een bepaalde datum een macOS-update uitbrengt, wordt deze update rond de releasedatum automatisch
op het apparaat weergegeven. Seed-buildupdates zijn zonder vertraging toegestaan.

Met Inschakelen kunt u het weergeven van software-updates op apparaten uitstellen, van 0-90 dagen.
Deze instelling bepaalt niet wanneer updates wel of niet worden geïnstalleerd.

De zichtbaarheid van software-updates vertragen: Voer een waarde van 0-90 dagen in.
Wanneer de vertraging verloopt, krijgen gebruikers een melding om een update uit te voeren naar
de vroegste versie van het besturingssysteem die beschikbaar was toen de vertraging werd
geactiveerd.

Als een macOS-update bijvoorbeeld beschikbaar komt op 1 januari en Zichtbaarheid vertragen
is ingesteld op 5 dagen, wordt de update niet als beschikbare update weergeven op apparaten. Op

https://support.apple.com/guide/mac-help/manage-content-caching-on-mac-mchl3b6c3720/mac


Wachtwoord

de zesde dag na de release komt deze update beschikbaar en kunnen eindgebruikers deze
installeren.

Deze functie is van toepassing op:

macOS 10.13.4 of hoger

Wachtwoord: kies Vereisen om af te dwingen dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor
toegang tot het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is er geen wachtwoord vereist en worden
er geen beperkingen afgedwongen, zoals het blokkeren van eenvoudige wachtwoorden of het instellen van
een minimumlengte.

Vereist wachtwoordtype: hiermee geeft u op of het wachtwoord alleen numerieke tekens mag
bevatten of dat het wachtwoord alfanumeriek moet zijn (en dus letters en cijfers moet bevatten). Deze
instelling wordt alleen ondersteund op Mac OS X-versie 10.10.3 en hoger.
Het minimumaantal niet-alfanumerieke tekens in een wachtwoord: hiermee geeft u het aantal
complexe tekens (tussen 0 en 4 tekens) op dat het wachtwoord moet bevatten.
Een complex teken is een symbool zoals ‘?’.
Minimale wachtwoordlengte: voer de minimale lengte van het wachtwoord in dat een gebruiker
moet configureren (tussen 4 en 16 tekens).
Eenvoudige wachtwoorden: hiermee stelt u in dat eenvoudige wachtwoorden mogen worden
gebruikt, zoals 0000 en 1234.
Maximum aantal minuten waarna een wachtwoord voor het vergrendelde scherm is vereist:
hiermee geeft u op hoe lang de computer inactief moet zijn voordat een wachtwoord is vereist om te
ontgrendelen.
Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: hiermee
geeft u de hoeveelheid tijd op die de computer inactief moet zijn voordat het scherm wordt
vergrendeld.
Wachtwoord verloopt (dagen): hiermee geeft u op na hoeveel dagen de gebruiker het wachtwoord
moet wijzigen (tussen 1 en 255 dagen).
Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: hiermee geeft u op hoeveel eerder gebruikte
wachtwoorden niet opnieuw mogen worden gebruikt (tussen 1 en 24).

Blokkeren dat gebruikers wachtwoordcodes kunnen wijzigen: Kies Blokkeren om ervoor te zorgen
dat de wachtwoordcode niet meer kan worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Niet
geconfigureerd (standaard): staat toe dat wachtwoordcodes worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.

Ontgrendelen met vingerafdruk blokkeren: kies Blokkeren om te voorkomen dat vingerafdrukken
kunnen worden gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Niet geconfigureerd (standaard): staat de
gebruiker toe het apparaat te ontgrendelen met een vingerafdruk.

Automatisch wachtwoorden doorvoeren blokkeren: kies Blokkeren om te voorkomen dat de functie
Wachtwoorden automatisch doorvoeren wordt gebruikt in macOS. Als u Blokkeren kiest, heeft dat ook
de volgende gevolgen:

Gebruikers wordt niet meer gevraagd om een wachtwoord te gebruiken dat is opgeslagen in Safari of
in een app.
Automatische sterke wachtwoorden zijn uitgeschakeld en gebruikers krijgen geen suggesties voor
sterke wachtwoorden.

Niet geconfigureerd (standaard) staat deze functies toe.

Aanvragen voor wachtwoordnabijheid blokkeren: kies Blokkeren zodat het apparaat van een
gebruiker geen wachtwoorden aanvraagt van apparaten in de buurt. Niet geconfigureerd (standaard):
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Verbonden apparaten

Cloud en opslag

staat deze wachtwoordaanvragen toe.

Delen van wachtwoorden blokkeren: Blokkeren voorkomt het delen van wachtwoorden tussen
apparaten via AirDrop. Niet geconfigureerd (standaard): staat toe dat wachtwoorden worden gedeeld.

Automatisch doorvoeren in Safari blokkeren: met Blokkeren wordt de functie Automatisch doorvoeren
in Safari uitgeschakeld op het apparaat. Niet geconfigureerd (standaard): staat gebruikers toe de
instellingen voor automatisch doorvoeren te wijzigen in de webbrowser.
Camera blokkeren: kies Blokkeren als u de toegang tot de camera op het apparaat wilt blokkeren. Niet
geconfigureerd (standaard): staat toegang tot de camera van het apparaat toe.
Apple Music blokkeren: met Blokkeren keert u terug naar de klassieke modus van de app Muziek en wordt
de Muziek-service uitgeschakeld. Niet geconfigureerd (standaard): staat het gebruik van de app Apple
Music toe.
Zoekresultaten op internet retourneren met Spotlight blokkeren : Blokkeren zorgt ervoor dat
Spotlight geen resultaten meer retourneert na een zoekopdracht op internet. Niet geconfigureerd
(standaard): staat Zoeken met Spotlight toe om verbinding te maken met internet voor zoekresultaten.
Bestandsoverdracht via iTunes blokkeren: Met Blokkeren worden services voor het delen van
toepassingsbestanden uitgeschakeld. Beschikbaar in macOS 10.13 en later. Met Niet geconfigureerd
(standaard) zijn services voor het delen van toepassingsbestanden toegestaan.

Configureer een van de volgende lijsten in de lijst met beperkte apps:

Lijst met niet-toegestane apps: hiermee maakt u een lijst met apps die niet worden beheerd door Intune en
die gebruikers niet mogen installeren en uitvoeren. Er wordt niet voorkomen dat gebruikers een verboden app
installeren, maar als zij dit doen, wordt dit wel aan de beheerder gemeld.
Lijst met goedgekeurde apps: hiermee maakt u een lijst met apps die gebruikers mogen installeren.
Gebruikers mogen geen apps installeren die niet worden vermeld. Apps die worden beheerd door Intune, zijn
automatisch toegestaan. Er wordt niet voorkomen dat gebruikers een app installeren die niet in de
goedgekeurde lijst wordt vermeld. Als zij dit doen, wordt dit wel aan de beheerder gemeld.

Als u de lijst wilt configureren, klikt u op Toevoegen en geeft u een naam van uw keuze op, eventueel de uitgever
van de app, en de bundel-ID van de app (bijvoorbeeld com.apple.calculator).

AirDrop blokkeren: selecteer Blokkeren om het gebruik van AirDrop op het apparaat te voorkomen. Niet
geconfigureerd (standaard): staat het gebruik van de functie AirDrop toe voor het uitwisselen van inhoud
met apparaten in de omgeving.
Automatisch ontgrendelen met Apple Watch blokkeren: Blokkeren voorkomt dat gebruikers hun
macOS-apparaat ontgrendelen met hun Apple Watch. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen
gebruikers hun macOS-apparaat ontgrendelen met hun Apple Watch.

Synchronisatie van iCloud-sleutelhanger blokkeren: kies Blokkeren om het synchroniseren van
referenties die zijn opgeslagen in de Sleutelhanger, naar iCloud uit te schakelen. Niet geconfigureerd
(standaard): staat gebruikers toe deze referenties te synchroniseren.
Documenten synchroniseren met iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt dat documenten en gegevens
worden gesynchroniseerd met iCloud. Met Niet geconfigureerd (standaard) staat u het synchroniseren van
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documenten en sleutelwaarden met uw iCloud-opslagruimte toe.
Back-up van Mail in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van de app Mail van macOS
met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van Mail met iCloud toe.
Back-up van contactpersonen in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van
contactpersonen op het apparaat met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van
contactpersonen met behulp van iCloud toe.
Back-up van Agenda in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van de app Agenda van
macOS met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van Agenda met iCloud toe.
Back-up van Herinneringen in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van de app
Herinneringen van macOS met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van
Herinneringen met iCloud toe.
Back-up van Bladwijzers in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van Bladwijzers op het
apparaat met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van Bladwijzers met iCloud toe.
Back-up van Notities in iCloud blokkeren: Blokkeren voorkomt synchronisatie van Notities op het
apparaat met iCloud. Niet geconfigureerd (standaard) staat synchronisatie van Notities met iCloud toe.

E-maildomein-URL: voeg een of meer URL's toe aan de lijst. Wanneer gebruikers een e-mail ontvangen die
afkomstig is van een ander domein dan het domein dat u hebt geconfigureerd, wordt de e-mail in de macOS
Mail-app gemarkeerd als niet-vertrouwd.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook apparaatfuncties en -instellingen beperken op iOS-apparaten.
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Gatekeeper

Firewall

In dit artikel komt u meer te weten over de eindpuntbeschermingsinstellingen die u kunt configureren voor
apparaten waarop macOS wordt uitgevoerd. U kunt deze instellingen configureren met behulp van een
configuratie profiel voor macOS-apparaten voor Endpoint Protection in intune.

Apps die vanaf deze locaties worden gedownload, toestaan
Beperk de apps die een apparaat kan starten, afhankelijk van waar de apps zijn gedownload. Het doel
hiervan is om de apparaten te beschermen tegen malware en alleen apps toe te staan van bronnen die u
vertrouwt.

Niet geconfigureerd
Mac App Store
Mac App Store en geïdentificeerde ontwikkelaars
Overal

Standaard: niet geconfigureerd

Gebruiker kan gate keeper overschrijven
Hiermee voorkomt u dat gebruikers de Gatekeeper-instelling kunnen overschrijven en voorkomt u dat ze
op Control kunnen klikken om een app te installeren. Wanneer dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers op
Control klikken om een app te installeren.

Niet geconfigureerd : gebruikers kunnen Control-klikken om apps te installeren.
Blok keren : hiermee voor komt u dat gebruikers met Control-Click apps kunnen installeren.

Standaard: niet geconfigureerd

Gebruik de firewall om verbindingen per toepassing te beheren, in plaats van per poort. Met de instellingen per
toepassing kunt u beter profiteren van de voordelen van firewallbeveiliging. Bovendien helpt het te voorkomen
dat ongewenste apps gebruikmaken van netwerkpoorten die zijn geopend voor legitieme apps.

Algemeen

Firewall
Schakel de firewall in om te configureren hoe binnenkomende verbindingen in uw omgeving worden
verwerkt.

Niet geconfigureerd
Inschakelen

Standaard: niet geconfigureerd

Binnenkomende verbindingen
Hiermee blokkeert u alle binnenkomende verbindingen, behalve de verbindingen die vereist zijn voor
basisinternetservices, zoals DHCP, Bonjour en IPSec. Hiermee worden ook alle services voor delen (zoals
delen van bestanden en delen van het scherm) geblokkeerd. Als u services voor delen gebruikt, moet u Niet



          FileVault
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geconfigureerd gebruiken.

Niet geconfigureerd
Blokkeren

Standaard: niet geconfigureerd

Binnenkomende verbindingen voor specifieke apps blokkeren of toestaan.

Apps toegestaan
Selecteer de apps die expliciet zijn toegestaan voor het ontvangen van binnenkomende verbindingen.

Geblokkeerde apps
Selecteer de apps die binnenkomende verbindingen moeten blokkeren.

Verborgen modus
Schakel deze optie in om te voorkomen dat de computer reageert op peilverzoeken. Het apparaat reageert
nog wel op binnenkomende verzoeken voor toegestane apps. Onverwachte aanvragen, zoals ICMP (ping),
worden genegeerd.

Niet geconfigureerd
Inschakelen

Standaard: niet geconfigureerd

Zie FDEFileVault in de inhoud van Apple Developer voor meer informatie over de Apple FileVault-instellingen.

Vanaf macOS 10,15 is door de FileVault-configuratie een door de gebruiker goedgekeurde MDM-inschrijving vereist.

FileVault
U kunt de volledige schijf versleuteling inschakelen met behulp van XTS-AES 128 met FileVault op
apparaten waarop macOS 10,13 of hoger wordt uitgevoerd.

Niet geconfigureerd
Inschakelen

Standaard: niet geconfigureerd

Type herstel sleutel
Sleutels voor herstel van persoonlijke sleutels worden gemaakt voor apparaten. Configureer de
volgende instellingen voor de persoonlijke sleutel.

Locatie van persoonlijke herstel sleutel : Geef een kort bericht voor de gebruiker op
waarin wordt uitgelegd hoe en waar ze hun persoonlijke herstel sleutel kunnen ophalen. Deze
tekst wordt ingevoegd in het bericht dat de gebruiker op het aanmeld scherm ziet wanneer u
wordt gevraagd hun persoonlijke herstel sleutel in te voeren als een wacht woord is verg eten.

Draaiing van persoonlijke herstel sleutel : Geef op hoe vaak de persoonlijke herstel
sleutel voor een apparaat wordt gedraaid. U kunt de standaard instelling niet
geconfigureerdof een waarde van 1 tot 12 maanden selecteren.

Prompt uitschakelen bij afmelden
Voor komen dat de gebruiker wordt gevraagd om FileVault in te scha kelen wanneer deze zich
afmeldt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de prompt bij het afmelden uitgeschakeld en
wordt de gebruiker gevraagd om zich aan te melden.

https://developer.apple.com/documentation/devicemanagement/fdefilevault
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Niet geconfigureerd
Schakel de prompt in bij afmelden.

Standaard: niet geconfigureerd

Er is een bekend probleem wanneer de instelling Vraag bij afmelden uitschakelen is ingesteld op
Inschakelen. Als deze optie is ingesteld op Ingeschakeld, moet de instelling voor Toegestaan aantal keren
voor overslaan worden ingesteld op een waarde en niet worden ingesteld op Niet geconfigureerd. Als de
optie is ingesteld op Niet geconfigureerd, mislukt het profiel op het apparaat. In dit scenario wordt gemeld
dat het een Overzicht profielstatus betreft met de status Fout, zonder nadere informatie.

Als Vraag bij afmelden uitschakelen is ingesteld op Niet geconfigureerd, kan Toegestaan aantal keren
voor overslaan zijn ingesteld op Niet geconfigureerd of op een waarde.

Dit probleem wordt opgelost in een toekomstige update.

Aantal keren dat mag worden omzeild
Stel het aantal keren in dat een gebruiker prompts kan negeren om FileVault in te scha kelen voordat
FileVault is vereist om zich aan te melden.

Niet geconfigureerd : versleuteling op het apparaat is vereist voordat de volgende aanmelding
is toegestaan.
1 tot 10 : Hiermee staat u een gebruiker toe de prompt te negeren van 1 tot 10 keer voordat
versleuteling op het apparaat is vereist.
Geen limiet, altijd vragen : de gebruiker wordt gevraagd om FileVault in te scha kelen, maar
versleuteling is nooit vereist.

Standaard: niet geconfigureerd



VPN-instellingen in Microsoft Intune configureren
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Basis-VPN-instellingen

Basis-VPN-instellingen

Proxyinstellingen

In dit artikel leest u meer over de Intune-instellingen die u kunt gebruiken om VPN-verbindingen op apparaten
met macOS te configureren.

Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen niet alle waarden in de volgende lijst worden geconfigureerd.

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Eindgebruikers zien deze naam wanneer ze op hun
apparaat in de lijst met beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

IP-adres of FQDN : geef het IP-adres of de Fully Qualified Domain Name (FQDN) op van de VPN-server
waarmee apparaten verbinding maken. Voorbeelden: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
Verificatiemethode: kies hoe apparaten worden geverifieerd bij de VPN-server vanaf:

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding in de volgende lijst met leveranciers:

Split tunneling - : u kunt deze optie inschakelen of uitschakelen om apparaten te laten bepalen welke
verbinding afhankelijk van het verkeer moet worden gebruikt. Een gebruiker in een hotel gebruikt bijvoorbeeld
de VPN-verbinding voor werkbestanden, maar het standaardnetwerk van het hotel om gewoon op het web te
surfen.

Certificaten: kies onder Verificatiecertificaat een SCEP- of PKCS-certificaatprofiel dat u eerder hebt
gemaakt om de verbinding te verifiëren. Zie Certificaten configureren voor meer informatie over
certificaatprofielen.
Gebruikersnaam en wachtwoord: eindgebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord
opgeven om zich aan te melden bij de VPN-server.

Check Point Capsule VPN
Cisco AnyConnect
SonicWall Mobile Connect
F5 Edge Client
Pulse Secure
Aangepaste VPN

Als u Aangepaste VPN  hebt geselecteerd, configureert u deze instellingen:

VPN-id dit is een id voor de VPN-app die u gebruikt en wordt geleverd door uw VPN-aanbieder.
Sleutel- en waardeparen voor de aangepaste VPN-kenmerken invoeren: voeg sleutel- en
waardeparen toe of importeer deze om uw VPN-verbinding aan te passen. Deze waarden worden doorgaans
geleverd door uw VPN-aanbieder.

Script voor automatische configuratie: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de
URL van de proxyserver in die het configuratiebestand bevat. Voer bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com  in.
Adres: voer het adres van de proxyserver in (als IP-adres).



Poortnummer: voer het poortnummer in dat is gekoppeld aan de proxyserver.
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Voordat u begint

Basic-profielen

U kunt een profiel maken met specifieke Wi-Fi-instellingen en dit profiel vervolgens implementeren op uw
macOS-apparaten. Microsoft Intune biedt veel functies, waaronder het verifiëren bij het netwerk, het toevoegen
van een PKS- of SCEP-certificaat en meer.

Er zijn twee categorieën Wi-Fi-instellingen: instellingen op Basic- en op Enterprise-niveau.

In dit artikel worden deze instellingen beschreven.

Maak een apparaatprofiel.

Wi-Fi-type: kies Basic.

Netwerknaam: voer een naam in voor deze Wi-Fi-verbinding. Deze waarde krijgen gebruikers te zien in
de lijst met beschikbare verbindingen op hun apparaat.

SSID : afkorting voor Service Set Identifier. Deze eigenschap is de echte naam van het draadloze netwerk
waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt
geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

Beveiligingstype: selecteer het beveiligingsprotocol voor de verificatie bij het Wi-Fi-netwerk. Uw opties
zijn:

Open (geen verificatie) : gebruik deze optie alleen als het netwerk niet beveiligd is.
WPA/WPA2 - persoonlijk: typ het wachtwoord bij Vooraf gedeelde sleutel. Wanneer het netwerk
van uw organisatie is ingesteld of geconfigureerd, wordt er ook een wachtwoord of netwerksleutel
geconfigureerd. Voer dit wachtwoord of deze netwerksleutel in voor de PSK-waarde.
WEP

Proxyinstellingen: uw opties:

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig: voer het adres van de proxyserver als IP-adres in, samen met het bijbehorende
poortnummer.
Automatisch: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de URL van de
proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.



Enterprise-profielen
Wi-Fi-type: kies Enterprise.

SSID : afkorting voor Service Set Identifier. Deze eigenschap is de echte naam van het draadloze netwerk
waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de netwerknaam die u hebt
geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Automatisch verbinding maken: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met dit
netwerk wanneer het apparaat binnen het bereik daarvan is. Kies Uitschakelen om te voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken.

Verborgen netwerk: kies Inschakelen om te voorkomen dat dit netwerk op het apparaat wordt
weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. De SSID wordt niet verzonden. Kies Uitschakelen om
dit netwerk in de lijst met beschikbare netwerken op het apparaat weer te geven.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde
draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:

EAP-FAST: voer de PAC-instellingen (Protected Access Credential) in. Deze optie gebruikt
beveiligde toegangsreferenties om een geverifieerde tunnel tussen de client en de verificatieserver te
maken. Uw opties zijn:

(PAC) niet gebruiken
(PAC) gebruiken: als er een bestaand PAC-bestand bestaat, gebruik dit dan.
PAC gebruiken en inrichten: maak het PAC-bestand en voeg het toe aan uw apparaten.
PAC anoniem inrichten en gebruiken: maak het PAC-bestand en voeg het toe aan uw
apparaten zonder verificatie met de server.

EAP-SIM

EAP-TLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA). Wanneer u deze informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch
vertrouwen negeren dat wordt weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij
verbinding maken met dit Wi-Fi-netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Dit certificaat wordt aangeboden aan de server wanneer de client verbinding
met het netwerk maakt, en wordt gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie - Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : kies
het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het apparaat wordt
geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt gepresenteerd
aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

EAP-TTLS: voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA). Wanneer u deze informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch
vertrouwen negeren dat wordt weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij
verbinding maken met dit Wi-Fi-netwerk.



Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Dit certificaat wordt aangeboden aan de server wanneer de client verbinding
met het netwerk maakt, en wordt gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie: kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren. Voer ook in:

Niet-EAP-methode (interne identiteit) : kies hoe u de verbinding verifieert.
Zorg ervoor dat u hetzelfde protocol kiest dat op uw Wi-Fi-netwerk is
geconfigureerd.

Uw opties: niet-versleuteld wachtwoord (PAP) , Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP) , Microsoft CHAP (MS-CHAP) of
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

LEAP

PEAP : voer ook het volgende in:

Vertrouwelijke server - Namen van certificaatservers: voeg een of meer algemene
namen toe die worden gebruikt in de certificaten die zijn uitgegeven door uw vertrouwde
certificeringsinstantie (CA). Wanneer u deze informatie invoert, kunt u het venster Dynamisch
vertrouwen negeren dat wordt weergegeven op apparaten van gebruikers wanneer zij
verbinding maken met dit Wi-Fi-netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: kies een profiel voor een bestaand vertrouwd
basiscertificaat. Dit certificaat wordt aangeboden aan de server wanneer de client verbinding
met het netwerk maakt, en wordt gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Clientverificatie: kies een verificatiemethode. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruiker wordt gevraagd om een
gebruikersnaam en wachtwoord om de verbinding te verifiëren.

Certificaten: kies het profiel van het SCEP- of PKCS-clientcertificaat dat ook op het
apparaat is geïmplementeerd. Dit certificaat is de identiteit die door het apparaat wordt
gepresenteerd aan de server om de verbinding te verifiëren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : voer de tekst in die wordt verzonden als
reactie op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke waarde hebben, zoals 
anonymous . Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie



Volgende stappen

Meer bronnen

verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Proxyinstellingen: uw opties:

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig: voer het adres van de proxyserver als IP-adres in, samen met het bijbehorende
poortnummer.
Automatisch: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de URL van de
proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de
lijst met profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens wijst u dit profiel toe.

Overzicht Wi-Fi-instellingen, met inbegrip van andere platforms.
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Wat u dient te weten

Aangepaste configuratieprofielinstellingen

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw macOS-apparaten toevoegen of maken met
behulp van een 'aangepast profiel'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze zijn ontworpen om
apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

Wanneer u macOS-apparaten gebruikt, kunt u op twee manieren aangepaste instellingen opnemen in Intune:

Apple Configurator
Apple Profile Manager

U kunt met deze hulpprogramma's instellingen exporteren naar een configuratieprofiel. U importeert dit bestand
in Intune en wijst het profiel vervolgens toe aan uw macOS-gebruikers en -apparaten. Zodra de instellingen zijn
toegewezen, worden deze gedistribueerd. Ze maken ook een basis lijn of standaard voor macOS in uw
organisatie.

In dit artikel vindt u enkele richt lijnen voor het gebruik van Apple Configurator en Apple Profile Manager en een
beschrijving van de eigenschappen die u kunt configureren.

Maak het profiel.

Wanneer u Apple Configurator gebruikt om het configuratieprofiel te maken, moet u ervoor zorgen dat
de instellingen die u exporteert compatibel zijn met de macOS-versie op de apparaten. Zoek op de Apple
Developer-website naar Configuration Profile Reference (naslag voor configuratieprofielen) en
Mobile Device Management Protocol Reference (naslag voor beheerprotocol voor mobiele
apparaten) als u meer wilt weten over het oplossen van problemen bij incompatibele instellingen.

Wanneer u Apple Profile Manager gebruikt, moet u het volgende doen:

Schakel Mobile Device Management in Profile Manager in.

Voeg macOS-apparaten toe in Profile Manager.

Nadat u een apparaat hebt toegevoegd in Profile Manager, gaat u naar Onder de bibliotheek >
Apparaten > selecteer uw apparaat > Instellingen. Voer de algemene instellingen en de
beveiligings-, privacy-, map- en certificaatinstellingen voor het apparaat in.

Download dit bestand en sla het op. U voert dit bestand in het Intune-profiel in.

Zorg ervoor dat de instellingen die u uit Apple Profile Manager exporteert compatibel zijn met de
macOS-versie op de apparaten. Zoek op de Apple Developer-website naar Configuration Profile
Reference (naslag voor configuratieprofielen) en Mobile Device Management Protocol
Reference (naslag voor beheerprotocol voor mobiele apparaten) als u meer wilt weten over het
oplossen van problemen bij incompatibele instellingen.

https://itunes.apple.com/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12
https://support.apple.com/profile-manager
https://developer.apple.com/
https://help.apple.com/serverapp/mac/5.7/#/apd05B9B761-D390-4A75-9251-E9AD29A61D0C
https://help.apple.com/profilemanager/mac/5.7/#/pm9onzap1984
https://developer.apple.com/


Volgende stappen

NOTENOTE

Naam voor het aangepaste configuratieprofiel: voer een naam in voor het beleid. Deze naam wordt
weergegeven op het apparaat en in de Intune-status.

Configuratieprofielbestand: blader naar het configuratieprofiel dat u hebt gemaakt met Apple
Configurator of Apple Profile Manager. Het bestand dat u hebt geïmporteerd, wordt weergegeven in het
gebied Bestandsinhoud.

U kunt ook apparaat-tokens toevoegen aan .mobileconfig  uw bestanden. Apparaat-tokens worden
gebruikt om apparaatspecifieke informatie toe te voegen. Als u bijvoorbeeld het serienummer wilt
weergeven, voert u {{serialnumber}}  in. Op het apparaat wordt de tekst weer gegeven op 123456789ABC

een manier die uniek is voor elk apparaat. Wanneer u variabelen opgeeft, moet u ervoor zorgen dat u
accolades {{ }}  gebruikt. App-configuratietokens bevat een lijst met variabelen die kunnen worden
gebruikt. U kunt ook deviceid  of een andere apparaatspecifieke waarde gebruiken.

Variabelen worden niet gevalideerd in de gebruikers interface en zijn hoofdletter gevoelig. Hierdoor ziet u mogelijk
profielen die met onjuiste invoer zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld {{DeviceID}}  invoert in plaats van 
{{deviceid}} , wordt de letterlijke tekenreeks weergegeven in plaats van de unieke id van het apparaat. Zorg

ervoor dat u de juiste informatie invoert.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en weergegeven in de lijst
met profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u het profiel op iOS-apparaten maakt.
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Voordat u begint

Device health

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende nalevingsinstellingen die u kunt configureren op
apparaten met Windows 10 of later in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing
(Mobile Device Management) om BitLocker te vereisen, een minimum- en maximumversie van het
besturingssysteem in te stellen, een risiconiveau in te stellen met behulp van Windows Defender Advanced Threat
Protection (ATP), en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business
Surface Hub

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te beschermen.
Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit doet.

Een nalevingsbeleid maken. Voor Platform selecteert u Windows 10 en hoger.

BitLocker vereisen: Als Vereisen is ingesteld, kan het apparaat gegevens die op de schijf zijn opgeslagen,
beveiligen tegen onbevoegde toegang wanneer het systeem is uitgeschakeld of zich in de slaapstand
bevindt. Windows BitLocker-stationsversleuteling versleutelt alle gegevens die zijn opgeslagen op het
volume met het Windows-besturingssysteem. BitLocker gebruikt de TPM om het Windows-
besturingssysteem en de gebruikersgegevens te beveiligen. Het helpt ook om te bevestigen dat een
computer niet is gemanipuleerd, zelfs als deze zonder toezicht, kwijtgeraakt of gestolen is. Als de computer is
uitgerust met een compatibele TPM, gebruikt BitLocker de TPM om de versleutelingssleutels te
vergrendelen die de gegevens beschermen. Als gevolg hiervan kunnen de sleutels niet worden gebruikt tot
met de TPM de status van de computer is gecontroleerd.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.

Vereisen dat Beveiligd opstarten is ingeschakeld op het apparaat: Als Vereisen is ingesteld, wordt het
systeem gedwongen om in een vertrouwde fabrieksstatus op te starten. Indien ingeschakeld, moeten de
belangrijkste onderdelen van de computer de juiste cryptografische handtekeningen hebben die worden
vertrouwd door de organisatie die het apparaat heeft gemaakt. De UEFI-firmware verifieert de digitale
handtekening voordat de computer kan worden opgestart. Als de bestanden zijn gemanipuleerd, waardoor
de bijbehorende handtekening is beschadigd, kan het systeem niet worden gestart.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.



Apparaateigenschappen

NOTENOTE
De instelling Vereisen dat beveiligd opstarten wordt ingeschakeld op het apparaat wordt ondersteund op
bepaalde TPM 1.2- en 2.0-apparaten. Voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor TPM 2.0 of later, wordt de
beleidsstatus in Intune weergegeven als Niet-conform. Zie Apparaatstatusverklaring voor meer informatie over
ondersteunde versies.

Vereis code-integriteit: code-integriteit is een functie die voortdurend de integriteit valideert van een
stuurprogramma- of systeembestand wanneer dat bestand in het geheugen wordt geladen. Als Vereisen is
ingesteld, wordt via deze functie gedetecteerd of een niet-ondertekend stuurprogramma of systeembestand
in de kernel is geladen. Ook wordt gedetecteerd of een systeembestand is gewijzigd door middel van
schadelijke software die is uitgevoerd via een gebruikersaccount met beheerdersbevoegdheden.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of niet-
naleving.

Meer resources:

Health Attestation CSP (CSP-statusverklaring) biedt meer informatie over de werking van de HAS-service.
Ondersteuningstip: Apparaatstatusverklaring gebruiken als onderdeel van uw Intune-nalevingsbeleid

Minimale versie van het besturingssysteem: voer de minimaal toegestane versie in de nummerindeling
major.minor.build.CU  in. Als u de juiste waarde wilt ophalen, opent u een opdrachtprompt en typt u ver .
De opdracht ver  retourneert de versie in de volgende indeling:

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]

Wanneer een apparaat een eerdere versie heeft dan de ingevoerde versie van het besturingssysteem, wordt
de versie als niet-compatibel gerapporteerd. Er wordt een koppeling met informatie over het uitvoeren van
een upgrade weergegeven. De eindgebruiker kan kiezen om het apparaat bij te werken. Na het bijwerken
zijn de bedrijfsresources toegankelijk.

Maximale versie van het besturingssysteem: voer de maximaal toegestane versie in de nummerindeling
major.minor.build.versienummer in. Als u de juiste waarde wilt ophalen, opent u een opdrachtprompt en
typt u ver . De opdracht ver  retourneert de versie in de volgende indeling:

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]

Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is
ingevoerd, wordt de toegang tot organisatieresources geblokkeerd. De eindgebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de IT-beheerder. Op dit apparaat kan geen toegang worden verkregen tot
organisatieresources zolang de regel niet zodanig is gewijzigd dat de versie van het besturingssysteem is
toegestaan.

Minimale versie van het besturingssysteem dat vereist is voor mobiele apparaten: voer de minimaal
toegestane versie in de nummerindeling major.minor.build in.

Wanneer een apparaat een eerdere versie heeft dan de ingevoerde versie van het besturingssysteem, wordt
de versie als niet-compatibel gerapporteerd. Er wordt een koppeling met informatie over het uitvoeren van
een upgrade weergegeven. De eindgebruiker kan kiezen om het apparaat bij te werken. Na het bijwerken
zijn de bedrijfsresources toegankelijk.

Maximale versie van het besturingssysteem dat vereist is voor mobiele apparaten: voer de maximaal
toegestane versie in de nummerindeling major.minor.build in.

https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/tpm/trusted-platform-module-overview#device-health-attestation
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/healthattestation-csp
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Using-Device-Health-Attestation-Settings-as-Part-of/ba-p/282643


Configuration Manager-compatibiliteit

Systeembeveiliging
WachtwoordWachtwoord

Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is
ingevoerd, wordt de toegang tot organisatieresources geblokkeerd. De eindgebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de IT-beheerder. Op dit apparaat kan geen toegang worden verkregen tot
organisatieresources zolang de regel niet zodanig is gewijzigd dat de versie van het besturingssysteem is
toegestaan.

Geldig besturingssysteem-builds: voer een bereik in voor de acceptabele versies van besturingssystemen,
met inbegrip van een minimum en maximum. U kunt ook een bestandslijst met door komma's gescheiden
waarden (CSV) met de toegestane versienummers van besturingssystemen exporteren.

Geldt alleen voor gezamenlijk beheerde apparaten met Windows 10 en hoger. Apparaten met alleen Intune
retourneren de status Niet beschikbaar.

Apparaatnaleving vereisen van System Center Configuration Manager: Kies Vereisen om af te
dwingen dat alle instellingen (configuratie-items) in System Center Configuration Manager conform het
beleid moeten zijn.

U kunt bijvoorbeeld vereisen dat alle software-updates worden geïnstalleerd op apparaten. Deze vereiste
heeft in Configuration Manager de status 'Geïnstalleerd'. Als programma's op het apparaat een onbekende
status hebben, is het apparaat niet-compatibel in Intune.

Wanneer de status Niet geconfigureerd is, wordt in Intune niet gezocht naar Configuration Manager-
instellingen voor naleving.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers een
wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers toe
te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.

Wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een combinatie
van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Aantal niet-alfanumerieke tekens in wachtwoord: als Vereist wachtwoordtype is ingesteld op
Alfanumeriek, wordt met deze instelling het minimale aantal tekensets opgegeven waaruit het
wachtwoord moet bestaan. De vier tekensets zijn:

Kleine letters
Hoofdletters
Symbolen
Getallen

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord
moet bestaan.

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel niet-
actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en



VersleutelingVersleuteling

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

Windows Defender ATP

Windows Holographic for Business

gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Wachtwoord vereisen wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve status
(Mobile en Holographic): afdwingen dat gebruikers het wachtwoord invoeren telkens wanneer het
apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve status.

NOTENOTE

Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat: kies Vereisen om gegevensopslag op uw
apparaten te versleutelen.

Met de instelling Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat wordt algemeen gecontroleerd of er op het
apparaat wordt versleuteld. Voor betere versleutelingsinstelling kunt u overwegen om BitLocker vereisen te
gebruiken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Windows-apparaatstatusverklaring om de Bitlocker-status op TPM-
niveau te valideren.

Antivirus: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antivirusoplossingen die zijn geregistreerd bij Azure Security Center, zoals Symantec en Windows Defender. Als
dit niet is geconfigureerd, controleert Intune niet of er AV-oplossingen op het apparaat zijn geïnstalleerd.
Antispyware: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antivirusoplossingen die zijn geregistreerd bij Azure Security Center en Windows Defender. Als dit niet is
geconfigureerd, controleert Intune niet of er antispywareoplossingen op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Vereisen dat het apparaat de machinerisicoscore niet overschrijdt: gebruik deze instelling om de
risicobeoordeling uit uw diensten voor verdediging tegen bedreigingen te gebruiken als voorwaarde voor
naleving. Kies het maximaal toegestane bedreigingsniveau:

Wissen: deze optie is het veiligst, omdat het apparaat geen bedreigingen kan hebben. Als een van de
bedreigingsniveaus voor het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het apparaat geëvalueerd als niet-
conform.
Laag: het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als er bedreigingen van een laag niveau aanwezig
zijn. Als een hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-compatibel.
Gemiddeld: het apparaat wordt als conform geëvalueerd als bestaande bedreigingen op het apparaat
van laag of gemiddeld niveau zijn. Als bedreigingen met hoog niveau worden aangetroffen op het
apparaat, wordt het apparaat als niet-conform beoordeeld.
Hoog: deze optie is het minst veilig, omdat alle bedreigingsniveaus zijn toegestaan. Deze optie kan
handig zijn als u deze alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Zie Windows Defender ATP met voorwaardelijke toegang inschakelen als u Windows Defender ATP
(Advanced Threat Protection) wilt gebruiken tegen bedreigingen.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Windows Holographic for Business gebruikt het Windows 10 en hoger-platform. De volgende instelling wordt in
Windows Holographic for Business ondersteund:

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/23/introducing-windows-defender-security-center/
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/23/introducing-windows-defender-security-center/


Surface Hub

Volgende stappen

Systeembeveiliging > Versleuteling > Versleuteling van opslag van gegevens op apparaat.

Zie Verify device encryption (Apparaatversleuteling controleren) om apparaatversleuteling te controleren op de
Microsoft HoloLens.

Surface Hub gebruikt het Windows 10 en hoger-platform. Surface Hubs worden ondersteund voor naleving en
voorwaardelijke toegang. Voor het inschakelen van deze functies in Surface Hubs raden we u aan Automatische
inschrijving van Windows 10 in te schakelen in Intune (hiervoor is Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
vereist) en te streven naar Surface Hub-apparaten als apparaatgroepen. Surface Hubs moeten zijn gekoppeld aan
Azure AD om naleving en voorwaardelijke toegang te laten werken.

Zie inschrijving voor Windows-apparaten instellen voor hulp.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor Windows 8.1-apparaten.

https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-encryption#verify-device-encryption


Delivery Optimization-instellingen voor Intune
7-8-2019 • 14 minutes to read

Delivery optimization
INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

In dit artikel worden de Delivery Optimization-instellingen weergegeven die Intune ondersteunt voor apparaten
met Windows 10 of hoger.

De meeste opties in de Intune-console zijn rechtstreeks toegewezen aan Delivery Optimization-instellingen die
uitgebreid worden behandeld in de documentatie van Windows. Hiervoor zijn koppelingen naar relevante
inhoud opgenomen. Instellingen of opties die specifiek zijn voor Intune bevatten geen koppelingen naar
aanvullende inhoud.

De volgende tabellen omvatten:

Instelling: de instelling die wordt weergegeven in Intune. Met instellingen in de vorm van koppelingen
wordt de desbetreffende vermelding geopend in Configure Delivery Optimization for Windows 10
updates (Delivery Optimization configureren voor Windows 10-updates) in de documentatie van
Windows waar u meer informatie over de instelling kunt krijgen.

Windows-versie: de minimale versie van Windows 10 die ondersteuning biedt voor deze instelling.

Details: een korte beschrijving van hoe Intune de instelling implementeert, met inbegrip van de
standaardinstelling voor Intune. Indien beschikbaar, vindt u koppelingen naar vermeldingen van de
beleids-CSP (serviceprovider voor beleidsconfiguratie) van Delivery Optimization-.

Zie Updates leveren voor het configureren van Intune voor het gebruik van deze instellingen.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization


Downloadmodus 1511 Geef de downloadmethode op die voor
Delivery Optimization wordt gebruikt
om inhoud te downloaden.

Standaard: niet geconfigureerd 

Beleids-CSP: DODownloadMode 

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Niet geconfigureerd:
eindgebruikers werken hun
apparaten op hun eigen manier
bij, bijvoorbeeld via de
instellingen voor Windows
Updates of Delivery
Optimization die beschikbaar
zijn in het besturingssysteem.
Alleen HTTP, geen peering
(0) : ontvang updates alleen via
internet. Ontvang geen updates
van andere computers in het
netwerk (peer-to-peer).
HTTP gemengd met peers
achter dezelfde NAT (1) :
ontvang updates via internet en
van andere computers in het
netwerk.
HTTP gemengd met peers in
een privégroep (2) : peering
komt voor op apparaten op
dezelfde Active Directory-site
(indien deze bestaat) of in
hetzelfde domein. Als deze
optie is geselecteerd, vindt
peering plaats voor de IP-
adressen van uw NAT’s
(Network Address Translation).
HTTP met internetpeering
(3) : ontvang updates via
internet en van andere
computers in het netwerk.
Eenvoudige downloadmodus
zonder peering (99) : ontvang
updates via internet,
rechtstreeks van de update-
eigenaar, bijvoorbeeld
Microsoft. Er wordt geen
verbinding gemaakt met de
Delivery Optimization-
cloudservices.
Bypass-modus (100) : gebruik
BITS (Background Intelligent
Transfer Service) om updates op
te halen. Gebruik Delivery
Optimization niet.

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#download-mode
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dodownloadmode


Peerselectie beperken 1803 Vereist dat de downloadmodus wordt
ingesteld op HTTP gemengd met peers
achter dezelfde NAT (1) of HTTP
gemengd met peers in een privégroep
(2) .

Hiermee wordt peerselectie beperkt tot
een specifieke groep apparaten.

Standaard: niet geconfigureerd 

Beleids-CSP: DORestrictPeerSelectionBy

Groeps-id-bron 1803 Vereist dat de downloadmodus wordt
ingesteld op HTTP gemengd met peers
in een privégroep.

Hiermee wordt de peerselectie beperkt
tot een specifieke groep van apparaten
met betrekking tot de bron.

Als u Aangepast selecteert,
configureert u vervolgens Groeps-id
(als GUID) . Gebruik een GUID als
groeps-id als u één groep wilt maken
voor peering op het lokale netwerk
voor filialen die zich in verschillende
domeinen bevinden of zich niet in
hetzelfde LAN bevinden.

Standaard: niet geconfigureerd 

Beleids-CSP: DOGroupId

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Bandbreedte
INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Optimalisatietype van bandbreedte Zie details Selecteer hoe Intune de maximale
bandbreedte bepaalt die Delivery
Optimization kan gebruiken voor alle
gelijktijdige downloadactiviteiten.

Opties zijn onder andere:
Niet geconfigureerd

Absoluut: Geef de Maximale
bandbreedte voor downloaden
(in kB/s) en de Maximale
bandbreedte voor uploaden (in
kB/s) op die door een apparaat
kunnen worden gebruikt voor
alle gelijktijdige
downloadactiviteiten met
Delivery Optimization.

Vereist Windows 1607

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#select-a-method-to-restrict-peer-selection
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dorestrictpeerselectionby
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#select-the-source-of-group-ids
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dogroupid
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#maximum-download-bandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#max-upload-bandwidth


INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS
Beleids-CSP:
DOMaxDownloadBandwidth en
DOMaxUploadBandwidth

Percentage: Geef de Maximale
bandbreedte voor downloaden
op de voorgrond (in KB/s) en de
Maximale bandbreedte voor
uploaden op de achtergrond (in
KB/s) op die door een apparaat
kunnen worden gebruikt voor
alle gelijktijdige
downloadactiviteiten met
Delivery Optimization.

Vereist Windows 1803

Beleids-CSP:
DOPercentageMaxForegroundB
andwidth en
DOPercentageMaxBackgroundB
andwidth 

Percentage tijdens
kantooruren: configureer voor
een maximale bandbreedte
voor downloaden op de
voorgrond en een maximale
bandbreedte voor downloaden
op de achtergrond de begin en
eindtijd van kantooruren, en
vervolgens het percentage van
de bandbreedte dat wordt
gebruikt buiten de kantooruren.

Vereist Windows 1803 

Beleids-CSP:
DOSetHoursToLimitBackground
DownloadBandwidth en
DOSetHoursToLimitForeground
DownloadBandwidth

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domaxdownloadbandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domaxuploadbandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#maximum-foreground-download-bandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#maximum-foreground-download-bandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dopercentagemaxforegroundbandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dopercentagemaxbackgroundbandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#set-business-hours-to-limit-foreground-download-bandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#set-business-hours-to-limit-background-download-bandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dosethourstolimitbackgrounddownloadbandwidth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dosethourstolimitforegrounddownloadbandwidth


Vertraging downloaden op de
achtergrond via HTTP (in seconden)

1803 Met deze instelling kunt u maximale
vertragingstijd opgeven voor
downloaden van inhoud op de
achtergrond via HTTP. Dit geldt alleen
voor downloads die ondersteuning
bieden voor een downloadbron van
peer-to-peer. Tijdens deze vertraging
zoekt het apparaat naar een peer met
de beschikbare inhoud. Tijdens het
wachten op een peer als downloadbron
lijkt het downloaden te zijn
vastgelopen voor de eindgebruiker. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 60 seconden 

Beleids-CSP:
DODelayBackgroundDownloadFromHt
tp 

Vertraging downloaden op de
voorgrond via HTTP (in seconden)

1803 Configureer de maximale tijd voor de
vertraging van (interactief) downloaden
op de voorgrond van inhoud via HTTP.
Dit geldt alleen voor downloads die
ondersteuning bieden voor een
downloadbron van peer-to-peer.
Tijdens deze vertraging zoekt het
apparaat naar een peer met de
beschikbare inhoud. Tijdens het
wachten op een peer als downloadbron
lijkt het downloaden te zijn
vastgelopen voor de eindgebruiker. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 60 seconden 

Beleids-CSP:
DODelayForegroundDownloadFromHtt
p 

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Caching
INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#delay-background-download-from-http-in-secs
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dodelaybackgrounddownloadfromhttp
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#delay-foreground-download-from-http-in-secs
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dodelayforegrounddownloadfromhttp


Minimale hoeveelheid RAM die vereist
is voor peercaching (in GB)

1703 Geef de minimale grootte van de RAM-
geheugen in GB op die een apparaat
moet hebben voor het gebruik van
peercaching. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 4 GB 

Beleids-CSP:
DOMinRAMAllowedToPeer 

Minimale hoeveelheid RAM die vereist
is voor peercaching (in GB)

1703 Geef de minimale schijfgrootte in GB
op die een apparaat moet hebben voor
het gebruik van peercaching. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 32 GB 

Beleids-CSP:
DOMinDiskSizeAllowedToPeer 

Minimale bestandsgrootte voor
peercaching (in MB)

1703 Geef de minimale grootte in MB
waaraan een bestand ten minste moet
voldoen voor het gebruik van
peercaching. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 10 MB 

Beleids-CSP: DOMinFileSizeToCache 

Minimale accuniveau dat is vereist voor
het uploaden (in %)

1709 Geef het minimale accuniveau op als
percentage, dat een apparaat moet
hebben om gegevens te uploaden naar
peers. Als het accuniveau zakt tot de
opgegeven waarde, worden eventuele
actieve uploads automatisch
onderbroken. 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 40% 

Beleids-CSP:
DOMinBatteryPercentageAllowedToUpl
oad 

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#minimum-ram-inclusive-allowed-to-use-peer-caching
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dominramallowedtopeer
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#minimum-disk-size-allowed-to-use-peer-caching
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domindisksizeallowedtopeer
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#minimum-peer-caching-content-file-size
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dominfilesizetocache
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#allow-uploads-while-the-device-is-on-battery-while-under-set-battery-level
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dominbatterypercentageallowedtoupload


Cachestation wijzigen 1607 Geef het station op dat door Delivery
Optimization wordt gebruikt voor de
cache. U kunt een omgevingsvariabele,
stationsletter of een volledig pad
gebruiken. 

Standaard: % SystemDrive % 

Beleids-CSP: DOModifyCacheDrive 

Maximale cacheleeftijd (in dagen) 1511 Geef op hoe lang nadat elk bestand is
gedownload, het bestand op een
apparaat wordt bewaard in de cache
voor Delivery Optimization. 

Met Intune kunt u de cacheleeftijd
configureren in dagen. Het aantal
dagen dat u definieert, wordt omgezet
in het toepasselijke aantal seconden.
Dit is hoe deze instelling wordt
gedefinieerd in Windows. Een Intune-
configuratie van drie dagen wordt
bijvoorbeeld op het apparaat
geconverteerd naar 259200 seconden
(drie dagen). 

Standaard: Er is geen waarde
geconfigureerd 

Aanbevolen: 7 

Beleids-CSP: DOMaxCacheAge 

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#modify-cache-drive
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domodifycachedrive
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#max-cache-age
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domaxcacheage


Type maximumcachegrootte Zie details Selecteer hoe u de hoeveelheid
schijfruimte wilt beheren op een
apparaat dat wordt gebruikt door
Delivery Optimization. Wanneer dit niet
is geconfigureerd, is standaard een
cachegrootte van 20% van de vrije
schijfruimte beschikbaar. 

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Niet geconfigureerd
(standaard)

Absoluut: Geef de Absolute
maximale cachegrootte (in GB)
op om de maximale
hoeveelheid schijfruimte te
configureren die een apparaat
kan gebruiken voor Delivery
Optimization. Als de waarde op
0 (nul) is ingesteld, is de
cachegrootte onbeperkt,
hoewel de cache door Delivery
Optimization wordt gewist
wanneer het apparaat over
onvoldoende schijfruimte
beschikt. 

Vereist Windows 1607

Beleids-CSP:
DOAbsoluteMaxCacheSize

Percentage – Geef de
Maximale cachegrootte (in %)
op om de maximale
hoeveelheid schijfruimte te
configureren die een apparaat
kan gebruiken voor Delivery
Optimization. Het percentage is
van toepassing op de
schijfruimte die beschikbaar is.
Delivery Optimization voert
voortdurend een beoordeling
uit van de beschikbare
schijfruimte en wist de cache
om te voorkomen dat de
maximale cachegrootte onder
het ingestelde percentage
komt. 

Vereist Windows 1511

Beleids-CSP: DOMaxCacheSize

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#absolute-max-cache-size
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-doabsolutemaxcachesize
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#max-cache-size
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domaxcachesize


Peercaching via VPN 1709 Selecteer Ingeschakeld om een
apparaat te configureren voor
deelname aan peercaching terwijl u via
VPN bent verbonden met het
domeinnetwerk. Apparaten die zijn
ingeschakeld kunnen downloaden uit
of uploaden naar andere apparaten in
het domeinnetwerk; via VPN of via het
bedrijfsdomeinnetwerk. 

Standaard: niet geconfigureerd 

Beleids-CSP: DOAllowVPNPeerCaching

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Lokaal server opslaan in cache
INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Hostnamen van cache server 1809 Geef het IP-adres of de FQDN op van
de netwerk cache servers die door uw
apparaten worden gebruikt voor de
optimalisatie van de levering, en
selecteer vervolgens toevoegen om
die vermelding toe te voegen aan de
lijst. 

Standaard: niet geconfigureerd 

CSP-beleid: DOCacheHost

Terugval van de cache server voor de
voor grond vertragen (in seconden)

1903 Geef een tijd in seconden (0-2592000)
op om de terugval van een cache
server naar de HTTP-bron te vertragen
voor een down load van de inhoud van
de voor grond. Wanneer het beleid de
voorgrond down load van http uitstelt,
wordt het eerst toegepast (om eerst
down loads van peers toe te staan). (0-
2.592.000) 

Standaard: 0 

CSP-
DODelayCacheServerFallbackForegrou
nd beleid

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#enable-peer-caching-while-the-device-connects-via-vpn
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-domaxcacheage
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-docachehost
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#delay-foreground-download-cache-server-fallback-in-secs
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dodelaycacheserverfallbackforeground


Terugval van de cache server voor
achtergrond Download vertraging (in
seconden)

1903 Geef een tijd in seconden (0-2592000)
op om de terugval van een cache
server naar de HTTP-bron voor het
downloaden van een achtergrond
inhoud te vertragen. Wanneer het
vertragen van de achtergrond-http-
down load (in seconden) is
geconfigureerd, wordt deze instelling
eerst toegepast om down loads van
peers toe te staan. (0-2.592.000) 

Standaard: 0 

CSP-beleid:
DODelayCacheServerFallbackBackgrou
nd

INSTELLING WINDOWS-VERSIE DETAILS

Volgende stappen
Delivery Optimization configureren in Intune

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference#delay-background-download-cache-server-fallback-in-secs
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deliveryoptimization#deliveryoptimization-dodelaycacheserverfallbackbackground
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NOTENOTE

Voordat u begint

App Store

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op
apparaten met Windows 10 en hoger. Gebruik deze instellingen als onderdeel van de MDM-oplossing (Mobile
Device Management) om functies toe te staan of uit te schakelen, wachtwoordregels in te stellen, het
vergrendelingsscherm aan te passen, Windows Defender te gebruiken en nog veel meer.

Deze instellingen worden toegevoegd aan een apparaatconfiguratieprofiel in Intune en vervolgens toegewezen
aan of geïmplementeerd op uw Windows 10-apparaten.

Niet alle opties zijn beschikbaar in alle edities van Windows. Bekijk de ondersteunde edities op Beleid-CSP's (wordt op een
andere Microsoft-website geopend).

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP ApplicationManagement, waarbij ook de ondersteunde Windows-
edities worden vermeld.

App Store (alleen mobiel): Met Niet geconfigureerd (standaard) hebben eindgebruikers toegang tot de
App Store op mobiele apparaten. Met Blokkeren hebben gebruikers geen toegang tot de App Store.

Apps uit Store automatisch bijwerken: Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen apps die zijn
geïnstalleerd vanuit de Microsoft Store, automatisch worden bijgewerkt. Met Blokkeren kunnen updates
niet automatisch worden geïnstalleerd.

Installatie van vertrouwde app: Stel in of apps die niet afkomstig zijn uit de Microsoft Store mogen
worden geïnstalleerd. Dit wordt ook wel sideloading genoemd. Sideloading is de installatie en het
uitvoeren of testen van een app die niet door de Microsoft Store is gecertificeerd. Dit kan bijvoorbeeld een
app zijn die alleen voor gebruik binnen het bedrijf is bedoeld. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): Hiermee maakt u gebruik van de standaardinstelling van het
besturingssysteem.
Blokkeren: Hiermee voorkomt u sideloading. Apps die niet afkomstig zijn uit de Microsoft Store,
kunnen niet worden geïnstalleerd.
Toestaan: Hiermee staat u sideloading toe. Apps die niet afkomstig zijn uit de Microsoft Store, kunnen
worden geïnstalleerd.

Ontgrendeling voor ontwikkelaars: Eindgebruikers mogen instellingen voor Windows-ontwikkelaars
wijzigen, zoals het toestaan van sideloading. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): Hiermee maakt u gebruik van de standaardinstelling van het

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-configuration-service-provider
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement


besturingssysteem.
Blokkeren: Hiermee voorkomt u de ontwikkelaarsmodus en sideloading.
Toestaan: Hiermee staat u de ontwikkelaarsmodus en sideloading toe.

In Uw apparaat inschakelen voor ontwikkeling vindt u meer informatie over deze functie.

Gedeelde gebruikersappgegevens: Kies Toestaan om toepassingsgegevens te delen tussen
verschillende gebruikers van hetzelfde apparaat en met andere exemplaren van de app. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gegevens niet met andere gebruikers en andere exemplaren van
dezelfde app worden gedeeld.

Alleen persoonlijke Store gebruiken: Met Toestaan kunnen apps alleen uit een persoonlijke Store
worden gedownload, niet vanuit de openbare Store. Dit geldt ook voor detailhandelcatalogi. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen apps uit zowel een persoonlijke als de openbare Store worden
gedownload.

Uit Store afkomstige app starten: Met Blokkeren worden alle apps uitgeschakeld die vooraf zijn
geïnstalleerd op het apparaat of die zijn gedownload uit de Microsoft Store. Met Niet geconfigureerd
(standaard) kunnen deze apps worden geopend.

Appgegevens installeren op systeemvolume: Met Blokkeren kunnen apps geen gegevens opslaan
op het systeemvolume van het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen apps gegevens
op het systeemvolume van het apparaat opslaan.

Apps installeren op systeemstation: Met Blokkeren kunnen apps geen gegevens opslaan op het
systeemstation van het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen apps gegevens op het
systeemstation installeren.

Game DVR (alleen desktop): Met Blokkeren wordt het opnemen en uitzenden van Windows Game
uitgeschakeld. Met Niet geconfigureerd (standaard) is het opnemen en uitzenden van games
toegestaan.

Alleen apps uit de Store: metdeze instelling bepaalt u de gebruikers ervaring wanneer gebruikers apps
van andere locaties dan de Microsoft Store installeren. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): Hiermee kunnen eind gebruikers apps van andere locaties dan de
Microsoft Store installeren, met inbegrip van de apps die zijn gedefinieerd in andere beleids
instellingen.
Overal: schakelt de app-aanbevelingen uit en kunnen gebruikers apps vanaf elke locatie installeren.
Alleen Store: dwingt eind gebruikers alleen apps van de Microsoft Store te installeren.
Aanbevelingen: wanneer u een app installeert vanaf het web dat beschikbaar is in de Microsoft Store,
krijgen gebruikers een bericht te zien waarin wordt aanbevolen het te downloaden uit de Store.
Voor keur voor Store: waarschuwt gebruikers wanneer ze apps van andere locaties dan de Microsoft
Store installeren.

SmartScreen/EnableAppInstallControl CSP

Gebruikersbesturingselement over installaties: bij de instelling Niet geconfigureerd (standaard)
voorkomt Windows Installer dat gebruikers de installatieopties wijzigen die normaal gesproken zijn
gereserveerd voor systeembeheerders, zoals het invoeren van de map voor de installatie van de
bestanden. Blokkeren stelt gebruikers in staat om deze installatieopties te wijzigen. Tevens worden enkele
van de beveiligingsfuncties van Windows Installer omzeild.

ApplicationManagement/MSIAllowUserControlOverInstall CSP

Apps met verhoogde bevoegdheden installeren: bij de instelling Niet geconfigureerd (standaard)
past het systeem de machtigingen van de huidige gebruiker toe wanneer het programma's installeert die
een systeembeheerder niet implementeert of aanbiedt. Blokkeren geeft Windows Installer de opdracht

https://docs.microsoft.com/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-smartscreen#smartscreen-enableappinstallcontrol
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement#applicationmanagement-msiallowusercontroloverinstall


Mobiel en connectiviteit

om verhoogde bevoegdheden te gebruiken wanneer een programma op een systeem wordt geïnstalleerd.
Deze bevoegdheden worden aan alle programma's aangeboden.

ApplicationManagement/MSIAlwaysInstallWithElevatedPrivileges CSP

Opstartapps: voer een lijst met apps in die worden geopend nadat een gebruiker zich aanmeldt bij het
apparaat. Gebruik een door puntkomma's gescheiden lijst met familienamen van pakketten (PFN) van
Windows-toepassingen. Om dit beleid te doen functioneren moet het manifest in de Windows-apps
gebruikmaken van een opstarttaak.

ApplicationManagement/LaunchAppAfterLogOn CSP

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleids-CPS's Connectivity en Wi-Fi met daarbij een overzicht van de
ondersteunde Windows-edities.

Beleid-CSP Wi-Fi

Mobiel gegevenskanaal: Hiermee kunt u instellen of gebruikers toegang hebben tot gegevens,
bijvoorbeeld tijdens het surfen op internet, wanneer ze zijn verbonden met een mobiel netwerk. Uw opties
zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): De standaardinstelling van het besturingssysteem wordt gebruikt,
waarbij het mobiele gegevenskanaal kan worden gebruikt. Eindgebruikers kunnen dit uitschakelen.
Blokkeren: Het mobiele gegevenskanaal is niet toegestaan. Eindgebruikers kunnen dit niet
inschakelen.
Toestaan (kan niet worden bewerkt) : Hiermee kan het mobiele gegevenskanaal worden gebruikt.
Eindgebruikers kunnen dit niet uitschakelen.

Dataroaming: Met Blokkeren is mobiele dataroaming op het apparaat niet mogelijk. Met Niet
geconfigureerd (standaard) is roaming tussen netwerken toegestaan tijdens het ophalen van gegevens.

VPN via het mobiele netwerk: Met Blokkeren heeft het apparaat geen toegang tot VPN-verbindingen
wanneer het is verbonden met een mobiel netwerk. Met Niet geconfigureerd (standaard) kan VPN
gebruikmaken van elke verbinding, inclusief mobiele verbindingen.

VPN-roaming via het mobiele netwerk: Met Blokkeren heeft het apparaat geen toegang meer tot
VPN-verbindingen tijdens roaming op een mobiel netwerk. Met Niet geconfigureerd (standaard) zijn
VPN-verbindingen tijdens roaming toegestaan.

Service voor verbonden apparaten: Met Blokkeren schakelt u het onderdeel Platform voor verbonden
apparaten (CDP) uit. Met CDP is detectie en verbinding met andere apparaten (via Bluetooth/LAN of de
cloud) mogelijk voor het starten van externe apps, chatten op afstand, externe app-sessies en andere
bewerkingen met meerdere apparaten. Met Niet geconfigureerd (standaard) is de service voor
verbonden apparaten toegestaan, waardoor detectie van en verbinding met andere Bluetooth-apparaten
mogelijk is.

NFC: Met Blokkeren zijn NFC-functies niet toegestaan. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen
gebruikers NFC-functies op het apparaat inschakelen en configureren.

Wi-Fi: Met Blokkeren kunnen gebruikers geen Wi-Fi-verbindingen op het apparaat inschakelen,
configureren en gebruiken. Met Niet geconfigureerd (standaard) zijn Wi-Fi-verbindingen toegestaan.

Automatisch verbinding maken met Wi-Fi-hotspots: Met Blokkeren wordt voorkomen dat
apparaten automatisch verbinding maken met Wi-Fi-hotspots. Met Niet geconfigureerd (standaard)

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement#applicationmanagement-msialwaysinstallwithelevatedprivileges
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement#applicationmanagement-launchappafterlogon
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-connectivity
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi


BluetoothBluetooth

Cloud en opslag

kunnen apparaten automatisch verbinding maken met gratis Wi-Fi-hotspots en automatisch de
voorwaarden voor de verbinding accepteren.

Handmatige Wi-Fi-configuratie: Met Blokkeren wordt voorkomen dat apparaten verbinding maken
met Wi-Fi buiten MDM-netwerken die door de server zijn geïnstalleerd. Met Niet geconfigureerd
(standaard) kunnen eindgebruikers hun eigen netwerk-SSID's voor Wi-Fi-verbindingen toevoegen en
configureren.

Wi-Fi-scaninterval: voer in hoe vaak apparaten zoeken naar Wi-Fi-netwerken. Geef een waarde op
tussen 1 (zo vaak mogelijk) en 500 (zo min mogelijk). Standaard ingesteld op 0  (nul).

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Bluetooth, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Bluetooth: Met Blokkeren wordt voorkomen dat gebruikers Bluetooth inschakelen. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kan Bluetooth op het apparaat worden gebruikt.

Bluetooth-detectie: Met Blokkeren kan het apparaat niet worden gedetecteerd door andere Bluetooth-
apparaten. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen andere Bluetooth-apparaten, zoals een
headset, het apparaat detecteren.

Vooraf koppelen van Bluetooth: Met Blokkeren kunnen bepaalde Bluetooth-apparaten niet
automatisch worden gekoppeld met een hostapparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is
automatische koppeling met het hostapparaat toegestaan.

Bluetooth-reclame: Met Blokkeren voorkomt u dat het apparaat Bluetooth-reclames verzendt. Met
Niet geconfigureerd (standaard) kan het apparaat Bluetooth-reclames verzenden.

Services waarvoor Bluetooth is toegestaan: Voeg een lijst met toegestane Bluetooth-services en -
profielen toe in de vorm van hexadecimale tekenreeksen, zoals {782AFCFC-7CAA-436C-8BF0-78CD0FFBD4AF} .

ServicesAllowedList usage guide (Engelstalig) bevat meer informatie over de lijst met services.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Accounts, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Microsoft-account: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen Microsoft-account aan het apparaat
koppelen. Met Niet geconfigureerd (standaard) kan een Microsoft-account worden toegevoegd en gebruikt.
Niet-Microsoft-account: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen niet-Microsoft-accounts toevoegen
via de gebruikersinterface. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers e-mailaccounts
toevoegen die niet aan een Microsoft-account zijn gekoppeld.
Synchronisatie van instellingen voor Microsoft-accounts: Met Niet geconfigureerd (standaard) is
synchronisatie van apparaat- en app-instellingen die aan een Microsoft-account zijn gekoppeld tussen
apparaten toegestaan. Met Blokkeren wordt deze synchronisatie voorkomen.
Aanmeldhulp voor Microsoft-account: Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen eindgebruikers de
aanmeldhulp voor Microsoft-account-service (wlidsvc) starten en stoppen.  Met deze service kunnen
gebruikers zich aanmelden bij hun Microsoft-account. Met Uitschakelen kunnen eindgebruikers de
aanmeldhulp voor Microsoft-account-service (wlidsvc) niet beheren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-bluetooth
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-bluetooth#servicesallowedlist-usage-guide
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-accounts


Cloudprinter

TIPTIP

Configuratiescherm en instellingen

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP EnterpriseCloudPrint, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities
worden vermeld.

Printerdetectie-URL: voer de URL in voor het vinden van cloudprinters. Voer bijvoorbeeld 
https://cloudprinterdiscovery.contoso.com  in.

Verificatie-URL voor printertoegang: Voer de URL van het verificatie-eindpunt in om OAuth-tokens op te
halen. Voer bijvoorbeeld https://azuretenant.contoso.com/adfs  in.
GUID van de systeemeigen client-app voor Azure: voer de GUID in waarmee de clienttoepassing wordt
geïdentificeerd die gemachtigd is voor het ophalen van OAuth-tokens van OAuthAuthority. Voer bijvoorbeeld
E1CF1107-FF90-4228-93BF-26052DD2C714  in.

Resource-URI voor de afdrukservice: voer de OAuth-resource-URI in voor de afdrukservice zoals
geconfigureerd in de Azure-portal. Voer bijvoorbeeld http://MicrosoftEnterpriseCloudPrint/CloudPrint  in.
Maximumaantal printers waarvoor een query moet worden uitgevoerd: Voer het maximumaantal
printers in waarvoor u een query wilt uitvoeren. De standaardwaarde is 20 .
Resource-URI voor de printerdetectieservice: voer de OAuth-resource-URI in voor de
printerdetectieservice zoals geconfigureerd in de Azure-portal. Voer bijvoorbeeld 
http://MopriaDiscoveryService/CloudPrint  in.

Na het instellen van een Windows Server Hybrid Cloud Print kunt u deze instellingen configureren en vervolgens
implementeren naar uw Windows-apparaten.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

App Instellingen: Met Blokkeren hebben eindgebruikers geen toegang tot de app Instellingen. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers de app Instellingen op hun apparaat openen.

Systeem: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Systeem van de app Instellingen
geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Instellingen voor in-/uitschakelen en slaapstand wijzigen (alleen desktop): Met
Blokkeren kunnen eindgebruikers de instellingen voor in-/uitschakelen en de slaapstand op het
apparaat niet wijzigen. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers de
instellingen voor in-/uitschakelen en de slaapstand wijzigen.

Apparaten: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Apparaten van de app Instellingen
op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Netwerk en internet: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Netwerk en internet van
de app Instellingen op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze
toegang toegestaan.

Persoonlijke instellingen: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Persoonlijke
instellingen van de app Instellingen op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd
(standaard) is deze toegang toegestaan.

Apps: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Apps van de app Instellingen op het
apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Accounts: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Accounts van de app Instellingen op
het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-enterprisecloudprint
https://docs.microsoft.com/windows-server/administration/hybrid-cloud-print/hybrid-cloud-print-overview


  

Weergave

Algemeen

Tijd en taal: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Tijd en taal van de app Instellingen
op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Systeemtijd wijzigen: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de datum en tijd van het
apparaat niet wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruiker toe om deze instellingen te
wijzigen.

Regio-instellingen wijzigen (alleen desktop): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de
regio-instellingen op het apparaat niet wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruiker toe
om deze instellingen te wijzigen.

Taalinstellingen wijzigen (alleen desktop): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de
taalinstellingen op het apparaat niet wijzigen. Niet geconfigureerd: staat gebruiker toe om
deze instellingen te wijzigen.

Beleid-CSP Settings

Gaming: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Gaming van de app Instellingen op het
apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Betere toegankelijkheid: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Betere
toegankelijkheid van de app Instellingen op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd
(standaard) is deze toegang toegestaan.

Privacy: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Privacy van de app Instellingen op het
apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze toegang toegestaan.

Bijwerken en beveiliging: Met Blokkeren wordt de toegang tot het gebied Bijwerken en
beveiliging van de app Instellingen op het apparaat geblokkeerd. Met Niet geconfigureerd
(standaard) is deze toegang toegestaan.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Display, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Met GDI DPI-schaalbaarheid krijgen apps die geen DPI-status hebben, een per-monitor-DPI-status.

GDI-schaalbaarheid voor apps inschakelen: Met Toevoegen voegt u de verouderde apps toe
waarvoor u GDI DPI-schaalbaarheid wilt inschakelen. Voer bijvoorbeeld filename.exe  of 
%ProgramFiles%\Path\Filename.exe  in.

GDI DPI-schaalbaarheid is ingeschakeld voor alle verouderde toepassingen in de lijst.

GDI-schaalbaarheid voor apps uitschakelen: Met Toevoegen voegt u de verouderde apps toe
waarvoor u GDI DPI-schaalbaarheid wilt uitschakelen. Voer bijvoorbeeld filename.exe  of 
%ProgramFiles%\Path\Filename.exe  in.

GDI DPI-schaalbaarheid is uitgeschakeld voor alle verouderde apps in de lijst.

U kunt ook een CSV-bestand importeren van de lijst met apps.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Experience, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-settings
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-display
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-experience


vermeld.

Schermopname (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen schermafbeeldingen op
het apparaat maken. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Kopiëren en plakken (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers niet kopiëren en plakken
tussen apps op het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Handmatige uitschrijving: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers het werkplekaccount niet
verwijderen met behulp van het configuratiescherm van de werkruimte op het apparaat. Met Niet
geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Deze beleidsinstelling is niet van toepassing als de computer is toegevoegd aan Azure AD en
automatische inschrijving is ingeschakeld.

Handmatige installatie van basiscertificaat (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers
niet handmatig basiscertificaten en tussenliggende CAP-certificaten installeren. Met Niet
geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Camera: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de camera op het apparaat niet gebruiken. Met Niet
geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Bestandssynchronisatie met OneDrive: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen bestanden
synchroniseren naar OneDrive vanaf het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie
toegestaan.

Verwisselbare opslag: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen externe opslagapparaten gebruiken,
zoals SD-kaarten. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Geolocatie: Met Blokkeren kunnen eindgebruikers geen locatieservices op het apparaat inschakelen.
Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Gedeeld internet: Met Blokkeren kan de internetverbinding op het apparaat niet worden gedeeld. Met
Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Telefoon opnieuw instellen: : Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de instellingen niet wissen of de
fabrieksinstellingen op het apparaat terugzetten. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie
toegestaan.

USB-verbinding: Met Blokkeren is er geen toegang tot externe opslagapparaten via een USB-
verbinding op het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan. Opladen
via USB wordt niet beïnvloed door deze instelling.

Antidiefstalmodus (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de voorkeursinstelling
Antidiefstalmodus niet selecteren op het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie
toegestaan.

Cortana: Met Blokkeren wordt de spraakassistent Cortana uitgeschakeld. Als Cortana is uitgeschakeld,
kunnen gebruikers nog wel zoeken naar items op het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is
Cortana ingeschakeld.

Spraakopname (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers het spraakopnameapparaat van
het apparaat niet gebruiken. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers spraakopnamen
maken.

Apparaatnaam wijzigen (alleen mobiel): Met Blokkeren kunnen eindgebruikers de apparaatnaam niet
wijzigen. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Inrichtingspakketten toevoegen: Met Blokkeren kan de runtime-configuratieagent geen



inrichtingspakketten op het apparaat installeren. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie
toegestaan.

Inrichtingspakketten verwijderen: Met Blokkeren kan de runtime-configuratieagent geen
inrichtingspakketten van het apparaat verwijderen. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie
toegestaan.

Apparaatdetectie: Met Blokkeren kan het apparaat niet worden gedetecteerd door andere apparaten.
Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Taakwisselaar (alleen mobiel): Met Blokkeren is de taakwisselaar op het apparaat geblokkeerd. Met
Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Foutberichtvenster voor SIM-kaart (alleen mobiel): Met Blokkeren worden er geen foutberichten
weergegeven op het apparaat als er geen simkaart wordt gedetecteerd. Met Niet geconfigureerd
(standaard) worden de foutberichten weergegeven.

Ink-werkruimte: Kies of en hoe de gebruiker toegang heeft tot de Ink-werkruimte. Uw opties zijn:

Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt de Ink-werkruimte ingeschakeld en kan de gebruiker
deze gebruiken boven het vergrendelingsscherm.
Uitgeschakeld op het vergrendelingsscherm: De Ink-werkruimte is ingeschakeld en de functie is
ingeschakeld. De gebruiker heeft echter geen toegang tot de Ink-werkruimte boven het
vergrendelingsscherm.
Uitgeschakeld: Toegang tot de Ink-werkruimte is uitgeschakeld. De functie is uitgeschakeld.

WindowsInkWorkspace policy CSP

Automatisch opnieuw implementeren: Als u Toestaan kiest, kunnen gebruikers met
beheerdersrechten alle gebruikersgegevens en -instellingen verwijderen met CTRL + Win + R op het
vergrendelingsscherm van het apparaat. Het apparaat wordt automatisch opnieuw geconfigureerd en
opnieuw ingeschreven bij het beheer. Met Niet geconfigureerd (standaard) voorkomt u deze functie.

Gebruikers verplichten om verbinding te maken met het netwerk tijdens de configuratie van het
apparaat: Kies Vereisen om gebruikers tijdens de installatie van Windows te verplichten het apparaat te
verbinden met een netwerk voordat de configuratie van Windows verder wordt uitgevoerd na de
netwerkpagina. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers verder gaan dan de
netwerkpagina, zelfs wanneer het apparaat niet is verbonden met een netwerk.

De instelling wordt van kracht de volgende keer dat het apparaat wordt gewist of opnieuw wordt
ingesteld. Net als bij elke andere Intune-configuratie moet het apparaat worden geregistreerd bij en
worden beheerd door Intune om configuratie-instellingen te kunnen ontvangen. Als het apparaat echter
eenmaal is geregistreerd en beleid ontvangt en u het apparaat vervolgens opnieuw instelt, wordt de
instelling afgedwongen bij de volgende Windows-installatie.

Directe geheugentoegang: met Blokkeren blokkeert u directe geheugentoegang (DMA) voor alle
downstream hot-pluggable PCI-poorten totdat een gebruiker zich bij Windows aanmeldt. Ingeschakeld
(standaard) staat toegang tot DMA toe, zelfs wanneer een gebruiker niet is aangemeld.

CSP: DataProtection/AllowDirectMemoryAccess

Processen in Taakbeheer beëindigen: Met deze instelling bepaalt u of niet-beheerders taken kunnen
beëindigen via Taakbeheer. Met Blokkeren voorkomt u dat standaardgebruikers (niet-beheerders)
processen of taken op het apparaat kunnen beëindigen met behulp van Taakbeheer. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen standaardgebruikers processen of taken beëindigen met behulp van
Taakbeheer.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowsinkworkspace
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-dataprotection#dataprotection-allowdirectmemoryaccess


Vergrendeld scherm

Berichten

Meldingen van Onderhoudscentrum (alleen mobiel): met Blokkeren worden meldingen van
Onderhoudscentrum niet op het vergrendelingsscherm van het apparaat weergegeven. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers kiezen welke apps meldingen weergeven op het
vergrendelingsscherm.

AboveLock/AllowActionCenterNotifications CSP

Afbeeldings-URL vergrendelingsscherm (alleen desktop): Voer de URL in van een afbeelding in JPG-,
JPEG- of PNG-indeling die wordt gebruikt als achtergrond van het Windows-vergrendelingsscherm. Voer
bijvoorbeeld https://contoso.com/image.png  in. Met deze instelling wordt de afbeelding vergrendeld en
kan deze later niet meer worden gewijzigd.

Time-out voor het scherm die door de gebruiker kan worden ingesteld (alleen mobiel): Met
Toestaan kunnen gebruikers de time-out voor het scherm configureren. Met Niet geconfigureerd
(standaard) hebben gebruikers deze mogelijkheid niet.

DeviceLock/AllowScreenTimeoutWhileLockedUserConfig CSP

Cortana op vergrendeld scherm (alleen desktop): Met Blokkeren hebben gebruikers geen interactie
met Cortana wanneer het vergrendelingsscherm wordt weergegeven op het apparaat. Met Niet
geconfigureerd (standaard) is interactie met Cortana mogelijk.

AboveLock/AllowCortanaAboveLock CSP

Pop-upmeldingen op vergrendeld scherm: Met Blokkeren worden geen pop-upmeldingen
weergegeven op het vergrendelingsscherm van het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard)
worden deze meldingen weergegeven.

AboveLock/AllowToasts CSP

Time-out voor het scherm (alleen mobiel): Hiermee stelt u de duur (in seconden) in van de
schermvergrendeling totdat het scherm wordt uitgeschakeld. Ondersteunde waarden zijn 11-1800. Voer
bijvoorbeeld 300  om deze time-out in te stellen op 5 minuten.

DeviceLock/ScreenTimeoutWhileLocked CSP

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Messaging, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Berichten synchroniseren (alleen mobiel): Met Blokkeren wordt er geen back-up gemaakt van sms-
berichten en worden deze niet hersteld. Ook worden er geen sms-berichten gesynchroniseerd tussen
Windows-apparaten. Als u deze optie uitschakelt, worden er geen gegevens opgeslagen op servers die niet
door het bedrijf worden beheerd. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers deze instellingen
wijzigen en hun berichten synchroniseren.
Mms (alleen mobiel): Met Blokkeren wordt de functionaliteit voor het verzenden en ontvangen van mms-
berichten op het apparaat uitgeschakeld. Ondernemingen kunnen dit beleid gebruiken om mms op apparaten
uit te schakelen als onderdeel van de vereiste voor controle of beheer. Met Niet geconfigureerd (standaard)
kunnen mms-berichten worden verzonden en ontvangen.
RCS (alleen mobiel): Met Blokkeren wordt de functionaliteit van Rich Communication Services (RCS) voor
verzenden en ontvangen op het apparaat uitgeschakeld. Ondernemingen kunnen dit beleid gebruiken om
RCS op apparaten uit te schakelen als onderdeel van de vereiste voor controle of beheer. Met Niet

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-abovelock#abovelock-allowactioncenternotifications
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-devicelock#devicelock-allowscreentimeoutwhilelockeduserconfig
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-abovelock#abovelock-allowcortanaabovelock
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-abovelock#abovelock-allowtoasts
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-devicelock#devicelock-screentimeoutwhilelocked
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-messaging


                  

        

Microsoft Edge-browser

Gebruik van Microsoft Edge-kioskmodusGebruik van Microsoft Edge-kioskmodus

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

GebruikerservaringGebruikerservaring

geconfigureerd (standaard) kan RCS verzenden en ontvangen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Browser, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

De beschikbare instellingen veranderen, afhankelijk van wat u kiest. Uw opties zijn:

Nee (standaard): Microsoft Edge wordt niet uitgevoerd in de kioskmodus. U kunt alle Microsoft Edge-
instellingen wijzigen en configureren.
Digitale/interactieve display (kiosk voor één app) : Filtert Microsoft Edge-instellingen die van toepassing
zijn op de Microsoft Edge-kioskmodus Digitale/interactieve display, alleen voor gebruik in Windows 10-
kiosken voor één app. Kies deze instelling om een volledig URL-scherm te openen en alleen de inhoud op die
website weer te geven. Digitale displays instellen biedt meer informatie over deze functie.
InPrivate openbaar bladeren (kiosk voor één app) : Filtert Microsoft Edge-instellingen die van
toepassing zijn op de Microsoft Edge-kioskmodus Inprivate openbaar bladeren voor gebruik in Windows 10-
kiosken voor één app. Er wordt een versie met meerdere tabbladen van Microsoft Edge uitgevoerd.
Normale modus (kiosk voor meerdere apps) : Filtert Microsoft Edge-instellingen die van toepassing zijn
op de normale Microsoft Edge-kioskmodus. Er wordt een volledige versies van Microsoft Edge uitgevoerd
met alle browserfuncties.
Openbaar bladeren (kiosk voor meerdere apps) : Filters Microsoft Edge-instellingen die van toepassing
zijn op openbaar bladeren in een Windows 10-kiosk voor meerdere apps. Er wordt een versie met meerdere
tabbladen van Microsoft Edge InPrivate uitgevoerd.

Zie Configuratietypen van de Microsoft Edge-kioskmodus.voor meer informatie over deze opties.

Dit apparaatbeperkingsprofiel is direct gerelateerd aan het kioskprofiel dat u maakt met behulp van de
Windows-kioskinstellingen. Samenvatting:

1. Maak het profiel Windows-kioskinstellingen om het apparaat in de kioskmodus uit te voeren. Selecteer
Microsoft Edge als de toepassing en stel de Microsoft Edge-kioskmodus in het Kioskprofiel in.

2. Maak het apparaatbeperkingsprofiel dat in dit artikel wordt beschreven en configureer specifieke functies
en instellingen die zijn toegestaan in Microsoft Edge. Zorg ervoor dat u hetzelfde type Microsoft Edge-
kioskmodus selecteert als is geselecteerd in uw kioskprofiel (Windows-kioskinstellingen).

Ondersteunde kioskmodusinstellingen is een geweldige resource.

Zorg ervoor dat u dit Microsoft Edge-profiel toewijst aan de dezelfde apparaten als uw kioskprofiel (Windows-
kioskinstellingen).

ConfigureKioskMode CSP

Microsoft Edge starten met: kies welke pagina's worden geopend wanneer Microsoft Edge wordt
gestart. Uw opties zijn:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/setup-digital-signage
https://docs.microsoft.com/microsoft-edge/deploy/microsoft-edge-kiosk-mode-deploy#supported-configuration-types
https://docs.microsoft.com/microsoft-edge/deploy/microsoft-edge-kiosk-mode-deploy#supported-policies-for-kiosk-mode
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-configurekioskmode


Aangepaste startpagina's: Geef de startpagina's op, bijvoorbeeld http://www.contoso.com . De
startpagina's die u invoert, worden in Microsoft Edge geladen.
Nieuwe tabbladpagina: In Microsoft Edge wordt geladen wat er is gedefinieerd in de instelling URL
van nieuw tabblad.
Pagina van laatste sessie: De pagina van de laatste sessie wordt in Microsoft Edge geladen.
Startpagina's in lokale app-instellingen: Microsoft Edge wordt gestart met de
standaardstartpagina zoals gedefinieerd door het besturingssysteem.

Gebruiker kan startpagina's wijzigen: Met Ja (standaard) kunnen gebruikers de startpagina's wijzigen.
Beheerders kunnen gebruikmaken van de EdgeHomepageUrls  om de startpagina's in te voeren die
gebruikers standaard zien wanneer ze Microsoft Edge openen. Met Nee kunnen gebruikers de
startpagina's niet wijzigen.

Webinhoud toestaan op nieuwe tabbladpagina: Met Ja (standaard) wordt in Microsoft Edge de URL
geopend die is gedefinieerd in de instelling URL van nieuw tabblad. Als URL van nieuw tabblad leeg
is, wordt het nieuwe tabblad geopend dat is vermeld in de Microsoft Edge-instellingen. Gebruikers
kunnen dit wijzigen. Als deze optie is ingesteld op Nee, wordt in Microsoft Edge een nieuw tabblad met
een lege pagina geopend. Gebruikers kunnen dit niet wijzigen.

URL van nieuw tabblad: Voer de URL in die moet worden geopend op de pagina Nieuw tabblad. Voer
bijvoorbeeld https://www.bing.com  of https://www.contoso.com  in.

De knop Start: Stel in wat er gebeurt wanneer de knop Start wordt geselecteerd. Uw opties zijn:

Startpagina's: Hiermee wordt de optie geopend die u hebt gekozen voor Microsoft Edge starten
met
Nieuwe tabbladpagina: Hiermee opent u de URL die u hebt ingevoerd in URL van nieuw tabblad.
URL van startknop: Voer de URL in die moet worden geopend. Voer bijvoorbeeld 
https://www.bing.com  of https://www.contoso.com  in.

Startknop verbergen: hiermee verbergt u de knop Start
Gebruiker kan de startknop wijzigen: Met Ja kunnen gebruikers de knop Start wijzigen. Wijzigingen
van de gebruiker overschrijven instellingen van een beheerder voor de knop Start. Met Geen (standaard)
kunnen gebruikers de indeling van de knop Start van de beheerder niet wijzigen.

Pagina voor first-run experience weergeven (alleen mobiel): Met Ja (standaard) wordt de eerste
introductiepagina in Microsoft Edge weergegeven. Met Nee wordt de introductiepagina niet
weergegeven wanneer Microsoft Edge de eerste keer wordt uitgevoerd. Bedrijven kunnen deze functie
gebruiken om deze pagina te blokkeren, bijvoorbeeld omdat ze werken met 'zero configuration'.

Locatie van de lijst met URL's van first-run experience (alleen Windows 10 Mobile): Voer de URL in
die verwijst naar het XML-bestand met de URL('s) van de pagina voor eerste uitvoering. Voer
bijvoorbeeld https://www.contoso.com/sites.xml  in.

De browser vernieuwen na niet-actieve tijd: voer het aantal niet-actieve minuten, tussen 0 en 1440, in
waarna de browser wordt vernieuwd. De standaard is 5  minuten. Als de waarde is ingesteld op 0  (nul),
wordt de browser niet vernieuwd na inactiviteit.

Deze instelling is alleen beschikbaar bij uitvoering in Inprivate openbaar bladeren (kiosk voor één app).

Pop-ups toestaan (alleen desktop): Met Ja (standaard) worden pop-ups in de webbrowser weergegeven.
Met Nee worden pop-upvensters niet in de browser weergegeven.

Intranetverkeer naar Internet Explorer sturen (alleen desktop): Met Ja kunnen gebruikers
intranetwebsites in Internet Explorer openen in plaats van Microsoft Edge. Deze instelling is bedoeld voor
achterwaartse compatibiliteit. Met Nee (standaard) kunnen gebruikers Microsoft Edge gebruiken.



Favorieten en zoekenFavorieten en zoeken

IMPORTANTIMPORTANT

Locatie van de lijst met websites van Bedrijfsmodus (alleen desktop): Voer de URL in die wijst naar
het XML-bestand met een lijst met websites die in Bedrijfsmodus worden geopend. Gebruikers kunnen
deze lijst niet wijzigen. Voer bijvoorbeeld https://www.contoso.com/sites.xml  in.

Bericht bij openen van sites in Internet Explorer: gebruik deze instelling om Microsoft Edge zo te
configureren dat er een melding wordt weergeven voordat er een site wordt geopend in Internet Explorer
11. Uw opties zijn:

Bericht niet weergeven: De standaardinstelling van het besturingssysteem wordt gebruikt, waardoor
er mogelijk geen bericht wordt weergegeven.
Bericht weergeven dat de site wordt geopend in Internet Explorer 11: Het bericht wordt
weergegeven bij het openen van sites in IE. Sites worden geopend in IE.
Bericht met de optie voor het openen van sites in Microsoft Edge weergeven: Het bericht wordt
weergegeven bij het openen van sites in Edge. Het bericht bevat een koppeling Verdergaan in
Microsoft Edge, zodat gebruikers Microsoft Edge kunnen kiezen in plaats van Internet Explorer.

Voor deze instelling moet u de instelling Locatie van de lijst met websites van Bedrijfsmodus, de instelling
Intranetverkeer naar Internet Explorer sturen of beide instellingen inschakelen.

Microsoft-compatibiliteitslijst toestaan: Met Ja (standaard) is een Microsoft-compatibiliteitslijst
toegestaan. Met Neewordt de Microsoft-compatibiliteitslijst voorkomen in Microsoft Edge. Deze lijst van
Microsoft helpt Microsoft Edge om sites met bekende compatibiliteitsproblemen toch goed weer te geven.

Startpagina's en nieuw tabblad vooraf laden: Met Ja (standaard) wordt de standaardinstelling van het
besturingssysteem gebruikt, wat inhoudt dat deze pagina's mogelijk vooraf worden geladen. Vooraf laden
minimaliseert de tijd voor het starten van Microsoft Edge en het laden van nieuwe tabbladen. Met Nee
wordt voorkomen dat er vooraf startpagina's en een nieuw tabblad worden geladen door Microsoft Edge.

Startpagina's en nieuw tabblad vooraf starten: Met Ja (standaard) wordt de standaardinstelling van
het besturingssysteem gebruikt, wat inhoudt dat deze pagina's mogelijk vooraf worden gestart. Vooraf
starten verbetert de prestaties van Microsoft Edge en minimaliseert de tijd die nodig is om Microsoft
Edge te starten. Met Nee wordt voorkomen dat er vooraf startpagina's en een nieuw tabblad worden
gestart door Microsoft Edge.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Werkbalk Favorieten weergeven: Kies wat er moet gebeuren met de werkbalk Favorieten op een
pagina van Microsoft Edge. Uw opties zijn:

Op startpagina en nieuwe tabbladen: Hiermee wordt de werkbalk Favorieten weergegeven
wanneer Microsoft Edge wordt gestart en op alle tabbladen. Eindgebruikers kunnen deze instelling
wijzigen.
Op alle pagina's: De werkbalk Favorieten wordt op alle pagina's weergegeven. Eindgebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen.
Verborgen: Hiermee verbergt u de werkbalk Favorieten op alle pagina's. Eindgebruikers kunnen deze
instelling niet wijzigen.

Wijzigingen in Favorieten toestaan: Met Ja (standaard) wordt de standaardinstelling van het
besturingssysteem gebruikt, waardoor gebruikers de lijst kunnen wijzigen. Met Nee wordt voorkomen
dat eindgebruikers items aan de lijst met favorieten toevoegen, of de lijst importeren, sorteren of
bewerken.

Lijst met favorieten: voeg een lijst met URL's toe aan het bestand met favorieten. Voeg bijvoorbeeld 



Privacy en beveiligingPrivacy en beveiliging

http://contoso.com/favorites.html  toe.
Favorieten synchroniseren tussen Microsoft-browsers (alleen desktop): Met Ja stelt u in dat
favorieten moeten worden gesynchroniseerd tussen Internet Explorer en Microsoft Edge. Toevoegingen,
verwijderingen, aanpassingen en wijzigingen van de volgorde worden gedeeld tussen browsers. Met Nee
(standaard) wordt de standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, zodat gebruikers mogelijk
zelf kunnen bepalen of ze favorieten willen synchroniseren tussen de browsers.

Standaardzoekmachine: kies de zoekmachine die u standaard op het apparaat wilt gebruiken.
Eindgebruikers kunnen deze waarde op elk moment wijzigen. Uw opties zijn:

Zoekmachine in de clientinstellingen voor Microsoft Edge
Bing
Google
Yahoo
Aangepaste waarde: Typ in OpenSearch-xml-URL een HTTPS-URL met het XML-bestand dat ten
minste de korte naam en de URL naar de zoekmachine bevat. Voer bijvoorbeeld 
https://www.contoso.com/opensearch.xml  in.

Zoeksuggesties weergeven: Met Ja (standaard) stelt u in dat de zoekmachine sites kan voorstellen
wanneer u zoektermen typt op de adresbalk. Met Nee wordt deze functie geblokkeerd.

Zoekprogrammawijzigingen toestaan: Met Ja (standaard) kunnen gebruikers nieuwe
zoekprogramma's toevoegen of het standaardzoekprogramma in Microsoft Edge wijzigen. Kies Nee om
te voorkomen dat gebruikers het zoekprogramma aanpassen.

Deze instelling is alleen beschikbaar bij uitvoering in de Normale modus (kiosk voor meerdere apps).

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

InPrivate-browsing toestaan: Met Ja (standaard) is InPrivate-browsing in Microsoft Edge toegestaan.
Nadat alle InPrivate-tabbladen zijn gesloten, worden de browsegegevens van het apparaat verwijderd. Met
Nee voorkomt u dat eindgebruikers InPrivate-navigatiesessies kunnen openen.
Browsegeschiedenis opslaan: Met Ja (standaard) kan de browsegeschiedenis in Microsoft Edge worden
opgeslagen. Met Nee kan de browsegeschiedenis niet worden opgeslagen.
Browsegegevens wissen bij afsluiten (alleen desktop): Met Ja worden de geschiedenis en de
browsegegevens gewist wanneer de gebruiker Microsoft Edge afsluit. Met Nee (standaard) wordt de
standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, waardoor de browsegegevens mogelijk in de cache
worden opgeslagen.
Browserinstellingen synchroniseren tussen apparaten van gebruiker: geef aan hoe u
browserinstellingen wilt synchroniseren tussen apparaten. Uw opties zijn:

Toestaan: synchronisatie van instellingen van de Microsoft Edge-browser toestaan tussen apparaten
van de gebruiker
Blokkeren en overschrijven door gebruiker inschakelen: synchronisatie van Microsoft Edge-
browserinstellingen tussen apparaten van de gebruiker blokkeren. Gebruikers kunnen deze instelling
wijzigen.
Blokkeren: De synchronisatie van Microsoft Edge-browserinstellingen tussen apparaten van de
gebruiker wordt geblokkeerd. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.

Als de functie is ingesteld op Blokkeren en overschrijven door gebruiker inschakelen, kan de gebruiker de
toewijzing door een beheerder negeren.

Wachtwoordbeheer toestaan: Met Ja (standaard) kan Wachtwoordbeheer worden gebruikt, waardoor
gebruikers wachtwoorden op het apparaat kunnen opslaan en beheren. Met Nee kan Wachtwoordbeheer
niet in Microsoft Edge worden gebruikt.



Aanvullende informatieAanvullende informatie

Cookies: geef aan hoe cookies worden verwerkt in de browser. Uw opties zijn:

Automatisch invullen van formulieren toestaan: Met Ja (standaard) kunnen gebruikers de instellingen
voor automatisch invullen in de browser wijzigen en formuliervelden automatisch invullen. Met Nee wordt
de functie Automatisch invullen uitgeschakeld in Microsoft Edge.
Do Not Track-headers verzenden: Met Ja worden Do Not Track-headers verzonden naar websites die om
traceringsgegevens vragen (aanbevolen). Met Nee (standaard) worden geen headers verzonden zodat
websites de gebruiker kunnen volgen. Gebruikers kunnen deze instelling configureren.
Localhost IP-adres voor WebRTC weergeven: Met Ja (standaard) kan het IP-adres van de localhost van
gebruikers worden weergegeven bij het plaatsen van telefoonoproepen met behulp van dit protocol. Met
Nee wordt het localhost IP-adres van gebruikers niet weergegeven.
Verzamelen van gegevens van Live-tegel toestaan: Met Ja (standaard) kan Microsoft Edge gegevens
verzamelen van Live-tegels die zijn vastgemaakt in het menu Start. Met Nee wordt voorkomen dat deze
gegevens worden verzameld, waardoor de ervaring van gebruikers mogelijk wordt beperkt.
Gebruiker kan certificaatfouten negeren: Met Ja (standaard) hebben gebruikers toegang tot websites met
SSL- of TLS-fouten (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Met Nee (aanbevolen voor een betere
beveiliging) hebben gebruikers geen toegang tot dergelijke websites.

Toestaan: cookies worden op het apparaat opgeslagen.
Alle cookies blokkeren: cookies worden niet op het apparaat opgeslagen.
Alleen cookies van derden blokkeren: cookies van derden of partners worden niet op het apparaat
opgeslagen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Microsoft Edge-browser toestaan (alleen mobiel): Met Ja (standaard) staat u het gebruik van de
Microsoft Edge-webbrowser toe op het apparaat. Met Nee is het gebruik van Microsoft Edge op het
apparaat niet toegestaan. Als u Nee kiest, gelden de afzonderlijke instellingen alleen voor het
desktopapparaat.

Vervolgkeuzelijst van de adresbalk toestaan: Met Ja (standaard) kan Microsoft Edge de
vervolgkeuzelijst van de adresbalk met een lijst met suggesties weergeven. Met Nee voorkomt u dat er in
Microsoft Edge een lijst met suggesties wordt weergegeven wanneer u typt in het invoervak van een
vervolgkeuzelijst. Als deze optie is ingesteld op Nee kunt u:

De netwerkbandbreedte beperken die nodig is tussen Microsoft Edge en Microsoft-services.
Schakel Zoek- en websitesuggesties weergeven terwijl ik typ in Microsoft Edge > Instellingen uit.

Modus volledig scherm toestaan: Met Ja (standaard) kan de modus Volledig scherm in Microsoft Edge
worden gebruikt, waarbij alleen de webinhoud wordt weergegeven en de gebruikersinterface wordt
verborgen. Met Nee kan de modus Volledig scherm niet worden ingeschakeld in Microsoft Edge.

Pagina met about-vlaggen toestaan: Met Ja (standaard) wordt de standaardinstelling van het
besturingssysteem gebruikt, wat kan betekenen dat de pagina about:flags  toegankelijk is. Op de pagina 
about:flags  kunnen gebruikers instellingen voor ontwikkelaars wijzigen en experimentele functies

inschakelen. Met Nee wordt voorkomen dat eindgebruikers toegang hebben tot de pagina about:flags

in Microsoft Edge.

Ontwikkelhulpprogramma's toestaan: Met Ja (standaard) kunnen gebruikers standaard de F12-
ontwikkelhulpprogramma's gebruiken om webpagina's te maken en problemen op te sporen. Met Nee
hebben eindgebruikers geen toegang tot de F12-ontwikkelhulpprogramma's.

JavaScript toestaan: Met Ja (standaard) staat u de uitvoering van scripts, zoals JavaScript, toe in de
Microsoft Edge-browser. Met Nee kunnen er geen JavaScripts worden uitgevoerd in de browser.

Gebruiker kan extensies installeren: Met Ja (standaard) kunnen eindgebruikers extensies van
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Wachtwoord

Microsoft Edge op het apparaat installeren. Met Nee wordt de installatie hiervan voorkomen.

Extern laden van ontwikkelaarsuitbreidingen toestaan: Met Ja (standaard) wordt de
standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, waardoor sideloading mogelijk is toegestaan. Met
sideloading worden niet-geverifieerde extensies geïnstalleerd en uitgevoerd. Met Nee voorkomt u
sideloading via de functie Extensies laden. Hiermee voorkomt u niet het sideloaden van extensies op
andere manieren, zoals via PowerShell.

Vereiste extensies: kies welke extensies niet kunnen worden uitgeschakeld door eindgebruikers in
Microsoft Edge. Voer de familienamen van pakketten in en selecteer Toevoegen. Een PFN (Package
Family Name) zoeken bevat meer informatie.

U kunt ook een CSV-bestand importeren met de familienamen van pakketten. Of u kunt de
familienamen exporteren van pakketten die u invoert.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP NetworkProxy, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities
worden vermeld.

Proxy-instellingen automatisch detecteren: Met Blokkeren wordt de automatische detectie van een
PAC-script (proxy auto config) uitgeschakeld. Met Niet geconfigureerd (standaard) schakelt u deze functie
in. Wanneer deze optie is ingeschakeld, probeert het apparaat het pad naar een PAC-script te vinden.
Proxyscript gebruiken: Met Toestaan kunt u een pad naar uw PAC-script opgeven om de proxyserver te
configureren. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunt u geen URL naar een PAC-script invoeren.

Handmatige proxyserver gebruiken: Kies Toestaan om handmatig de naam of het IP-adres en het TCP-
poortnummer van een proxyserver in te voeren. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunt u niet
handmatig de gegevens van een proxyserver invoeren.

URL voor het installatiescriptadres: geef de URL op van een PAC-script dat u wilt gebruiken om de
proxyserver te configureren.

Adres: voer de naam of het IP-adres van de proxyserver in.
Poortnummer: voer het poortnummer van uw proxyserver in.
Proxy-uitzonderingen: voer URL's in die geen gebruik mogen maken van de proxyserver. Scheid de
items van elkaar met een puntkomma.
Proxyserver niet gebruiken voor lokale adressen: Met Niet geconfigureerd kan de proxyserver
niet worden gebruikt voor lokale adressen in uw intranet. Met Toestaan wordt een proxyserver
gebruikt voor lokale adressen.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP DeviceLock, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Wachtwoord: kies Vereisen om af te dwingen dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor
toegang tot het apparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is toegang tot het apparaat zonder een
wachtwoord toegestaan. Is alleen van toepassing op lokale accounts. Wacht woorden van domein
accounts blijven geconfigureerd door Active Directory (AD) en Azure AD.

Wachtwoordtype vereisen: Kies het type wachtwoord. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd: Het wachtwoord kan cijfers en letters bevatten.

https://docs.microsoft.com/sccm/protect/deploy-use/find-a-pfn-for-per-app-vpn
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/networkproxy-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-devicelock


IMPORTANTIMPORTANT

Numeriek: Het wachtwoord mag alleen uit cijfers bestaan.
Alfanumeriek: Het wachtwoord moet een combinatie van cijfers en letters zijn.

Minimale wachtwoordlengte: Voer het minimale aantal of het vereiste aantal tekens in, van 4-16
tekens. Voer bijvoorbeeld 6  in om in te stellen dat een wachtwoord minimaal 6 tekens bevat.

Als de wachtwoordvereiste op een Windows-bureaublad wordt gewijzigd, heeft dit een invloed op
gebruikers de volgende keer dat ze zich aanmelden, omdat het apparaat op dat moment van niet-actief
naar actief gaat. Gebruikers met wachtwoorden die aan de vereisten voldoen, worden nog steeds gevraagd
hun wachtwoord te wijzigen.

Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: Voer het aantal mislukte
verificaties in dat is toegestaan voordat het apparaat kan worden gewist. Het maximum is 11 keer.
Het geldige nummer dat u invoert, is afhankelijk van de editie.
DeviceLock/MAXDEVICEPASSWORDFAILEDATTEMPTS CSP vermeldt de ondersteunde
waarden. Met 0  (nul) kan de functionaliteit voor het wissen van apparaten worden uitgeschakeld.

Deze instelling heeft per editie een verschillend effect. Raadpleeg
DeviceLock/MaxDevicePasswordFailedAttempts CSP voor meer informatie over deze instelling.

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: Hiermee
voert u de hoeveelheid tijd in die een apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt
vergrendeld.

Wachtwoord verloopt (dagen) : Hiermee voert u de hoeveelheid tijd in waarna het wachtwoord
van een apparaat moet worden gewijzigd (tussen 1-365). Voer bijvoorbeeld 90  als u wilt dat het
wachtwoord na 90 dagen verloopt.

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: Hiermee geeft u op hoeveel eerder gebruikte
wachtwoorden niet opnieuw mogen worden gebruikt (tussen 1-24). Als u bijvoorbeeld 5  invoert,
kan een gebruiker zijn nieuwe wachtwoord niet instellen op zijn huidige wachtwoord of een van
zijn vier wachtwoorden daarvoor.

Wachtwoord vereisen wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve
status (mobiel en Holographic): Met Vereisen moeten gebruikers een wachtwoord opgeven om
het apparaat te ontgrendelen na een periode van inactiviteit. Met Niet geconfigureerd
(standaard) is geen pincode of wachtwoord vereist wanneer het apparaat wordt hervat vanuit een
niet-actieve status.

Eenvoudige wachtwoorden: Met Blokkeren kunnen gebruikers geen eenvoudige
wachtwoorden maken, zoals 1234  of 1111 . Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen
gebruikers wachtwoorden maken als 1234  of 1111 . Met deze instelling kunt u ook het gebruik
van afbeeldingswachtwoorden toestaan of blokkeren.

Automatische versleuteling tijdens AADJ: Met Blokkeren voorkomt u automatische BitLocker-
apparaatversleuteling wanneer het apparaat wordt voorbereid op het eerste gebruik, wanneer het
apparaat is toegevoegd aan Microsoft Azure AD. Bij Niet geconfigureerd (standaard) worden de
standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, waarbij versleuteling kan worden ingeschakeld.
Zie BitLocker-apparaatversleuteling.

Security/PreventAutomaticDeviceEncryptionForAzureADJoinedDevices CSP

Federal Information Processing Standard (FIPS)-beleid: Bij Toestaan wordt gebruik gemaakt van
het Federal Information Processing Standard (FIPS)-beleid. Dat is een standaard van de Amerikaanse

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-devicelock#devicelock-maxdevicepasswordfailedattempts
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-devicelock#devicelock-maxdevicepasswordfailedattempts
https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-device-encryption-overview-windows-10#bitlocker-device-encryption
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-security#security-preventautomaticdeviceencryptionforazureadjoineddevices


Privacy-uitzonderingen per app

UitzonderingenUitzonderingen

overheid voor versleuteling, hashing en ondertekening. Bij Niet geconfigureerd (standaard) worden de
standaardinstelling van het besturingssysteem gebruikt, waarbij FIPS niet wordt gebruikt.

Cryptography/AllowFipsAlgorithmPolicy CSP

Windows Hello-apparaatverificatie: U kunt gebruikers Toestaan om zich via een Windows Hello-
bedrijfsapparaat, zoals een telefoon, fitnessband of IoT-apparaat, aan te melden bij een Windows 10-
computer. Bij Niet geconfigureerd (standaard) worden de standaardinstelling van het
besturingssysteem gebruikt, waardoor verificatie bij Windows voor Windows Hello-bedrijfsapparaten kan
worden voorkomen.

Authentication/AllowSecondaryAuthenticationDevice CSP

Webaanmelding: Maakt ondersteuning voor Windows-aanmelding mogelijk voor federatieve niet-
ADFS-providers (Active Directory Federation Services), zoals Security Assertion Markup Language
(SAML). SAML maakt gebruik van beveiligde tokens om in webbrowsers een SSO-ervaring (eenmalige
aanmelding) te bieden. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): de standaardinstelling van het besturingssysteem worden gebruikt.
Ingeschakeld: de webreferentieprovider is ingeschakeld voor aanmelden.
Uitgeschakeld: de webreferentieprovider is uitgeschakeld voor aanmelden.

Authentication/EnableWebSignIn CSP

Azure Active Directory-voorkeurstenantdomein: Voer een bestaande domeinnaam in uw Azure AD-
organisatie in. Wanneer gebruikers in dit domein zich aanmelden, hoeven ze de domeinnaam niet te
typen. Voer bijvoorbeeld contoso.com  in. Gebruikers in het contoso.com -domein kunnen zich aanmelden
met hun gebruikersnaam, bijvoorbeeld abby  in plaats van abby@contoso.com .

Authentication/PreferredAadTenantDomainName CSP

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

U kunt apps toevoegen waarvoor een ander privacybeleid moet gelden dan wat u definieert als
'Standaardprivacy'.

Pakketnaam: familienaam van het app-pakket.
App-naam: de naam van de app.

Accountgegevens: geef aan of deze app toegang heeft tot de gebruikersnaam, afbeelding en andere
contactgegevens.
Achtergrond-apps: geef aan of deze app op de achtergrond kan worden uitgevoerd.
Agenda: geef aan of deze app toegang heeft tot de agenda.
Oproepgeschiedenis: geef aan of deze app toegang heeft tot mijn oproepgeschiedenis.
Camera: geef aan of deze app toegang heeft tot de camera.
Contactpersonen: geef aan of deze app toegang heeft tot contactpersonen.
E-mail: geef aan of deze app toegang heeft tot e-mail en of de app e-mail kan verzenden.
Locatie: geef aan of deze app toegang heeft tot locatiegegevens.
Berichten: geef aan of deze app sms- of mms-berichten kan lezen of verzenden.
Microfoon: geef aan of deze app de microfoon kan gebruiken.
Beweging: geef aan of deze app toegang heeft tot bewegingsinformatie van het apparaat.
Meldingen: geef aan of deze app toegang heeft tot meldingen.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-cryptography#cryptography-allowfipsalgorithmpolicy
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-authentication#authentication-allowsecondaryauthenticationdevice
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-authentication#authentication-enablewebsignin
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-authentication#authentication-preferredaadtenantdomainname


  

Persoonlijke instellingen

Printer

Privacy

Telefoon: geef aan of deze app toegang heeft tot de telefoon.
Radio's: sommige apps maken gebruik van radio's (bijvoorbeeld Bluetooth) in uw apparaat voor het
verzenden en ontvangen van gegevens en moeten deze radio's kunnen in- of uitschakelen. Geef aan of deze
app deze radio's kan beheren.
Taken: geef aan of deze app toegang heeft tot uw taken.
Vertrouwde apparaten: Geef aan of deze app gebruik kan maken van vertrouwde apparaten. Onder
vertrouwde apparaten wordt hardware verstaan die u al hebt aangesloten of die bij deze pc, tablet of telefoon
wordt geleverd. Gebruik tv's, projectoren enzovoort bijvoorbeeld als vertrouwde apparaten.
Feedback en diagnostische gegevens: geef aan of deze app toegang heeft tot diagnostische gegevens.
Synchroniseren met apparaten: geef aan of deze app gegevens automatisch kan delen en synchroniseren
met draadloze apparaten die niet expliciet aan dit apparaat zijn gekoppeld.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Personalization, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities
worden vermeld.

URL achtergrondafbeelding Bureaublad (alleen desktop): Voer de URL in naar een afbeelding in .jpg-,
.jpeg- of .png-indeling die u wilt gebruiken als de achtergrond van het Windows-bureaublad. Gebruikers
kunnen de afbeelding niet wijzigen. Voer bijvoorbeeld https://contoso.com/logo.png  in.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Printers: lijst met lokale printers die zijn toegevoegd.
Standaardprinter: stel de standaardprinter in.
Gebruikerstoegang om nieuwe printers toe te voegen: het gebruik van lokale printers toestaan of
blokkeren.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Privacy, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Persoonlijke instellingen invoeren: met Blokkeren voorkomt u het gebruik van dicteren en
communiceren met Cortana en andere apps die gebruikmaken van op de cloud gebaseerde
spraakherkenning van Microsoft. Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers online spraakherkenning
niet inschakelen via de instellingen. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers kiezen wat ze
willen gebruiken. Als u deze services toestaat, kan Microsoft spraakgegevens verzamelen voor het verbeteren
van de service.
Automatische acceptatie van de goedkeuringsvensters voor koppelen en privacy: Met Toestaan mag
Windows automatisch toestemming geven voor bewerkingen met koppelen en privacy bij het uitvoeren van
apps. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt automatische toestemming voor bewerkingen met
koppelen en privacy voorkomen bij het uitvoeren van apps.
Gebruikersactiviteiten publiceren: Met Blokkeren voorkomt u gedeelde ervaringen en de detectie van
recent gebruikte resources in de activiteitsfeed. Met Niet geconfigureerd (standaard), schakelt u deze
functie in, zodat apps eindgebruikeractiviteiten kunnen publiceren.
Alleen lokale activiteiten: stel dit in op Blokkeren om gedeelde ervaringen en de detectie van recent

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/personalization-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-privacy
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Projectie

gebruikte resources in de taakwisselaar alleen op basis van de lokale activiteit te voorkomen. Met Niet
geconfigureerd (standaard) schakelt u deze functie in.

U kunt informatie configureren die voor alle apps op het apparaat toegankelijk is. Definieer ook uitzonderingen
op een per-app basis met Privacyuitzonderingen per app.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Accountgegevens: geef aan of deze app toegang heeft tot de gebruikersnaam, afbeelding en andere
contactgegevens.
Achtergrond-apps: geef aan of deze app op de achtergrond kan worden uitgevoerd.
Agenda: geef aan of deze app toegang heeft tot de agenda.
Oproepgeschiedenis: geef aan of deze app toegang heeft tot mijn oproepgeschiedenis.
Camera: geef aan of deze app toegang heeft tot de camera.
Contactpersonen: geef aan of deze app toegang heeft tot contactpersonen.
E-mail: geef aan of deze app toegang heeft tot e-mail en of de app e-mail kan verzenden.
Locatie: geef aan of deze app toegang heeft tot locatiegegevens.
Berichten: geef aan of deze app sms- of mms-berichten kan lezen of verzenden.
Microfoon: geef aan of deze app de microfoon kan gebruiken.
Beweging: geef aan of deze app toegang heeft tot bewegingsinformatie van het apparaat.
Meldingen: geef aan of deze app toegang heeft tot meldingen.
Telefoon: geef aan of deze app toegang heeft tot de telefoon.
Radio's: sommige apps maken gebruik van radio's (bijvoorbeeld Bluetooth) in uw apparaat voor het
verzenden en ontvangen van gegevens en moeten deze radio's kunnen in- of uitschakelen. Geef aan of deze
app deze radio's kan beheren.
Taken: geef aan of deze app toegang heeft tot uw taken.
Vertrouwde apparaten: Geef aan of deze app gebruik kan maken van vertrouwde apparaten. Onder
vertrouwde apparaten wordt hardware verstaan die u al hebt aangesloten of die bij deze pc, tablet of telefoon
wordt geleverd. Gebruik tv's, projectoren enzovoort bijvoorbeeld als vertrouwde apparaten.
Feedback en diagnostische gegevens: geef aan of deze app toegang heeft tot diagnostische gegevens.
Synchroniseren met apparaten: geef aan of deze app gegevens automatisch kan delen en synchroniseren
met draadloze apparaten die niet expliciet aan deze pc, tablet of telefoon zijn gekoppeld.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP WirelessDisplay, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities
worden vermeld.

Gebruikersinvoer van ontvangers van draadloze schermen: Met Blokkeren wordt gebruikersinvoer van
ontvangers van draadloze schermen voorkomen. Met Niet geconfigureerd (standaard) kan een draadloos
scherm invoer van het toetsenbord, de muis, de pen en het touchoppervlak terugsturen naar het
bronapparaat.
Projectie naar deze pc: Met Blokkeren kunnen andere apparaten de pc niet meer vinden voor projectie.
Met Niet geconfigureerd (standaard) is het apparaat detecteerbaar en kan boven het vergrendelingsscherm
worden geprojecteerd.
Een pincode vereisen voor koppelen: Met Vereisen is altijd een pincode vereist voor verbinding met een
projectieapparaat. Met Niet geconfigureerd (standaard) is geen pincode vereist om het apparaat te
koppelen met een projectieapparaat.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-wirelessdisplay


Rapportage en telemetrie

Zoeken

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

IPv4: 192.246.246.106:100
IPv6: [2001:4898:4010:4013:95c1:a8b2:953c:c633]:100
FQDN: www.contoso.com:345

Gebruiksgegevens delen: kies het niveau van diagnostische gegevens die worden verzonden. Uw opties
zijn:

Niet geconfigureerd: Er worden geen gegevens gedeeld.
Beveiliging: Informatie die vereist is om Windows beter te beveiligen, inclusief gegevens over de
instellingen voor de gevonden gebruikerservaring en telemetrie, het hulpprogramma voor verwijderen
van schadelijke software en Windows Defender.
Standaard: Basisapparaatgegevens, zoals gegevens met betrekking tot de kwaliteit, app-
compatibiliteit, app-gebruiksgegevens en gegevens van het beveiligingsniveau.
Uitgebreid: Extra inzichten, zoals hoe Windows, Windows Server, System Center en apps worden
gebruikt, hoe ze presteren en geavanceerde betrouwbaarheidsgegevens, plus gegevens van de niveaus
Standaard en Beveiliging.
Volledig: Alle gegevens die nodig zijn om problemen op te sporen en op te lossen, plus gegevens van
de niveaus Beveiliging, Standaard en Uitgebreid.

System/AllowTelemetry CSP

Microsoft Edge browsegegevens verzenden naar Microsoft 365 Analytics: als u deze functie wilt
gebruiken, stelt u Gebruiksgegevens delen in op Uitgebreid of Volledig. Deze functie bepaalt welke
gegevens Microsoft Edge verstuurt naar Microsoft 365 Analytics voor zakelijke apparaten met een
geconfigureerde commerciële id. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd: hiermee wordt het standaardgedrag van het besturingssysteem gebruikt, wat
betekent dat er mogelijk geen browsegegevens worden verzonden.
Alleen intranetgegevens verzenden: hiermee kan de beheerder de geschiedenis van
intranetgegevens verzenden
Alleen internetgegevens verzenden: hiermee kan de beheerder de geschiedenis van
internetgegevens verzenden
Intranet- en internetgegevens verzenden: hiermee kan de beheerder de geschiedenis van intranet-
en internetgegevens verzenden

Browser/ConfigureTelemetryForMicrosoft365Analytics CSP

Telemetrie-proxyserver: geef de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of het IP-adres van een
proxyserver op voor het doorsturen van Connected User Experiences en Telemetrie-aanvragen met
behulp van een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer). De indeling voor deze instelling is server:poort.
Als de benoemde proxy niet werkt of als er geen proxy is opgegeven bij het inschakelen van dit beleid,
worden de Connected User Experiences en Telemetrie-gegevens niet verzonden en blijven ze op het lokale
apparaat.

Voorbeelden van indelingen:

System/TelemetryProxy CSP

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-system#system-allowtelemetry
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-configuretelemetryformicrosoft365analytics
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-system#system-telemetryproxy


start

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Search, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Veilig zoeken (alleen mobiel) : hiermee bepaalt u hoe Cortana inhoud voor volwassenen filtert in de
zoekresultaten. Uw opties zijn:

Webresultaten weergeven in zoekopdracht:Met Blokkeren kunnen gebruikers niet zoeken en worden er
geen webresultaten weergegeven in het zoekvak. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers
op het web zoeken en worden de resultaten weergegeven op het apparaat.

Door de gebruiker gedefinieerd: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers hun eigen instellingen
kiezen.
Strict : De hoogste filtering tegen inhoud voor volwassenen.
Gemiddeld : Gemiddelde filtering tegen inhoud voor volwassenen. Geldige zoekresultaten worden
niet gefilterd.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Start, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Indeling van het menu Start: Hiermee overschrijft u de standaardindeling van het menu Start en wordt het
menu Start op desktopapparaten aangepast. U kunt een XML-bestand met uw aanpassingen uploaden,
inclusief de volgorde waarin de apps worden vermeld en meer. Gebruikers kunnen de door u ingevoerde
indeling van het menu Start niet wijzigen.
Websites vastmaken aan tegels in het menu Start: importeer installatiekopieën van Microsoft Edge die
als koppelingen worden weergegeven het menu Start van Windows voor desktopapparaten.
Apps losmaken van de taakbalk: Met Blokkeren voorkomt u dat gebruikers apps kunnen losmaken van
de taakbalk. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers apps losmaken van de taakbalk.
Snel schakelen tussen gebruikers:Met Blokkeren wordt schakeling tussen gebruikers die gelijkertijd zijn
aangemeld voorkomen, zonder dat de gebruikers worden afgemeld. Met Niet geconfigureerd (standaard)
wordt Gebruiker wisselen on de tegel Gebruiker weergegeven.
Meest gebruikte apps: Met Blokkeren worden de meest gebruikte apps verborgen in het menu Start.
Hiermee wordt ook de bijbehorende wisselknop in de Instellingen-app uitgeschakeld. Met Niet
geconfigureerd (standaard) worden de meest gebruikte apps weergegeven.
Onlangs toegevoegde apps: Met Blokkeren worden onlangs toegevoegde apps verborgen in het menu
Start. Hiermee wordt ook de bijbehorende wisselknop in de Instellingen-app uitgeschakeld. Met Niet
geconfigureerd (standaard) worden onlangs toegevoegde apps weergegeven in het menu Start.
Modus startscherm: kies de manier waarop het startscherm moet worden weergegeven. Uw opties zijn:

Onlangs geopende items in jumplists: Met Blokkeren worden recente jumplists verborgen in het menu
Start en in de taakbalk. Hiermee wordt ook de bijbehorende wisselknop in de Instellingen-app uitgeschakeld.
Met Niet geconfigureerd (standaard) worden onlangs geopende items weergegeven in de jumplists.
App-lijst: Stel in hoe de lijst met alle apps wordt weergegeven. Uw opties zijn:

Door de gebruiker gedefinieerd: De grootte van het startscherm wordt niet afgedwongen.
Gebruikers kunnen de grootte zelf instellen.
Volledig scherm: Het startscherm wordt schermvullend weergegeven.
Niet-volledig scherm: Het startscherm wordt niet schermvullend weergegeven.

Door de gebruiker gedefinieerd: Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
hoe de lijst met apps op het apparaat wordt weergegeven.
Samenvouwen: De lijst met alle apps wordt verborgen.
De app Instellingen samenvouwen en uitschakelen: De lijst met alle apps wordt verborgen en
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Aan/uit-knop: Met Blokkeren wordt de aan/uit-knop niet weergegeven in het menu Start. Met Niet
geconfigureerd (standaard) wordt de aan/uit-knop weergegeven.
De tegel Gebruiker: Met Blokkeren wordt de tegel Gebruiker niet weergegeven in het menu Start. Met
Niet geconfigureerd (standaard) wordt de tegel Gebruiker weergegeven en worden ook de volgende
instellingen gebruikt:

Afsluiten: Met Blokkeren worden de opties Bijwerken en afsluiten en Afsluiten niet weergegeven in de
aan/uit-knop in het menu Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) worden deze opties wel weergegeven.
Slaapstand: Met Blokkeren wordt de optie Slaapstand niet weergegeven in de aan/uit-knop in het menu
Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt deze optie wel weergegeven.
Sluimerstand: Met Blokkeren wordt de optie Sluimerstand niet weergegeven in de aan/uit-knop in het
menu Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt deze optie wel weergegeven.
Account wisselen: Met Blokkeren wordt de optie Account wisselen niet weergegeven op de tegel
Gebruiker in het menu Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt deze optie wel weergegeven.
Opties voor opnieuw opstarten: Met Blokkeren worden de opties Bijwerken en opnieuw opstarten en
Opnieuw opstarten niet weergegeven in de aan/uit-knop in het menu Start. Met Niet geconfigureerd
(standaard) worden deze opties wel weergegeven.
Documenten op het startscherm: de map Documenten in het menu Start van Windows weergeven of
verbergen. Uw opties zijn:

Downloads op het startscherm: de map Downloads in het menu Start van Windows weergeven of
verbergen. Uw opties zijn:

Bestandenverkenner op het startscherm: Hiermee kunt u Bestandenverkenner in het menu Start van
Windows weergeven of verbergen. Uw opties zijn:

Lijst met apps in het menu Start weergeven in de app Instellingen wordt uitgeschakeld.
De app Instellingen verwijderen en uitschakelen: De lijst met alle apps wordt verborgen, de knop
voor het weergeven van alle apps wordt verwijderd en Lijst met apps in het menu Start weergeven
in de app Instellingen wordt uitgeschakeld.

Vergrendelen: Met Blokkeren wordt de optie Vergrendelen niet weergegeven op de tegel
Gebruiker in het menu Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt de optie Vergrendelen
weergegeven.
Afmelden: Met Blokkeren wordt de optie Afmelden niet weergegeven op de tegel Gebruiker in het
menu Start. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt de optie Afmelden weergegeven.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.



Thuisgroep op het startscherm: Hiermee kunt u de snelkoppeling Thuisgroep in het menu Start van
Windows weergeven of verbergen. Uw opties zijn:

Muziek op het startscherm: de map Muziek in het menu Start van Windows weergeven of verbergen. Uw
opties zijn:

Netwerk op het startscherm: de map Netwerk in het menu Start van Windows weergeven of verbergen.
Uw opties zijn:

Persoonlijke instellingen op het startscherm: Hiermee kunt u de map met persoonlijke instellingen in het
menu Start van Windows weergeven of verbergen. Uw opties zijn:

Afbeeldingen op het startscherm: de map Afbeeldingen in het menu Start van Windows weergeven of
verbergen. Uw opties zijn:

Instellingen op het startscherm: Hiermee kunt u de snelkoppeling Instellingen in het menu Start van
Windows weergeven of verbergen. Uw opties zijn:

Video's op het startscherm: de map voor video's in het menu Start van Windows weergeven of verbergen.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.



Windows Defender Smart Screen

Windows Spotlight

Uw opties zijn:
Niet geconfigureerd (standaard): Er wordt geen instelling geforceerd. Gebruikers kunnen zelf kiezen
of de snelkoppeling wordt weergegeven of verborgen.
Verbergen: De snelkoppeling wordt verborgen en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.
Weergeven: De snelkoppeling wordt weergegeven en de instelling in de app Instellingen wordt
uitgeschakeld.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

SmartScreen voor Microsoft Edge: Met Vereisen wordt Windows Defender SmartScreen
uitgeschakeld en kunnen gebruikers deze functie niet inschakelen. Met Niet geconfigureerd (standaard)
wordt SmartScreen ingeschakeld. Hiermee kunt u gebruikers beveiligen tegen potentiële dreigingen.
Gebruikers kunne deze functie niet uitschakelen.

Microsoft Edge gebruikt Windows Defender SmartScreen (ingeschakeld) om gebruikers tegen mogelijke
oplichting door phishing en schadelijke software te beschermen.

Browser/AllowSmartScreen CSP

Toegang tot schadelijke sites: Met Blokkeren kunnen gebruikers de waarschuwingen van het
Windows Defender SmartScreen-filter niet negeren en kunnen ze niet naar de site gaan. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers de waarschuwingen negeren en doorgaan naar de site.

Browser/PreventSmartScreenPromptOverride CSP

Niet-geverifieerd bestand downloaden: Met Blokkeren kunnen gebruikers de waarschuwingen van
het Windows Defender SmartScreen-filter niet negeren en kunnen ze geen niet-geverifieerde bestanden
downloaden. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers de waarschuwingen negeren en
doorgaan met het downloaden van niet-geverifieerde bestanden.

Browser/PreventSmartScreenPromptOverrideForFiles CSP

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Experience, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Windows Spotlight: Met Blokkeren worden Windows-spotlight op het vergrendelingsscherm,
Windows Tips, Microsoft-functies voor consumenten en andere gerelateerde functies uitgeschakeld. Als u
het netwerkverkeer vanaf apparaten zoveel mogelijk wilt beperken, kiest u Blokkeren. Met Niet
geconfigureerd (standaard) zijn functies van Windows Spotlight toegestaan en kunnen deze door
eindgebruikers worden beheerd. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de volgende instellingen ook
toestaan of blokkeren:

Windows Spotlight op vergrendelingsscherm: MetBlokkeren geeft Windows Spotlight geen
informatie weer op het vergrendelingsscherm van het apparaat. Met Niet geconfigureerd
(standaard) schakelt u deze functie in.
Suggesties van derden in Windows Spotlight: MetBlokkeren stelt Windows Spotlight geen
inhoud voor die niet is gepubliceerd door Microsoft. Met Niet geconfigureerd zijn app- en
inhoudssuggesties van uitgevers van externe software toegestaan in Windows Spotlight-functies, zoals
Spotlight op het vergrendelingsscherm, voorgestelde apps in het menu Start en Windows Tips.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-allowsmartscreen
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       Windows Defender Antivirus

Consumentfuncties: Met Blokkeren worden ervaringen uitgeschakeld die doorgaans alleen voor
consumenten worden gebruikt, zoals startsuggesties, lidmaatschapsmeldingen, post-out of box
experience-app-installaties en omleidingstegels. Niet geconfigureerd (standaard) staat deze functies
toe.
Windows Tips: Met Blokkeren worden pop-ups van Windows Tips uitgeschakeld. Met Niet
geconfigureerd (standaard) worden Windows Tips weergegeven.
Windows Spotlight in Onderhoudscentrum: : Met Blokkeren worden meldingen van Windows
Spotlight niet weergegeven in Onderhoudscentrum. Met Niet geconfigureerd (standaard) kunnen
meldingen worden weergegeven in Onderhoudscentrum, zoals suggesties voor nieuwe apps of
functies waarmee gebruikers productiever kunnen zijn.
Persoonlijke instellingen voor Windows Spotlight: : Met Blokkeren gebruikt Windows geen
diagnostische gegevens om gebruikers aangepaste ervaringen te bieden. Met Niet geconfigureerd
(standaard) worden diagnostische gegevens gebruikt om persoonlijke aanbevelingen te doen, tips te
geven en aanbiedingen weer te geven die op de behoeften van de gebruiker zijn afgestemd.
Welkomstbericht van Windows: Met Blokkeren wordt het welkomstbericht van Windows Spotlight
uitgeschakeld. Het welkomstbericht van Windows wordt niet weergegeven als er updates en
wijzigingen in Windows en Windows-apps zijn. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt het
welkomstbericht van Windows weergegeven met informatie over nieuwe of bijgewerkte functies.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Deze instellingen gebruiken de beleid-CSP Defender, waarbij ook de ondersteunde Windows-edities worden
vermeld.

Realtime-controle: Met Inschakelen wordt realtime scannen op malware, spyware en andere
ongewenste software uitgeschakeld. Met Niet geconfigureerd (standaard) is deze functie toegestaan.

Gedragscontrole: Met Inschakelen controleert Defender niet op de aanwezigheid van bepaalde
bekende patronen van verdachte activiteiten op apparaten. Met Niet geconfigureerd (standaard) wordt
Windows Defender-gedragscontrole ingeschakeld.

Netwerkinspectiesysteem (NIS) : NIS helpt bij de bescherming van apparaten tegen aanvallen vanaf
het netwerk. NIS maakt gebruik van handtekeningen van bekende beveiligingsproblemen uit het
Microsoft Endpoint Protection Center om schadelijk netwerkverkeer te detecteren en blokkeren.

Alle downloads scannen: hiermee bepaalt u of Windows Defender alle bestanden moet scannen die van
internet worden gedownload.

Scripts scannen die in webbrowsers van Microsoft worden geladen: Met Niet geconfigureerd
(standaard) worden door Defender scripts gescand die worden gebruikt in Internet Explorer. Met
Inschakelen wordt het scannen voorkomen.

Toegang van eindgebruikers tot Defender: Met Blokkeren wordt de gebruikersinterface van
Windows Defender voor eindgebruikers verborgen. Daarnaast worden alle meldingen van Windows
Defender onderdrukt. Met Niet geconfigureerd (standaard) hebben gebruikers toegang tot de
gebruikersinterface van Windows Defender. Als deze instelling wordt gewijzigd, gaat de wijziging in
wanneer de pc van de eindgebruiker de volgende keer opnieuw wordt opgestart.

Interval voor handtekeningupdates (in uren) : Geef het interval op waarmee Defender op nieuwe
handtekeningbestanden moet controleren (tussen 0-24). Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard)
Niet controleren: Defender controleert niet op nieuwe handtekeningbestanden.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender


1-24: 1  controleert elk uur, 2  controleert elke twee uur, 24  controleert elke dag, enzovoort.
Activiteiten van bestanden en programma's bewaken: hiermee staat u Defender toe activiteiten van
bestanden en programma's op apparaten te bewaken.

Het aantal dagen voordat in quarantaine geplaatste malware wordt verwijderd: Hiermee kunt u
gedurende het aantal dagen dat u invoert opgeloste malware laten bijhouden, zodat u handmatig eerder
aangevallen apparaten kunt controleren. Als u het aantal dagen instelt op 0, blijft malware in de map
Quarantaine staan en wordt malware niet automatisch verwijderd. Als de waarde is ingesteld op 90 ,
worden items in quarantaine 90 dagen bewaard op het systeem. Daarna worden de items verwijderd.

Limiet voor het CPU-gebruik tijdens het scannen: hiermee kunt u de hoeveelheid CPU beperken die
scans mogen gebruiken (tussen 1 en 100).

Archiefbestanden scannen: Met Inschakelen scant Defender geen gearchiveerde bestanden, zoals
ZIP- of CAB-bestanden. Met Niet geconfigureerd (standaard) worden dergelijke bestanden gescand.

Inkomende e-mailberichten scannen: Met Inschakelen scant Defender e-mailberichten wanneer deze
op het apparaat binnenkomen. Met Niet geconfigureerd (standaard) worden e-mailberichten niet
gescand.

Verwisselbare stations scannen tijdens een volledige scan: Met Inschakelen worden verwisselbare
stations niet volledig gescand. Met Niet geconfigureerd (standaard) worden verwisselbare stations,
zoals USB-sticks, door Defender gescand.

Toegewezen netwerkschijven scannen tijdens een volledige scan: Met Inschakelen scant Defender
bestanden op toegewezen netwerkschijven. Met Niet geconfigureerd (standaard) voorkomt u een
volledige scan. Als de bestanden op de schijf het kenmerk Alleen-lezen hebben, kan Defender eventueel
gevonden malware niet verwijderen.

Bestanden die zijn geopend vanuit mappen op het netwerk scannen: Met Niet geconfigureerd
(standaard) scant Defender bestanden op gedeelde netwerkstations, bijvoorbeeld bestanden die via een
UNC-pad toegankelijk zijn. Met Inschakelen wordt het scannen voorkomen. Als de bestanden op de
schijf het kenmerk Alleen-lezen hebben, kan Defender eventueel gevonden malware niet verwijderen.

Cloudbeveiliging: Met Niet geconfigureerd (standaard) ontvangt de Microsoft Active Protection-
service informatie over malware-activiteit op apparaten die u beheert. Met Inschakelen wordt deze
functie geblokkeerd.

Gebruikers vragen voordat een voorbeeld wordt verzonden: hiermee bepaalt u of potentieel
schadelijke bestanden waarvoor verdere analyse nodig is, automatisch naar Microsoft worden verzonden.
Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd
Altijd vragen
Vragen voordat persoonlijke gegevens worden verstuurd
Nooit gegevens verzenden
Alle gegevens verzenden zonder te vragen: Gegevens worden automatisch verzonden

Tijd waarop een dagelijkse snelle scan moet worden uitgevoerd: Kies het uur waarop een dagelijkse
snelle scan moet worden uitgevoerd. Met Niet geconfigureerd wordt er geen dagelijkse scan
uitgevoerd. Als u meer aanpassingsmogelijkheden wilt, configureert u de instelling Type systeemscan
dat moet worden uitgevoerd.

Defender/ScheduleQuickScanTime CSP

Type systeemscan dat moet worden uitgevoerd: Plan een systeemscan, waaronder het scanniveau en
de dag en tijd waarop de scan moet worden uitgevoerd. Uw opties zijn:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-schedulequickscantime


Niet geconfigureerd: er wordt geen systeemscan op het apparaat gepland. Eindgebruikers kunnen
handmatig scans uitvoeren op dat apparaat als ze dat nodig of gewenst vinden.
Uitschakelen: Alle systeemscans op het apparaat worden uitgeschakeld. Selecteer deze optie als u een
antivirusoplossing van een partner gebruikt om apparaten te scannen.
Snelle scan: de gebruikelijke locaties waar malware kan zijn geregistreerd worden bekeken, zoals
registersleutels en bekende opstartmappen in Windows.

Volledige scan: de gebruikelijke locaties waar malware kan zijn geregistreerd worden bekeken en alle
mappen en bestanden op het apparaat worden gescand.

Geplande dag: kies de dag waarop de scan moet worden uitgevoerd.
Geplande tijd: kies de tijd waarop de scan moet worden uitgevoerd.

Geplande dag: kies de dag waarop de scan moet worden uitgevoerd.
Geplande tijd: kies de tijd waarop de scan moet worden uitgevoerd.

Deze instelling kan strijdig zijn met de instelling Tijd waarop een dagelijkse snelle scan moet worden
uitgevoerd. Een aantal aanbevelingen:

Als u dagelijks een snelle scan wilt uitvoeren, configureert u de instelling: Tijd waarop een dagelijkse
snelle scan moet worden uitgevoerd.
Als u dagelijks een snelle scan en een keer per week een volledige scan wilt uitvoeren, configureert u
de instelling Tijd waarop een dagelijkse snelle scan moet worden uitgevoerd. Stel Type
systeemscan dat moet worden uitgevoerd in op een volledige scan en geef de datum en tijd op.
Configureer de instelling Tijd waarop een dagelijkse snelle scan moet worden uitgevoerd niet
wanneer op hetzelfde moment Type systeemscan dat moet worden uitgevoerd is ingesteld op
Snelle scan. Deze instellingen kunnen conflicteren, waardoor scans mogelijk niet worden uitgevoerd.
Als u elke dinsdag om 06.00 uur een snelle scan wilt uitvoeren, configureert u de instelling Type
systeemscan dat moet worden uitgevoerd.

Defender/ScanParameter CSP
Defender/ScheduleScanDay CSP
Defender/ScheduleScanTime CSP

Mogelijk ongewenste toepassingen detecteren: Kies het beveiligingsniveau dat moet worden
ingesteld als Windows toepassingen detecteert die mogelijk ongewenst zijn. Uw opties zijn:

Niet geconfigureerd (standaard): De detectie van mogelijk ongewenste toepassingen is
uitgeschakeld.
Blokkeren: Windows Defender detecteert mogelijk ongewenste toepassingen en gedetecteerde items
worden geblokkeerd. Deze items worden weergegeven in de geschiedenis, samen met andere
dreigingen.
Controle: Windows Defender detecteert mogelijk ongewenste toepassingen, maar neemt geen
verdere acties. U kunt de gegevens bekijken van toepassingen waarvoor acties zouden worden
ondernomen. Zoek bijvoorbeeld naar gebeurtenissen die door Windows Defender in Logboeken zijn
aangemaakt.

Zie Detect and block potentially unwanted applications (Mogelijk ongewenste toepassingen detecteren en
blokkeren) voor meer informatie over mogelijk ongewenste apps.

Acties voor gedetecteerde bedreiging van malware: kies welke acties Defender moet uitvoeren voor
de verschillende bedreigingsniveaus (Laag, Gemiddeld, Hoog en Ernstig). Als dit niet mogelijk is, kiest
Windows Defender de beste optie om te garanderen dat de bedreiging wordt hersteld. Uw opties zijn:

Reinigen
Quarantaine
Verwijderen
Toestaan

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-scanparameter
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Uitsluitingen voor Windows Defender AntivirusUitsluitingen voor Windows Defender Antivirus

Volgende stappen

Door de gebruiker gedefinieerd
Blokkeren

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Bestanden en mappen die moeten worden uitgesloten van scans en de realtime-beveiliging:
hiermee voegt u een of meer bestanden aan de uitsluitingslijst toe, zoals C:\pad of
%ProgramFiles%\pad\bestandsnaam.exe. Deze bestanden en mappen worden niet opgenomen in real-
timescans of geplande scans.
Bestandsextensies die moeten worden uitgesloten van scans en de realtime-beveiliging: hiermee
voegt u een of meer bestandsextensies zoals jpg of txt aan de uitsluitingslijst toe. Bestanden met deze
extensies worden niet opgenomen in realtime-scans of geplande scans.
Processen die moeten worden uitgesloten van scans en de realtime-beveiliging: hiermee voegt u een
of meer processen van het type .exe, .com of .scr aan de uitsluitingslijst toe. Deze processen worden niet
opgenomen in real-timescans of geplande scans.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Voor aanvullende technische details over elke instelling en welke edities van Windows worden ondersteund,
raadpleegt u het naslagwerk Windows 10 Policy CSP

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-configuration-service-provider


Microsoft Intune Windows 10 Team-
apparaatbeperkingsinstellingen
8-4-2019 • 3 minutes to read

Apps en ervaring

Operational Insights van Azure

Onderhoud

Draadloze projectie

Volgende stappen

In dit artikel komt u meer te weten over de Microsoft Intune-apparaatbeperkingsinstellingen die u kunt
configureren voor apparaten met Windows 10 Team.

Scherm activeren wanneer iemand in de ruimte is: hiermee kunt u het apparaat automatisch laten
activeren als de sensor detecteert dat er iemand in de ruimte aanwezig is.
Informatie over de vergadering die wordt weergegeven op het aanmeldingsscherm: schakel deze optie
in als u de informatie wilt kiezen die wordt weergegeven op de tegel Vergaderingen van het scherm Welkom. U
kunt het volgende doen:

URL van de achtergrondafbeelding voor het aanmeldingsscherm: schakel deze instelling in om via de
URL die u opgeeft, een aangepaste achtergrond weer te geven op het scherm Welkom van Windows 10 Team-
apparaten.
De afbeelding moet een bestand met PNG-indeling zijn en de URL moet beginnen met https://.

Alleen de organisator en tijd weergeven
Organisator, tijd en onderwerp weergeven (onderwerp verborgen bij privévergaderingen)

Azure Operational Insights: Azure Operational Insights, onderdeel van de Microsoft Operations Manager-
suite, verzamelt, bewaart en analyseert logbestandsgegevens van Windows 10 Team-apparaten. Als u
verbinding wilt maken met Operational Insights van Azure, moet u een Werkruimte-id en een
Werkruimtesleutel opgeven.

Onderhoudsvenster voor updates: hiermee configureert u het onderhoudsvenster waarbinnen updates op
het apparaat kunnen worden uitgevoerd. U kunt de starttijd en de duur in uren (1-5 uur) van het venster
configureren.

Pincode voor draadloze projectie: hiermee geeft u aan of u een pincode moet invoeren voordat u de
mogelijkheden voor draadloze projectie van het apparaat kunt gebruiken.
Draadloze Miracast-projectie: als u wilt dat het Windows 10 Team-apparaat Miracast-compatibele apparaten
gebruikt om te projecteren, schakelt u deze optie in.
Draadloos Miracast-projectiekanaal: kies het Miracast-kanaal dat u gebruikt om de verbinding te maken.

Gebruik de informatie in Intune- apparaatbeperkingsinstellingen configureren om het profiel op te slaan en toe te
wijzen aan gebruikers en apparaten.



Apparaatinstellingen voor Windows 10 (en hoger)
om edities bij te werken of de S-modus in te
schakelen in Intune
27-5-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

Editie-upgrade

Van modus wisselen

Volgende stappen

Microsoft Intune bevat veel instellingen waarmee u uw apparaten kunt beheren en beveiligen. In dit artikel
worden de instellingen beschreven waarmee edities kunnen worden bijgewerkt en de S-modus kan worden
ingeschakeld op apparaten met Windows 10. Deze instellingen worden gedefinieerd in een
upgradeconfiguratieprofiel in Intune dat wordt gepusht naar of geïmplementeerd op apparaten.

Gebruik deze instellingen om de editie- en S-modusinstellingen van uw Windows 10-apparaten te beheren, als
onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device Management).

Zie Upgrade Windows 10 editions or enable S mode (Windows 10-edities upgraden of S-modus inschakelen)
voor meer informatie over deze functie.

Maak het profiel.

Editie om naar te upgraden: selecteer de Windows 10-editie waarnaar u upgradet. De apparaten waarop dit
beleid is gericht, worden geüpgraded naar de door u gekozen editie.
Productsleutel: voer de productsleutel in die u hebt ontvangen van Microsoft. Nadat u het beleid met de
productcode hebt gemaakt, kan de sleutel niet worden bijgewerkt en wordt deze uit veiligheidsoverwegingen
verborgen. Als u de productcode wilt wijzigen, voert u de volledige code opnieuw in.
Licentiebestand: voor Windows 10 Holographic for Business of Windows 10 Mobile-editie kiest u
Bladeren om het licentiebestand te selecteren dat u hebt ontvangen van Microsoft. Dit licentiebestand bevat
licentiegegevens over de edities waarnaar u de apparaten upgradet.

Geen configuratie: een apparaat met de S-modus blijft in de S-modus. Een eindgebruiker kan de S-modus
op het apparaat uitschakelen.
In de S-modus blijven: hierdoor kan de eindgebruiker de S-modus op het apparaat niet uitschakelen.
Schakelaar: hiermee wordt de S-modus op het apparaat uitgeschakeld.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt mogelijk nog niets. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status
ervan controleert.

U kunt ook editie-upgradeprofielen maken voor apparaten met Windows Holographic for Business.



E-mailprofielinstellingen voor apparaten waarop
Windows 10 wordt uitgevoerd - Intune
27-5-2019 • 3 minutes to read

Beveiligingsinstellingen

Synchronisatie-instellingen

U kunt met de e-mailprofielinstellingen de Mail-app op uw apparaten met Windows 10 configureren.

E-mailserver: voer de hostnaam in van uw Exchange-server.

Accountnaam: voer de weergavenaam in voor het e-mailaccount. Deze naam zien gebruikers op hun
apparaat.

Het kenmerk gebruikersnaam van AAD : deze naam is het kenmerk dat Intune uit Azure Active
Directory (AAD) ophaalt. In Intune wordt de gebruikersnaam die wordt gebruikt door dit profiel
dynamisch gegenereerd. Uw opties zijn:

User Principal Name: hiermee wordt de naam opgehaald, zoals user1  of user1@contoso.com

Primair SMTP-adres: haalt de naam op in de indeling van het e-mailadres, zoals 
user1@contoso.com

sAM-accountnaam: hiervoor is het domein vereist, zoals domain\user1 .

Voer ook in:

Bron van gebruikersdomeinnaam: kies AAD (Azure Active Directory) of Aangepast.

Voer, wanneer u ervoor kiest om de kenmerken op te halen van AAD , het volgende in:

Kenmerk voor gebruikersdomeinnaam van AAD : kies de optie om de volledige
domeinnaam of het kenmerk NetBIOS-naam van de gebruiker op te halen

Wanneer u ervoor kiest om aangepaste kenmerken te gebruiken, moet u het volgende
invoeren:

Te gebruiken aangepaste domeinnaam: voer een waarde in die Intune voor de
domeinnaam gebruikt, zoals contoso.com  of contoso

Kenmerk van het e-mailadres van AAD : kies op welke manier het e-mailadres voor de gebruiker wordt
gegenereerd. Selecteer User principal name ( user1@contoso.com  of user1 ) om de volledige user
principal name als e-mailadres te gebruiken, of Primair SMTP-adres ( user1@contoso.com ) om het
primaire SMTP-adres te gebruiken om u aan te melden bij Exchange.

SSL: gebruik SSL-communicatie (Secure Sockets Layer) wanneer u e-mailberichten verzendt, e-mailberichten
ontvangt en communiceert met de Exchange-server.

Aantal dagen e-mail voor synchronisatie: kies het aantal dagen waarvoor u e-mail wilt synchroniseren. Of
selecteer Onbeperkt om alle beschikbare e-mail te synchroniseren.
Synchronisatieschema: selecteer het schema voor apparaten om gegevens uit de Exchange-server te
synchroniseren. U kunt ook Wanneer berichten binnenkomen selecteren als u wilt dat de berichten
meteen worden gesynchroniseerd wanneer ze binnenkomen of Handmatig selecteren als u wilt dat de



Instellingen voor inhoudssynchronisatie

Volgende stappen

gebruiker van het apparaat de synchronisatie zelf in werking stelt.

Inhoudstype voor synchronisatie: selecteer de inhoudstypen die u wilt synchroniseren met apparaten. U
hebt de volgende opties:

Contactpersonen
Kalender
Taken

E-mailinstellingen configureren in Intune



Instellingen voor Windows 10 (en hoger) om
apparaten te beveiligen met Intune
30-3-2019 • 55 minutes to read

Voordat u begint

Windows Defender Application Guard

Microsoft Intune bevat veel instellingen om uw apparaten te beveiligen. In dit artikel worden alle instellingen
beschreven die u kunt inschakelen en configureren op apparaten met Windows 10 en hoger. Deze instellingen
zijn gemaakt in een configuratieprofiel voor eindpuntbeveiliging in Intune om beveiligingsfuncties te beheren,
zoals BitLocker en Windows Defender.

Zie Apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10 als u Windows Defender Antivirus wilt configureren.

Maak een configuratieprofiel voor eindpuntbeveiliging op een apparaat.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk
Professional

Wanneer u Microsoft Edge gebruikt, beschermt Windows Defender Application Guard uw omgeving tegen sites
die niet worden vertrouwd door uw organisatie. Als gebruikers sites bezoeken die niet worden vermeld in uw
geïsoleerde netwerkgrens, worden deze sites geopend in een virtuele browsersessie in Hyper-V. Vertrouwde sites
worden gedefinieerd door een netwerkgrens, die in Apparaatconfiguratie wordt geconfigureerd.

Application Guard is alleen beschikbaar voor apparaten met de 64 bitsversie van Windows 10. Met dit profiel
wordt een Win32-onderdeel geïnstalleerd om Application Guard te activeren.

Application Guard: Inschakelen om deze functie aan te zetten. Hiermee worden niet-goedgekeurde sites in
een Hyper-V gevirtualiseerde browsercontainer geopend. Niet geconfigureerd (standaard) betekent dat elke
site (vertrouwde en niet-vertrouwde) wordt geopend op het apparaat.
Klembordgedrag: kies welke kopieer- en plakbewerkingen zijn toegestaan tussen de lokale pc en de virtuele
browser van Application Guard.
Externe inhoud op Enterprise-sites: inhoud van niet-goedgekeurde websites Blokkeren zodat deze niet
wordt geladen. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee kunnen niet-zakelijke sites op het apparaat
worden geopend.
Afdrukken vanuit virtuele browser: selecteer Toestaan, zodat PDF-, XPS- en lokale of netwerkprinters
inhoud vanuit de virtuele browser kunnen afdrukken. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee schakelt u
alle afdrukfuncties uit.
Logboeken verzamelen: Toestaan om logboeken te verzamelen voor gebeurtenissen die zich voordoen in
een Application Guard-browsersessie. Niet geconfigureerd (standaard): verzamelt geen logboeken binnen
de browsersessie.
Door de gebruiker gegenereerde browsergegevens behouden: Toestaan dat gebruikersgegevens (zoals
wachtwoorden, favorieten en cookies) worden opgeslagen die zijn gemaakt tijdens een virtuele browsersessie
met Application Guard. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee worden door de gebruiker gedownloade
bestanden en gegevens genegeerd wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart of wanneer een gebruiker
zich afmeldt.



 Windows Defender Firewall

Globale instellingenGlobale instellingen

NetwerkinstellingenNetwerkinstellingen

Grafische versnelling: kies Inschakelen om grafisch-intensieve websites en video's sneller te laden door
toegang te krijgen tot een virtuele grafische verwerkingseenheid. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee
wordt de CPU van het apparaat gebruikt voor grafische weergave; de virtuele grafische verwerkingseenheid
wordt niet gebruikt.
Bestanden downloaden naar hostbestandssysteem: Inschakelen zodat gebruikers bestanden
downloaden van de gevirtualiseerde browser naar het hostbesturingssysteem. Niet geconfigureerd
(standaard): hiermee houdt u de bestanden lokaal op het apparaat en downloadt u bestanden niet naar het
hostbestandsysteem.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Home
Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Deze instellingen gelden voor alle netwerktypen.

File Transfer Protocol: Blokkeren om stateful FTP uit te schakelen. Indien ingesteld op Niet
geconfigureerd (standaard): hiermee past de firewall stateful FTP-filtering toe om secundaire verbindingen
toe te staan.
Niet-actieve tijd voordat beveiligingskoppeling wordt verwijderd: beveiligingskoppelingen worden
verwijderd nadat gedurende n seconden geen netwerkverkeer wordt gedetecteerd. Voer een niet-actieve tijd
in seconden in.
Vooraf gedeelde sleutels coderen: kies Inschakelen om codering van vooraf gedeelde sleutels met UTF-8
te gebruiken. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee maakt u gebruik van de waarde van het lokale
archief.
IPsec-uitzonderingen: configureer specifiek verkeer dat moet worden uitgesloten van IPsec, met inbegrip
van:

Certificaatintrekkingslijsten: Kies hoe het apparaat controleert of de certificaatintrekkingslijst.  De opties
zijn: CRL-controle uitschakelen, CRL-verificatie mislukt alleen bij ingetrokken certificaat en CRL-
verificatie mislukt bij elke fout die wordt aangetroffen.
Verificatieset opportunistisch afstemmen per sleutelmodule: Inschakelen zodat sleutelmodules alleen
de verificatiepakketten die ze niet ondersteunen, MOETEN negeren. Wanneer Niet geconfigureerd is
ingesteld, MOETEN sleutelmodules de volledige verificatieset negeren als ze niet alle verificatiepakketten
opgegeven in de set ondersteunen.
Pakketten in wachtrij plaatsen: voer in hoe schalen voor software aan de ontvangstzijde worden
ingeschakeld voor versleuteld ontvangen en ongecodeerd doorsturen in het scenario voor de IPsec-
tunnelgateway. Deze instelling garandeert dat de pakketvolgorde behouden blijft.

ICMP-type-codes voor IPv6 detecteren met neighbor
ICMP
ICMP-type-codes voor IPv6 detecteren met router
Zowel IPv4 als IPv6 DHCP-netwerkverkeer



Algemene instellingenAlgemene instellingen

Regel samenvoegenRegel samenvoegen

Instellingen voor Windows Defender SmartScreen

Deze instellingen zijn van toepassing op specifieke netwerktypen, waaronder Domeinnetwerk (werkplek),
Privénetwerk (detecteerbaar) en Openbaar netwerk (niet-detecteerbaar).

Windows Defender Firewall: kies Inschakelen om de firewall en geavanceerde beveiliging aan te zetten.
Niet geconfigureerd (standaard): hiermee staat u al het netwerkverkeer toe, ongeacht andere
beleidsinstellingen.
Verborgen modus: met deze optie kunt u de firewall in de verborgen modus Blokkeren. Als u de verborgen
modus blokkeert, blokkeert u ook Uitsluiting van beveiligd IPsec-pakket. Wanneer Niet geconfigureerd
(standaard) is ingesteld, werkt de firewall in verborgen modus, waarmee reacties op probing-verzoeken
worden verhinderd.
Afgeschermd: met Blokkeren schakelt u deze functie uit. Met Niet geconfigureerd (standaard): schakelt u
deze instelling in. Wanneer deze instelling en Windows Defender Firewall zijn ingeschakeld, wordt al het
binnenkomende verkeer geblokkeerd, ongeacht andere beleidsinstellingen.
Unicast-antwoorden voor multicast-broadcasts: indien ingesteld op Blokkeren, schakelt u met deze optie
unicast-antwoorden voor multicast-broadcasts uit. Normaal gesproken wilt u geen unicast-antwoorden voor
multicast-broadcasts ontvangen. Deze antwoorden kunnen wijzen op een DOS-aanval (denial of service) of
een aanvaller die een computer wil binnendringen. Met Niet geconfigureerd (standaard) schakelt u deze
instelling in.
Binnenkomende meldingen: indien ingesteld op Blokkeren, worden meldingen aan gebruikers verborgen
wanneer een toepassing wordt geblokkeerd voor het luisteren naar een poort. Niet geconfigureerd
(standaard): hiermee wordt deze instelling ingeschakeld en kan mogelijk een melding weergeven aan
gebruikers wanneer een app wordt geblokkeerd en niet op een poort mag luisteren.
Standaardactie voor binnenkomende verbindingen: indien ingesteld op Blokkeren, wordt de
standaardfirewallactie niet uitgevoerd op binnenkomende verbindingen. Als de waarde is ingesteld op Niet
geconfigureerd (standaard), wordt de standaardfirewallactie uitgevoerd op binnenkomende verbindingen.

Windows Defender Firewall-regels uit het lokale archief voor de gemachtigde toepassing: kies
Inschakelen om firewallregels toe te passen in het lokale archief zodat ze worden herkend en afgedwongen.
Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de firewallregels van de gemachtigde
toepassing in het lokale archief genegeerd en worden deze niet afgedwongen.
Algemene poortfirewallregels van Windows Defender uit het lokale archief: kies Inschakelen om toe
te passen dat algemene poortfirewallregels in het lokale archief worden herkend en afgedwongen. Wanneer
Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de firewallregels van de globale poort in het lokale
archief genegeerd en worden deze niet afgedwongen.
Windows Defender Firewall-regels uit het lokale archief: kies Inschakelen om toe te passen dat
algemene firewallregels in het lokale archief worden herkend en afgedwongen. Wanneer Niet
geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de firewallregels van het lokale archief genegeerd en
worden deze niet afgedwongen.
IPsec-regels vanuit het lokale archief: kies Inschakelen om beveiligingsregels voor verbindingen uit het
lokale archief toe te passen, ongeacht het schema of de versies van de beveiligingsregels voor verbindingen.
Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de beveiligingsregels voor verbindingen
vanuit het lokale archief genegeerd en niet afgedwongen, ongeacht de versie van het schema en de versie van
de beveiligingsregel van de verbinding.

Wordt ondersteund in de volgens edities van Windows 10 met Microsoft Edge geïnstalleerd:

Home
Professional



          Windows-versleuteling
Windows-instellingenWindows-instellingen

Basisinstellingen voor BitLockerBasisinstellingen voor BitLocker

Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Instellingen:

SmartScreen voor apps en bestanden: Windows SmartScreen Inschakelen voor het uitvoeren van
bestanden en apps. SmartScreen is een antiphishing- en antimalwareonderdeel in de cloud. Niet
geconfigureerd (standaard) schakelt SmartScreen uit.
Niet-geverifieerde bestandsuitvoering: blokkeer eindgebruikers en sta niet toe dat ze bestanden
uitvoeren die niet zijn geverifieerd door Windows SmartScreen. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee
wordt deze functie uitgeschakeld, waardoor eindgebruikers bestanden kunnen uitvoeren die nog niet zijn
geverifieerd.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Instellingen:

Apparaten versleutelen: vereis van gebruikers dat ze apparaatversleuteling inschakelen. Afhankelijk van de
Windows-editie en de systeemconfiguratie, kunnen gebruikers:

Opslagkaart versleutelen (alleen mobiel): vereis dat verwijderbare opslagkaarten die door het apparaat
worden gebruikt, worden versleuteld. Niet geconfigureerd (standaard): hiermee is geen versleuteling van de
opslagkaart vereist en wordt de gebruiker niet gevraagd deze in te schakelen. Deze instelling geldt alleen voor
Windows 10 Mobile-apparaten.

Worden gevraagd te bevestigen dat versleuteling van een andere provider niet is ingeschakeld

Worden verplicht BitLocker-stationsversleuteling uit te schakelen en vervolgens weer in te
schakelen

Als Windows-versleuteling is ingeschakeld terwijl een andere versleutelingsmethode actief is, wordt
het apparaat mogelijk instabiel.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise
Professional



BitLocker-instellingen voor station met besturingssysteemBitLocker-instellingen voor station met besturingssysteem

Basisinstellingen zijn universele BitLocker-instellingen voor alle soorten gegevensstations. Met deze instellingen
wordt beheerd welke schijfversleutelingstaken of configuratieopties de eindgebruiker kan wijzigen op alle
soorten gegevensstations.

Waarschuwing voor andere schijfversleuteling: selecteer Blokkeren om de waarschuwingsmelding uit te
schakelen als er een andere schijfversleutelingsservice op het apparaat is. Niet geconfigureerd (standaard):
hiermee wordt toegestaan dat de waarschuwing wordt weergegeven.

Versleutelingsmethoden configureren: u moet deze instelling inschakelen om versleutelingsalgoritmen
te configureren voor het besturingssysteem, de gegevens en de verwisselbare stations. Wanneer Niet
geconfigureerd (standaard) is ingesteld, gebruikt BitLocker XTS-AES-128-bits als de standaardmethode
voor versleuteling, of wordt de versleutelingsmethode gebruikt die is opgegeven door een installatiescript.

Standaardgebruikers kunnen versleuteling tijdens de Azure AD Join inschakelen toestaan:
wanneer u de optie toestaan, standaard gebruikers/niet-beheerders kunt BitLocker-versleuteling
inschakelen wanneer de gebruiker is aangemeld. Deze instelling is alleen van toepassing op
apparaten met Azure Active Directory Joined (Azure ADJ). Met Niet geconfigureerd kunnen
alleen beheerders BitLocker-versleuteling inschakelen op het apparaat.

Deze instelling is alleen van toepassing op apparaten met Azure Active Directory Joined (Azure
ADJ). Tevens dient de instelling Waarschuwing voor andere schijfversleuteling ingesteld te zijn
op Blokkeren.

Versleuteling voor stations met besturingssysteem: kies de versleutelingsmethode stations met
een besturingssysteem. Het is raadzaam om het algoritme XTS AES te gebruiken.
Versleuteling voor vaste gegevensschijven: kies de versleutelingsmethode voor vaste
(ingebouwde) schijven, ook wel 'harde schijven' genoemd. Het is raadzaam om het algoritme XTS AES
te gebruiken.
Versleuteling voor verwisselbare gegevensstations: kies de versleutelingsmethode voor
verwisselbare gegevensstations. Als het verwisselbare station wordt gebruikt met apparaten waarop
Windows 10 niet wordt uitgevoerd, wordt aanbevolen het algoritme AES-CBC te gebruiken.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise
Professional

Deze instellingen zijn van toepassing zijn op gegevensstations van het besturingssysteem.

Extra authenticatie vereisen bij opstarten: selecteer Vereisen om de authenticatievereisten voor het
opstarten van de computer te configureren, zoals het gebruik van TPM (Trusted Platform Module). Selecteer
Niet geconfigureerd (standaard) om alleen eenvoudige opties te configureren op apparaten met een TPM.

BitLocker met niet-compatibele TPM-chip: blokkeer (schakel uit) met BitLocker wanneer een
apparaat niet beschikt over een compatibele TPM-chip. Wanneer Niet geconfigureerd is ingesteld,
kunnen gebruikers BitLocker gebruiken zonder een compatibele TPM-chip. BitLocker vereist mogelijk
een wachtwoord of een opstartsleutel.
Compatibele TPM opstarten: kies ervoor om de TPM-chip toe te staan, niet toe te staan of te
vereisen.
Compatibele TPM-opstartpincode: kies ervoor om het gebruik van een opstartpincode met de
TPM-chip toe te staan, niet toe te staan of te vereisen. Voor het inschakelen van een opstartpincode is
interactie van de eindgebruiker vereist.



Minimale lengte pincode: u moet deze instelling Inschakelen om een minimale lengte te configureren
voor de TPM-opstartpincode. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, kunnen gebruikers een
opstartpincode met een lengte tussen 6 en 20 cijfers configureren.

Herstellen van besturingssysteemstation: u moet deze instelling Inschakelen om te bepalen hoe met
BitLocker beveiligde besturingssysteemstations worden hersteld als de vereiste opstartgegevens niet
beschikbaar zijn. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de standaardherstelopties
ondersteund voor BitLocker-herstel. Standaard is een DRA toegestaan, de opties voor herstel zijn opgegeven
door de gebruiker, met inbegrip van het herstelwachtwoord en de herstelsleutel, en er wordt geen
reservekopie van herstelinformatie gemaakt op AD DS.

Preboot-herstelbericht en -URL: stel deze instelling in op Inschakelen om het bericht en de URL te
configureren die worden weergegeven op het preboot-scherm voor sleutelherstel. Met Niet geconfigureerd
(standaard) schakelt u deze functie uit.

Compatibele TPM-opstartsleutel: kies ervoor om het gebruik van een opstartsleutel met de TPM-
chip toe te staan, niet toe te staan of te vereisen. Voor het inschakelen van een opstartsleutel is
interactie van de eindgebruiker vereist.
Compatibele opstartsleutel en pincode voor TPM: kies ervoor om het gebruik van een
opstartsleutel en -pincode met de TPM-chip toe te staan, niet toe te staan of te vereisen. Voor het
inschakelen van een opstartsleutel en een pincode is interactie van de eindgebruiker vereist.

Minimale aantal tekens: geef het aantal tekens op dat is vereist voor de opstartpincode, tussen 4-20.

Agent voor gegevensherstel op basis van certificaten: als de waarde is ingesteld op Blokkeren,
kunt u de agent voor gegevensherstel niet gebruiken voor met BitLocker beveiligde OS-stations. Stel
deze functie in op Niet geconfigureerd (standaard) om deze instelling te schakelen, zodat agenten
voor gegevensherstel kunnen worden gebruikt met besturingssysteemstations die met BitLocker zijn
beveiligd.
Herstelwachtwoord maken door gebruiker: kies of gebruikers verplicht of optioneel een
herstelwachtwoord van 48 cijfers mogen genereren, of dat dit niet is toegestaan.
Herstelsleutel maken door gebruiker: kies of gebruikers verplicht of optioneel een herstelsleutel van
256 bits mogen genereren, of dat dit niet is toegestaan.
Herstelopties in de BitLocker-installatiewizard: stel deze optie in op Blokkeren zodat gebruikers
de opties voor herstel niet kunnen weergeven en wijzigen. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard)
is ingesteld, kunnen gebruikers de opties voor herstel weergeven en wijzigen wanneer ze BitLocker
inschakelen.
BitLocker-herstelgegevens naar AD DS opslaan: stel deze optie in op Inschakelen om de
BitLocker-herstelgegevens op te slaan in Azure Active Directory (AAD). Wanneer Niet
geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de herstelgegevens niet opgeslagen in AAD.
BitLocker-herstelgegevens opgeslagen naar AD DS: hiermee bepaalt u welke delen van de
BitLocker-herstelgegevens worden opgeslagen in Azure AD. U kunt kiezen uit:

Herstelgegevens opslaan in AD DS voordat BitLocker wordt ingeschakeld: stel deze instelling in
op Vereisen om te voorkomen dat gebruikers BitLocker inschakelen, tenzij de BitLocker-
herstelgegevens met succes zijn opgeslagen in Active Directory (AD). Wanneer Niet geconfigureerd
(standaard) is ingesteld, kunnen gebruikers BitLocker inschakelen, zelfs als herstelgegevens niet zijn
opgeslagen in Azure AD.

Back-up maken van herstelwachtwoorden en sleutelpakketten
Alleen een back-up maken van herstelwachtwoorden

Preboot-herstelbericht: configureer hoe preboot-herstelbericht wordt weergegeven aan gebruikers.
U kunt kiezen uit:

Standaardherstelbericht en URL gebruiken
Leeg herstelbericht en -URL gebruiken
Aangepaste herstelbericht gebruiken
Aangepaste herstel-URL gebruiken



BitLocker-instellingen voor vaste-gegevensstationsBitLocker-instellingen voor vaste-gegevensstations

BitLocker-instellingen voor verwisselbare gegevensstationsBitLocker-instellingen voor verwisselbare gegevensstations

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise
Professional

Instellingen:

Schrijftoegang naar vaste-gegevensstations niet door BitLocker beveiligd: stel deze optie in op
Blokkeren om alleen-lezentoegang te geven tot de gegevensschijven die niet met BitLocker zijn beveiligd.
Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, is er lees- en schrijftoegang tot de gegevensstations
die niet met BitLocker zijn beveiligd.
Vast-stationherstel: stel deze optie in op Inschakelen om te bepalen hoe met BitLocker beveiligde vaste
schijven worden hersteld als de vereiste opstartgegevens niet beschikbaar zijn. Met Niet geconfigureerd
(standaard) schakelt u deze functie uit.

Agent voor gegevensherstel: u kunt het gebruik van de agent voor gegevensherstel met door
BitLocker beveiligde harde schijven met beleidseditor Blokkeren. Met Niet geconfigureerd
(standaard) schakelt u het gebruik van agents voor gegevensherstel met BitLocker beveiligde vaste
schijven in.
Herstelwachtwoord maken door gebruiker: hiermee configureert u of gebruikers verplicht of
optioneel een herstelwachtwoord van 48 cijfers mogen genereren, of dat dit niet is toegestaan.
Herstelsleutel maken door gebruiker: hiermee configureert u of gebruikers verplicht of optioneel
een herstelsleutel van 256 bits mogen genereren, of dat dit niet is toegestaan.
Herstelopties in de BitLocker-installatiewizard: stel deze optie in op Blokkeren zodat gebruikers
de opties voor herstel niet kunnen weergeven en wijzigen. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard)
is ingesteld, kunnen gebruikers de opties voor herstel weergeven en wijzigen wanneer ze BitLocker
inschakelen.
BitLocker-herstelgegevens naar Azure Active Directory opslaan: stel deze optie in op
Inschakelen om de opslag van BitLocker-herstelgegevens op te slaan in Azure Active Directory (AD).
Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de herstelgegevens niet opgeslagen in
Azure AD.
BitLocker-herstelgegevens opgeslagen naar Azure Active Directory: hiermee bepaalt u welke
onderdelen van BitLocker-herstelgegevens worden opgeslagen in Azure AD. Uw opties zijn:

Herstelgegevens opslaan in Azure Active Directory voordat BitLocker wordt ingeschakeld: stel
deze instelling in op Vereisen om te voorkomen dat gebruikers BitLocker inschakelen, tenzij de
BitLocker-herstelgegevens met succes zijn opgeslagen in Azure AD. Wanneer Niet geconfigureerd
(standaard) is ingesteld, kunnen gebruikers BitLocker inschakelen, zelfs als herstelgegevens niet zijn
opgeslagen in Azure AD.

Back-up maken van herstelwachtwoorden en sleutelpakketten
Alleen een back-up maken van herstelwachtwoorden

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise
Professional



Windows Defender Exploit Guard

Kwetsbaarheid voor aanvallen verminderenKwetsbaarheid voor aanvallen verminderen

Regels voor het voorkomen van bedreigingen voor Office-macro'sRegels voor het voorkomen van bedreigingen voor Office-macro's

Regels om scriptbedreigingen te voorkomenRegels om scriptbedreigingen te voorkomen

Regels om te e-mailbedreigingen te voorkomenRegels om te e-mailbedreigingen te voorkomen

Regels voor bescherming tegen ransomwareRegels voor bescherming tegen ransomware

Instellingen:

Schrijftoegang naar verwisselbare gegevensstations niet door BitLocker beveiligd: stel deze optie in
op Blokkeren om alleen-lezen toegang te geven tot de gegevensschijven die niet met BitLocker zijn beveiligd.
Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, is er lees- en schrijftoegang tot de gegevensstations
die niet met BitLocker zijn beveiligd.

Schrijftoegang voor apparaten die zijn geconfigureerd in een andere organisatie: stel in op
Blokkeren om schrijftoegang toe te staan tot apparaten die zijn geconfigureerd in een andere
organisatie. Met Niet geconfigureerd (standaard) weigert u schrijftoegang.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Home
Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Gebruik Windows Defender Exploit Guard om de kwetsbaarheid voor aanvallen te beheren en te verminderen
van apps die door uw medewerkers worden gebruikt.

Referentiediefstal in het Windows-subsysteem voor de lokale beveiligingsautoriteit markeren

Help acties en apps te voorkomen die meestal worden gebruikt door malware om computers te infecteren.

Blokkeer de volgende acties voor Office-apps:

Office-apps injecteren in andere processen (geen uitzonderingen)
Uitvoerbare inhoud maken met Office-apps/-macro's
Onderliggende processen starten met Office-apps
Win32-importbewerkingen uit macrocode van Office

Blokkeer de volgende acties om scriptbedreigingen te voorkomen:

Verborgen js-/vbs-/ps-/macrocode
Van internet gedownloade payloads uitvoeren met js-/vbs-bestanden (geen uitzonderingen)
Het maken van processen met PSExec- en WMI-opdrachten
Niet-vertrouwde en niet-ondertekende processen die worden uitgevoerd via USB
Uitvoerbare bestanden die niet voldoen aan een bepaalde gangbaarheid, ouderdom of aan criteria
voor vertrouwde lijsten blokkeren

Blokkeer de volgende acties om e-mailbedreigingen te voorkomen:

Uitvoering van uitvoerbare inhoud (exe-, dll-, ps-, js-, vbs-bestanden enzovoort) die is verwijderd
uit e-mail (webmail/e-mailclient) (geen uitzonderingen)

https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/windows-defender-exploit-guard
https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard


TIPTIP

Regels voor het verminderen van kwetsbaarheid voor aanvallenRegels voor het verminderen van kwetsbaarheid voor aanvallen

IMPORTANTIMPORTANT

Gecontroleerde mappentoegangGecontroleerde mappentoegang

Netwerk filterenNetwerk filteren

Exploit ProtectionExploit Protection

Geavanceerde ransomwarebeveiliging

Oppervlakteaanvallen verminderen met Windows Defender Exploit Guard biedt meer informatie over deze regels.

Bestanden en mappen die moeten worden uitgesloten van regels voor het verminderen van
kwetsbaarheid voor aanvallen: importeer of voeg een lijst met locaties toe die moet worden uitgesloten
van de geconfigureerde regels.

Als u wilt toestaan dat de juiste installatie en uitvoering van LOB-Win32-apps, moeten de instellingen voor anti-malware de
volgende mappen uitsluiten van wordt gescand:

Op X64 clientcomputers:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Intune Management Extension\Content
C:\windows\IMECache

Op X86 clientcomputers:
C:\Program Files\Microsoft Intune Management Extension\Content
C:\windows\IMECache

Hiermee kunt u waardevolle gegevens beter beveiligen tegen schadelijke apps en bedreigingen zoals
ransomware.

Mapbeveiliging: beveilig bestanden en mappen tegen ongewenste wijzigingen door schadelijke apps. U kunt
een lijst met apps importeren die toegang hebben tot beveiligde mappen of deze handmatig
toevoegen. U kunt ook een lijst met andere mappen uploaden die moeten worden beveiligd of deze
handmatig toevoegen.

Netwerkbeveiliging: uitgaande verbindingen vanuit geen enkele app beveiligt met een slechte reputatie
IP-adressen of domeinen. Het doel is om eindgebruikers beschermen tegen apps met toegang tot
phishing-praktijken, misbruik-hosting-sites en schadelijke inhoud op Internet. Dit voorkomt ook dat
browsers van derde partij verbinding te maken met gevaarlijke websites.

Uw opties zijn:

Met Niet geconfigureerd (standaard) schakelt u deze functie uit. Gebruikers en apps worden niet
verbinding maken met gevaarlijke domeinen geblokkeerd. Beheerders kunnen niet zien deze
activiteiten in Windows Defender Security Center.
Schakel Hiermee schakelt u netwerkbeveiliging, en blokken van gebruikers en apps verbinding maken
met gevaarlijke domeinen. Beheerders kunnen zien deze activiteiten in Windows Defender Security
Center.
Alleen controle: gebruikers en apps verbinding maken met gevaarlijke domeinen worden niet
geblokkeerd. Beheerders kunnen zien deze activiteiten in Windows Defender Security Center.

Defender/EnableNetworkProtection CSP

Als u beveiliging tegen misbruik wilt gebruiken, maakt u een XML-bestand met de gewenste
beperkingsinstellingen voor het systeem en de toepassing. Er zijn twee methoden:

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-enablenetworkprotection


Windows Defender Application Control

Windows Defender Credential Guard

1. PowerShell: gebruik een of meer van de Get-ProcessMitigation, Set-ProcessMitigation en ConvertTo-
ProcessMitigationPolicy PowerShell-cmdlets. Met de cdmlets worden beperkingsinstellingen
geconfigureerd en wordt hiervan een XML-weergave geëxporteerd.

2. Gebruikersinterface van het Windows Defender-beveiligingscentrum: klik in het Windows Defender-
beveiligingscentrum op het besturingselement voor de app en browser en scrol naar beneden op het
scherm om Beveiliging met Exploit Guard te zoeken. Gebruik eerst de tabbladen Systeeminstellingen en
Programma-instellingen om de beperkingsinstellingen te configureren. Zoek vervolgens de koppeling
Instellingen exporteren onderaan het scherm om een XML-weergave hiervan te exporteren.

Blokkeer bewerking door gebruikers van de Exploit Protection-interface door een XML-bestand te
uploaden waarmee uw het geheugen, de controlestroom en de beleidsbeperkingen kunt configureren. De
instellingen in het XML-bestand kunnen worden gebruikt om een toepassing te blokkeren tegen aanvallen. Met
Niet geconfigureerd (standaard) distribueert u geen aangepaste configuratie.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Mobile Device Management (MDM):

Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Groepsbeleidsbeheer:

Zakelijk

Gebruik Integriteitsbeleidsregels van de stuurcode van de toepassing om aanvullende apps te kiezen die
worden gecontroleerd door of worden vertrouwd door Windows Defender Application Control. Windows-
onderdelen en alle apps uit de Windows Store worden automatisch vertrouwd.

Toepassingen worden niet geblokkeerd wanneer ze in de modus Alleen controle worden uitgevoerd. De modus
Alleen controle registreert alle gebeurtenissen in lokale clientlogboeken.

Als deze modus is ingeschakeld, kan toepassingsbeheer alleen worden uitgeschakeld door de modus te wijzigen
van Afdwingen naar Alleen controle. Als u de modus wijzigt van Afdwingen in Niet geconfigureerd, wordt
toepassingsbeheer op toegewezen apparaten nog steeds afgedwongen.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Zakelijk

Windows Defender Credential Guard beschermt tegen aanvallen waarbij referenties worden gestolen. Het
isoleert geheimen zodat alleen bevoegde systeemsoftware er toegang toe heeft.

De instellingen voor Credential Guard omvatten:

Uitschakelen: hiermee wordt Credential Guard extern uitgeschakeld als deze eerder is ingeschakeld met
de optie Ingeschakeld zonder UEFI-vergrendeling.

Inschakelen met UEFI-vergrendeling: met deze optie kan Credential Guard niet extern worden



Windows Defender Security Center

Windows Defender Security Center-app en meldingenWindows Defender Security Center-app en meldingen

IT-contactgegevensIT-contactgegevens

NOTENOTE

uitgeschakeld met een registersleutel of via Groepsbeleid.

Als u deze instelling gebruikt en Credential Guard later wilt uitschakelen, moet u het Groepsbeleid instellen op
Uitgeschakeld. Ook moet u de UEFI-configuratiegegevens fysiek van elke computer wissen. Zolang de UEFI-
configuratie behouden blijft, is Credential Guard ingeschakeld.

Uitgeschakeld zonder UEFI-vergrendeling: met deze optie kan Credential Guard extern worden
uitgeschakeld via Groepsbeleid. Op de apparaten die gebruikmaken van deze instelling moet Windows 10
versie 1511 en hoger worden uitgevoerd.

Wanneer u Credential Guard inschakelt, worden de volgende vereiste functies ook ingeschakeld:

Beveiliging op basis van virtualisatie: wordt ingeschakeld tijdens de volgende keer opnieuw opstarten.
Beveiliging op basis van virtualisatie maakt gebruik van de Windows-Hypervisor om ondersteuning te bieden
voor beveiligingsservices.
Beveiligd opstarten met directe geheugentoegang: hiermee schakelt u beveiliging op basis van
virtualisatie met beveiligd opstarten en directe geheugentoegang (DMA) in. Voor DMA-beveiliging is
hardwareondersteuning vereist en deze wordt alleen ingeschakeld op apparaten die juist zijn geconfigureerd.

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Home
Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education
Mobiel
Mobile Enterprise

Windows Defender Security Center werkt als een afzonderlijke app of een afzonderlijk proces van de
afzonderlijke functies. Deze geeft meldingen weer via het onderhoudscentrum. Het fungeert als een collector of
één afzonderlijke plaats om de status te zien en een configuratie van de functies uit te voeren. Meer informatie de
documenten over Windows Defender.

Blokkeer de toegang van eindgebruikers tot verschillende gebieden van de Windows Defender-
beveiligingscentrum-app. Als u een sectie verbergt, worden ook gekoppelde meldingen geblokkeerd.

Virus- en bedreigingsbeveiliging
Prestaties en status van apparaat
Firewall- en netwerkbeveiliging
App- en browserbeheer
Gezinsopties
Meldingen van de weergegeven gebieden van de app: kies welke meldingen worden weergegeven voor
eindgebruikers. Niet-kritieke meldingen zijn bijvoorbeeld samenvattingen van Windows Defender Antivirus-
activiteiten en meldingen wanneer scans zijn voltooid. Alle andere meldingen worden beschouwd als kritiek.

Geef de IT-contactgegevens op die in de Windows Defender-beveiligingscentrum-app en in de app-meldingen
moeten worden weergegeven. U kunt kiezen tussen In app en in meldingen weergeven, Alleen in app

https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-defender-security-center/windows-defender-security-center


Beveiligingsopties van lokale apparaten

AccountsAccounts

AdministratorAdministrator

GastGast

ApparatenApparaten

weergeven, Alleen in meldingen weergeven en Niet weergeven. Voer de IT-organisatienaam en ten
minste één van de volgende contactopties in:

Telefoonnummer of Skype-ID van de IT-afdeling
E-mailadres van de IT-afdeling
URL van de IT-ondersteuningswebsite

Wordt ondersteund op de volgende edities van Windows 10:

Home
Professional
Zakelijk
Zakelijk
Education

Gebruik deze opties voor het configureren van de lokale beveiligingsinstellingen op Windows 10-apparaten.

Nieuwe Microsoft-accounts toevoegen: stel deze optie in op Blokkeren om te voorkomen dat gebruikers
nieuwe Microsoft-accounts aan deze computer toevoegen. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is
ingesteld, kunnen gebruikers Microsoft-accounts gebruiken op het apparaat.
Extern aanmelden zonder wachtwoord: stel deze optie in op Blokkeren om toe te staan dat alleen lokale
accounts met lege wachtwoorden kunnen aanmelden met behulp van het toetsenbord van het apparaat. Met
Niet geconfigureerd (standaard) kunnen lokale accounts met lege wachtwoorden aanmelden vanaf andere
locaties dan het fysieke apparaat.

Lokaal beheerdersaccount: stel deze optie in op Ingeschakeld om het lokale Administrator-account toe te
staan. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd (standaard) om het lokale Administrator-account uit te
schakelen.
Naam van beheerdersaccount wijzigen: definieer een andere accountnaam die moet worden gekoppeld
aan de beveiligings-id (S ID) van het beheerdersaccount.

Gastaccount: stel deze optie in op Ingeschakeld om het lokale gastaccount toe te staan. Stel deze optie in op
Niet geconfigureerd (standaard) om het lokale gastaccount uit te schakelen.
Naam van gastaccount wijzigen: definieer een andere accountnaam die moet worden gekoppeld aan de
beveiligings-id (S ID) van het gastaccount.

Apparaat ontkoppelen zonder aanmelding: stel deze optie in op Blokkeren zodat gebruikers op de
fysieke knop voor uitwerpen van een gedokt draagbaar apparaat kunnen drukken om het apparaat veilig te
ontkoppelen. Indien deze optie is ingesteld op Niet geconfigureerd (standaard), moet de gebruiker zich
aanmelden bij het apparaat en toestemming krijgen om het apparaat los te koppelen.
Stuurprogramma's voor gedeelde printers installeren: indien deze optie is ingesteld op Ingeschakeld
kan een gebruiker een printerstuurprogramma installeren als onderdeel van het maken van verbinding met
een gedeelde printer. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, kunnen alleen beheerders een
printerstuurprogramma installeren als onderdeel van het maken van een verbinding met een gedeelde printer.
Cd-rom-toegang beperken tot lokale actieve gebruiker: indien deze optie is Ingeschakeld, kan alleen de
interactief aangemelde gebruiker de cd-rom-media gebruiken. Als dit beleid is ingeschakeld en niemand
interactief is aangemeld, wordt de cd-rom geopend via het netwerk. Wanneer Niet geconfigureerd
(standaard) is ingesteld, heeft iedereen toegang tot de cd-rom.



Interactief aanmeldenInteractief aanmelden

WeergaveWeergave

Netwerktoegang en -beveiligingNetwerktoegang en -beveiliging

Verwisselbare media formatteren en uitwerpen: definieer de personen voor wie het is toegestaan om
verwisselbare NTFS-media te formatteren en uit te werpen:

Niet geconfigureerd
Beheerders
Beheerders en hoofdgebruikers
Beheerders en interactieve gebruikers

Minuten van inactiviteit van vergrendelingsscherm totdat de schermbeveiliging wordt
geactiveerd: voer het maximale aantal minuten van inactiviteit in op het aanmeldingsscherm van het
interactieve bureaublad totdat de schermbeveiliging actief wordt.

CTRL + ALT + DEL vereisen om aan te melden: stel deze optie in op Inschakelen zodat gebruikers
niet op CTRL+ALT+DEL hoeven te drukken om zich aan te melden. Stel deze optie in op Niet
geconfigureerd (standaard) om van gebruikers te vereisen dat deze op CTRL+ALT+DEL drukken vóór
aanmelding bij Windows.

Gedrag bij verwijderen van smartcard: hiermee bepaalt u wat er gebeurt wanneer de smartcard van
een aangemelde gebruiker uit de lezer van de smartcard wordt verwijderd. Uw opties zijn:

Werkstation vergrendelen: het werkstation wordt vergrendeld wanneer de smartcard wordt
verwijderd. Met deze optie kunnen gebruikers het gebied verlaten, de smartcard meenemen en toch
een beveiligde sessie behouden.

Afmelden forceren: de gebruiker wordt automatisch afgemeld wanneer de smartcard wordt
verwijderd.

Verbinding verbreken bij sessie met Extern bureaublad-services: als de smartcard wordt
verwijderd, wordt de sessie verbroken zonder de gebruiker af te melden. Met deze optie kan de
gebruiker de smartcard plaatsen en de sessie later of op een andere met smartcardlezer uitgeruste
computer hervatten zonder zich opnieuw te moeten melden. Als de sessie lokaal is, werkt dit beleid
op dezelfde manier als Werkstation vergrendelen.

Lokaal beleid/Beveiligingsopties biedt meer details.

Gebruikersinformatie op vergrendelingsscherm: configureer welke gebruikersinformatie wordt
weergegeven wanneer de sessie is vergrendeld. Als deze optie niet is geconfigureerd, worden de
weergavenaam van de gebruiker, het domein en de gebruikersnaam weergegeven.

Laatste aangemelde gebruiker verbergen: met Inschakelen verbergt u de gebruikersnaam. Met Niet
geconfigureerd (standaard) geeft u de gebruikersnaam weer.
Gebruikersnaam verbergen bij aanmelden: als u Inschakelen selecteert, verbergt u de gebruikersnaam.
Met Niet geconfigureerd (standaard) geeft u de gebruikersnaam weer.
Titel aanmeldingsbericht: stel de berichttitel in voor gebruikers die zich aanmelden.
Tekst aanmeldingsbericht: stel de berichttekst in voor gebruikers die zich aanmelden.

Niet geconfigureerd
Weergavenaam van gebruiker, domein en gebruikersnaam
Alleen weergavenaam gebruiker
Gebruikersinformatie niet weergeven

Anonieme toegang tot benoemde pipes en shares: Niet geconfigureerd (standaard) beperkt anonieme
toegang tot instellingen voor shares en named pipes. Van toepassing op de instellingen die anoniem kunnen
worden gebruikt.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-localpoliciessecurityoptions#localpoliciessecurityoptions-interactivelogon-smartcardremovalbehavior


Herstelconsole en afsluitenHerstelconsole en afsluiten

GebruikersaccountbeheerGebruikersaccountbeheer

Instellingen voor gedrag bij vragen om UIA-uitbreidingInstellingen voor gedrag bij vragen om UIA-uitbreiding

Anonieme inventarisatie van SAM-accounts: anonieme gebruikers toestaan de SAM-accounts te
inventariseren. Windows staat anonieme gebruikers toe de namen van domeinaccounts en netwerkshares te
inventariseren.
Anonieme inventarisatie van SAM-accounts en -shares: Niet geconfigureerd (standaard) betekent dat
anonieme gebruikers de namen van domeinaccounts en netwerkshares kunnen inventariseren. Als u
anonieme inventarisatie van SAM-accounts en -shares wilt verhinderen, stelt u deze in op Blokkeren.
Hashwaarde van LAN Manager opslaan bij wachtwoordwijziging: kies bij de volgende
wachtwoordwijziging Toestaan zodat de LAN Manager (LM) de hash-waarde voor het nieuwe wachtwoord
kan opslaan. Als de waarde is ingesteld op Niet geconfigureerd (standaard), wordt de hash-waarde niet
opgeslagen.
PKU2U-verificatieaanvragen: blokkeer PKU2U-verificatieaanvragen aan het apparaat om online-
identiteiten te gebruiken. Niet geconfigureerd (standaard) staat deze aanvragen toe.
Externe RPC-verbindingen met SAM beperken: ingesteld op toestaan voor het weigeren van gebruikers
en groepen uit externe RPC-aanroepen naar de Security Accounts Manager (SAM), waarin
gebruikersaccounts en wachtwoorden worden opgeslagen. Toestaan dat ook kunt u de tekenreeks van de
Security Descriptor Definition Language (SDDL) standaard expliciet wilt toestaan of weigeren van gebruikers
en groepen voor deze externe aanroepen. Niet geconfigureerd (standaard) maakt gebruik van de standaard
security descriptor en kunnen toestaan dat gebruikers en groepen voor externe RPC-aanroepen naar de SAM.

Beveiligingsdescriptor

Wisselbestand voor virtueel geheugen wissen bij het afsluiten: stel in op Inschakelen om het
wisselbestand voor het virtueel geheugen te wissen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Met Niet
geconfigureerd wordt het virtueel geheugen niet gewist.
Afsluiten zonder aanmelden: met Blokkeren verbergt u de afsluitoptie in het Windows-
aanmeldingsscherm. Gebruikers moet zich aanmelden bij het apparaat en vervolgens afsluiten. Met Niet
geconfigureerd (standaard) kunnen gebruikers het apparaat afsluiten vanaf het Windows-
aanmeldingsscherm.

UIA-integriteit zonder veilige locatie: indien ingesteld op Blokkeren, kunnen apps in een beveiligde
locatie in het bestandssysteem alleen uitvoeren met UIA-integriteit. Met Niet geconfigureerd (standaard)
kunnen apps worden uitgevoerd met UIAccess-integriteit, zelfs als de apps zich niet op een veilige locatie in
het bestandssysteem bevinden.
Bestand en registerlocaties schrijffouten naar locaties per gebruiker virtualiseren: als de waarde
ingeschakeld, toepassingen die gegevens te schrijven beveiligd locaties mislukken. Als de waarde niet
geconfigureerd (standaard), application schrijven fouten worden omgeleid op uitvoeringstijd in op
gebruikerslocaties gedefinieerde voor het bestandssysteem en register.
Alleen bevoegdheden verhogen voor uitvoerbare bestanden die zijn ondertekend en gevalideerd:
stel in op Ingeschakeld om de validatie van het PKI-certificeringspad af te dwingen voor een bepaald
uitvoerbaar bestand voordat dit mag worden uitgevoerd. Stel in op Niet geconfigureerd (standaard) om
validatie van het PKI-certificeringspad niet af te dwingen voordat een uitvoerbaar bestand kan uitvoeren.

Vragen om benodigde bevoegdheden voor beheerders: definieer het gedrag voor het vragen om
benodigde bevoegdheden voor beheerders in modus Door administrator goedkeuren:

Verhogen zonder te vragen
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad
Vragen om toestemming op het beveiligde bureaublad
Vragen om referenties
Vragen om toestemming



Instellingen voor de modus Door administrator goedkeurenInstellingen voor de modus Door administrator goedkeuren

Microsoft Network ClientMicrosoft Network Client

Microsoft Network ServerMicrosoft Network Server

Vragen om benodigde bevoegdheden voor standaardgebruikers: definieer het gedrag voor het vragen
om benodigde bevoegdheden voor standaardgebruikers:

Leid vragen om benodigde bevoegdheden naar het interactieve bureaublad van de gebruiker: als u
deze optie instelt op Inschakelen worden alle vragen om bevoegdheden naar het bureaublad van de
interactieve gebruiker geleid, in plaats van het beveiligde bureaublad. Er worden beleidsinstellingen voor
gedrag voor beheerders en standaardgebruikers gebruikt. Met Niet geconfigureerd (standaard) dwingt u af
dat alle aanvragen om uitbreiding van bevoegdheden naar het beveiligde bureaublad gaan, ongeacht
eventuele beleidsinstellingen voor gedrag voor beheerders en standaardgebruikers.
Prompt met verhoogde bevoegdheden voor app-installaties: indien ingesteld op Ingeschakeld, worden
installatiepakketten voor toepassingen niet gedetecteerd of gevraagd om benodigde bevoegdheden. Wanneer
Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt de gebruiker gevraagd om een gebruikersnaam en
wachtwoord voor de beheerder wanneer het installatiepakket van een toepassing verhoogde bevoegdheden
vereist.
Vragen om benodigde UIA-bevoegdheden zonder beveiligd bureaublad: stel in op Inschakelen om
UIAccess-apps toe te staan te vragen om benodigde bevoegdheden zonder het beveiligde bureaublad te
gebruiken. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de vragen om de benodigde
bevoegdheden naar een beveiligd bureaublad geleid.

Niet geconfigureerd: Vragen om toestemming voor niet-Windows binaire bestanden

Vragen voor benodigde bevoegdheden automatisch weigeren
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad
Niet geconfigureerd: Vragen om referenties

Modus Door administrator goedkeuren voor geïntegreerde beheerder: indien de waarde
Ingeschakeld is ingesteld, kan het ingebouwde Administrator-account de modus Door administrator
goedkeuren gebruiken. Voor elke bewerking waarvoor uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de
gebruiker gevraagd de bewerking goed te keuren. Met Niet geconfigureerd (standaard) voert u alle apps uit
met volledige beheerdersbevoegdheden.
Alle beheerders uitvoeren in de modus Door administrator goedkeuren: stel in op Ingeschakeld om
de modus Door administrator goedkeuren en alle verwante UAC-beleidsinstellingen uit te schakelen. Met
Niet geconfigureerd (standaard) wordt de modus Door administrator goedkeuren ingeschakeld.

Clientcommunicatie digitaal ondertekenen (indien mogelijk): hiermee wordt bepaald of de SMB-client
onderhandelt over SMB-pakketondertekening. Wanneer Niet geconfigureerd of ingeschakeld (standaard) is
ingesteld, vraagt Microsoft Network Client de server om SMB-pakketondertekening uit te voeren bij het
instellen van een sessie. Als pakketondertekening is ingeschakeld op de server, wordt over ondertekening van
pakketten onderhandeld. Als deze optie is ingesteld op Uitschakelen, onderhandelt de SMB-client nooit over
SMB-pakketondertekening.
Niet-versleuteld wachtwoord verzenden om verbinding te kunnen maken met niet-Microsoft SMB-
servers: indien ingesteld op Inschakelen, kan de SMB-redirector (Server Message Block) ongecodeerde
wachtwoorden verzenden naar niet-Microsoft SMB-servers die geen ondersteuning voor
wachtwoordversleuteling bieden tijdens verificatie. Wanneer Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld,
worden de wachtwoorden versleuteld.

Communicatie digitaal ondertekenen (bij akkoord van client): hiermee wordt bepaald of de SMB-
server onderhandelt over SMB-pakketondertekening met clients die dit aanvragen. Indien ingesteld op
Inschakelen, onderhandelt de Microsoft-netwerkserver over SMB-pakketondertekening zoals aangevraagd
door de client. Ofwel, als pakketondertekening is ingeschakeld op de client, wordt over ondertekening van
pakketten onderhandeld. Als deze instelling niet geconfigureerd of uitgeschakeld (standaardwaarde) is,
onderhandelt de SMB-client nooit over SMB-pakketondertekening.



Volgende stappen

Communicatie digitaal ondertekenen (altijd): hiermee wordt bepaald of het ondertekenen van pakketten
wordt vereist door de SMB-servercomponent. Als deze instelling is ingesteld op Inschakelen, communiceert
de Microsoft-netwerkserver niet met een Microsoft-netwerkclient, tenzij die client akkoord gaat met het
uitvoeren van SMB-pakketondertekening. Als deze instelling is ingesteld op Niet geconfigureerd of is
uitgeschakeld (standaard), wordt over het ondertekenen van SMB-pakketten onderhandeld door de client en
de server.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens moet u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

Instellingen voor eindpuntbescherming configureren op macOS-apparaten.



Windows 10 device settings to enable Windows
Hello for Business in Intune (Instellingen voor
Windows 10-apparaten om Windows Hello voor
Bedrijven in Intune in te schakelen)
11-7-2019 • 9 minutes to read

Voordat u begint

Windows Hello voor Bedrijven

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de instellingen voor Windows Hello voor Bedrijven die u kunt
beheren op Windows 10-apparaten in Intune. Als Intune-beheerder kunt u deze instellingen configureren en
toewijzen aan Windows 10-apparaten als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device Management).

U kunt meer informatie over deze instellingen vinden in Beleidsinstellingen configureren voor Windows Hello
voor Bedrijven in de Windows Hello-documentatie.

Zie Identity Protection configureren voor meer informatie over Windows Hello voor Bedrijven-profielen in
Intune.

Een configuratieprofiel maken.

Windows Hello voor Bedrijven configureren:

Niet geconfigureerd: selecteer deze instelling als u niet met Intune instellingen voor Windows
Hello voor Bedrijven wilt beheren. Alle eventueel bestaande Windows Hello voor Bedrijven-
instellingen voor Windows 10-apparaten worden niet gewijzigd. Alle andere instellingen in het
deelvenster zijn niet beschikbaar.

Uitgeschakeld: als u Windows Hello voor Bedrijven niet wilt gebruiken, selecteert u deze
instelling. Alle andere instellingen op het scherm zijn niet beschikbaar.

Ingeschakeld: selecteer deze instelling als u instellingen voor Windows Hello voor Business wilt
configureren.

Standaard: niet geconfigureerd

Als deze instelling is ingeschakeld, zijn de volgende instellingen beschikbaar :

Minimale lengte pincode
Geef een minimale lengte voor de pincode voor apparaten op om het aanmelden te helpen
beveiligen. De standaard waarden van Windows-apparaten zijn zes tekens, maar deze instelling kan
ten minste vier tot 127 tekens afdwingen.

Standaard: niet geconfigureerd

Maximale lengte pincode
Geef een maximale lengte voor de pincode voor apparaten op om het aanmelden te helpen
beveiligen. De standaard waarden van Windows-apparaten zijn zes tekens, maar deze instelling kan
ten minste vier tot 127 tekens afdwingen.

https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-cert-trust-policy-settings


Standaard: niet geconfigureerd

Kleine letters in pincode
U kunt een sterkere pincode afdwingen door te vereisen dat eindgebruikers kleine letters opnemen.
Uw opties zijn:

Niet toegestaan: blokkeren dat gebruikers kleine letters gebruiken in de pincode. Dit gedrag
treedt ook op als de instelling niet is geconfigureerd.
Toegestaan: toestaan dat gebruikers kleine letters gebruiken in de pincode. Dit is echter niet
vereist.
Vereist: gebruikers moeten minstens één kleine letter opnemen in hun pincode. Het is
bijvoorbeeld gebruikelijk om ten minste één hoofdletter en één speciaal teken verplicht te
stellen.

Hoofdletters in pincode
U kunt een sterkere pincode afdwingen door te vereisen dat eindgebruikers hoofdletters opnemen.
Uw opties zijn:

Niet toegestaan: blokkeren dat gebruikers hoofdletters gebruiken in de pincode. Dit gedrag
treedt ook op als de instelling niet is geconfigureerd.
Toegestaan: toestaan dat gebruikers hoofdletters gebruiken in de pincode. Dit is echter niet
vereist.
Vereist: gebruikers moeten minstens één hoofdletter opnemen in hun pincode. Het is
bijvoorbeeld gebruikelijk om ten minste één hoofdletter en één speciaal teken verplicht te
stellen.

Speciale tekens in pincode
U kunt een sterkere pincode afdwingen door te vereisen dat eindgebruikers speciale tekens
opnemen. Tot de speciale tekens behoren: 
! " # $ % &amp; ' ( ) &#42; + , - . / : ; &lt; = &gt; ? @ [ \ ] ^ _ &#96; { &#124; } ~

Uw opties zijn:

Niet toegestaan: blokkeren dat gebruikers speciale tekens gebruiken in de pincode. Dit gedrag
treedt ook op als de instelling niet is geconfigureerd.
Toegestaan: toestaan dat gebruikers hoofdletters gebruiken in de pincode. Dit is echter niet
vereist.
Vereist: gebruikers moeten minstens één hoofdletter opnemen in hun pincode. Het is
bijvoorbeeld gebruikelijk om ten minste één hoofdletter en één speciaal teken verplicht te
stellen.

Standaard: niet toegestaan

Verlooptijd pincode (dagen)
Het is raadzaam om een verloopperiode voor een pincode op te geven, waarna gebruikers deze
moeten wijzigen. Standaard waarden voor Windows-apparaten zijn 41 dagen.

Standaardinstelling: niet geconfigureerd

Pincodegeschiedenis onthouden
Beperkt het hergebruik van eerder gebruikte pincodes. Windows-apparaten standaard om het
hergebruik van de laatste vijf pincodes te voor komen.

Standaardinstelling: niet geconfigureerd

Herstel van pincode inschakelen 
Hiermee kan de gebruiker de Windows hello voor bedrijven-pincode herstel service gebruiken.

Ingeschakeld : het geheim voor pincode herstel wordt opgeslagen op het apparaat en de



gebruiker kan de pincode zo nodig wijzigen.
Uitgeschakeld : het herstel geheim is niet gemaakt of opgeslagen.

Standaard: niet geconfigureerd

Een TPM (Trusted Platform Module) gebruiken 
Een TPM-chip biedt een extra laag gegevensbeveiliging.

Ingeschakeld: alleen apparaten met een toegankelijke TPM kunnen Windows Hello voor
Bedrijven inrichten.
Niet geconfigureerd: apparaten proberen eerst een TPM te gebruiken. Als deze niet
beschikbaar is, kunnen ze softwareversleuteling gebruiken.

Standaard: niet geconfigureerd

Biometrische verificatie toestaan
Hiermee kunt u biometrische verificatie, zoals gezichtsherkenning of een vingerafdruk, inschakelen
als alternatief voor een pincode voor Windows Hello voor Bedrijven. Gebruikers moeten toch een
pincode voor Passport for Work configureren voor het geval dat biometrische verificatie mislukt. U
kunt kiezen uit:

Inschakelen: Windows Hello voor bedrijven staat biometrische verificatie toe.
Niet geconfigureerd: het gebruik van biometrische verificatie (voor alle accounttypen) is niet
toegestaan in Windows Hello voor Bedrijven.

Standaard: niet geconfigureerd

Verbeterde anti-adresvervalsing gebruiken, indien beschikbaar
Hiermee configureert u of de functies voor anti-adresvervalsing van Windows Hello worden
gebruikt op apparaten die deze functie ondersteunen (bijvoorbeeld een foto van een gezicht in
plaats van een echt gezicht detecteren).

Inschakelen: Windows verplicht alle gebruikers om anti-adresvervalsing te gebruiken voor
gezichtskenmerken, indien dit wordt ondersteund.
Niet geconfigureerd: Windows houdt zich aan de anti-adresvervalsingsconfiguraties van het
apparaat.

Standaard: niet geconfigureerd

Certificaat voor on-premises resources

Inschakelen: hiermee staat u Windows Hello voor Bedrijven toe certificaten te gebruiken voor
verificatie bij on-premises resources.
Niet geconfigureerd: hiermee voorkomt u dat Windows Hello voor Bedrijven certificaten
gebruikt voor verificatie bij on-premises resources. In plaats daarvan maken apparaten gebruik
van het standaardgedrag van On-premises verificatie met sleutelvertrouwen. Zie
Gebruikerscertificaat voor on-premises verificatie in de Windows Hello-documentatie voor
meer informatie.

Standaard: niet geconfigureerd

Beveiligings sleutels gebruiken voor aanmelden
Deze instelling is beschikbaar voor apparaten waarop Windows 10 versie 1903 of hoger wordt
uitgevoerd. Gebruik het om ondersteuning voor het gebruik van Windows hello-beveiligings sleutels voor
aanmelden te beheren.

Ingeschakeld : gebruikers kunnen een Windows hello-beveiligings sleutel gebruiken als aanmeldings
referentie voor pc's waarop dit beleid is gericht.
Uitgeschakeld : beveiligings sleutels zijn uitgeschakeld en gebruikers kunnen ze niet gebruiken om
zich aan te melden bij pc's.

https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-cert-trust-policy-settings#use-certificate-for-on-premises-authentication


Volgende stappen

Standaard: niet geconfigureerd

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.



Instellingen voor apparaten met Windows 10 en
hoger om ze als kiosk uit te voeren via Intune
17-8-2019 • 19 minutes to read

Voordat u begint

IMPORTANTIMPORTANT

Kiosken met één app op een volledig scherm

Op apparaten met Windows 10 en hoger kunt u configureren dat deze apparaten worden uitgevoerd in de
kioskmodus met één app of in de kioskmodus met meerdere apps.

In dit artikel vindt u een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op
apparaten met Windows 10 en hoger. Gebruik deze instellingen voor het configureren van uw apparaten met
Windows 10 en hoger, zodat ze in de kioskmodus worden uitgevoerd, als onderdeel van uw MDM-oplossing
(Mobile Device Management).

Als Intune-beheerder kunt u deze instellingen maken en toewijzen aan uw apparaten.

Zie voor meer informatie over de Windows-kioskfunctie in Intune Configure kiosk settings (Kioskinstellingen
configureren).

Maak het profiel.

Dit kioskprofiel is direct gerelateerd aan het apparaatbeperkingsprofiel dat u maakt met behulp van de
Windows Edge kioskinstellingen. Samenvatting:

1. Maak dit kioskprofiel om het apparaat in de kioskmodus uit te voeren.
2. Maak het apparaatbeperkingsprofiel en configureer specifieke functies en instellingen die zijn

toegestaan in Microsoft Edge.

Zorg ervoor dat u dit kioskprofiel toewijst aan de dezelfde apparaten als uw Microsoft Edge-profiel.

Hiermee wordt slechts één app op het apparaat uitgevoerd.

Selecteer een kioskmodus: kies één app, volledig-schermweergave.

Aanmeldingstype gebruiker: de apps die u toevoegt worden uitgevoerd als het gebruikersaccount dat
u invoert. Uw opties zijn:

Automatisch aanmelden (Windows 10, versie 1803 en hoger) : gebruik deze optie in kiosken in
openbare omgevingen waar een gebruiker zich niet hoeft aan te melden, vergelijkbaar met een
gastaccount. Deze instelling maakt gebruik van AssignedAccess CSP.
Lokaal gebruikersaccount: voer het lokale (op het apparaat) gebruikersaccount in. Met het account
dat u invoert, kunt u zich aanmelden bij de kiosk.

Toepassingstype: selecteer het toepassingstype. Uw opties zijn:

Toevoegen van Microsoft Edge-browser: selecteer Microsoft Edge-browser, en kies het
Edge-kioskmodustype:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/assignedaccess-csp


NOTENOTE

Digitale/interactieve ondertekening: hiermee wordt een volledig URL-scherm geopend
en is alleen de inhoud op die website zichtbaar. Digitale displays instellen biedt meer
informatie over deze functie.
Openbaar bladeren (InPrivate) : hiermee wordt een beperkte versie met meerdere
tabbladen van Microsoft Edge uitgevoerd. Gebruikers kunnen openbaar bladeren of de
browsersessie beëindigen.

Zie Microsoft Edge-kioskmodus implementeren voor meer informatie over deze opties.

Via deze instelling schakelt u de Microsoft Edge-browser in op het apparaat. Als u specifieke Microsoft
Edge-instellingen wilt configureren, maakt u een apparaatconfiguratieprofiel (Apparaatconfiguratie >
Profielen > Profiel maken > Windows 10 voor platform > Apparaatbeperkingen > Microsoft
Edge-browser). De beschikbare instellingen worden in de Microsoft Edge-browser vermeld en
beschreven.

Kioskbrowser toevoegen: Selecteer Browserinstellingen voor de kiosk. Met deze
instellingen beheert u een webbrowser-app op de kiosk. Zorg ervoor dat u de kiosk browser-app
uit de Store haalt, voeg deze toe aan intune als een client-app. Wijs vervolgens de app toe aan de
kiosk apparaten.

Voer de volgende instellingen in:

Standaard-URL voor de startpagina: voer de standaard-URL die wordt weergegeven
als de kioskbrowser wordt geopend of opnieuw wordt gestart. Voer bijvoorbeeld 
http://bing.com  of http://www.contoso.com  in.

De knop Startpagina: toon of verberg de knop Startpagina van de kioskbrowser.
Standaard wordt de knop niet weergegeven.

Navigatieknoppen: toon of verberg de knoppen volgende en vorige. De
navigatieknoppen worden standaard niet weergegeven.

Knop sessie beëindigen: toon of verberg de knop voor het beëindigen van de sessie.
Als deze knop wordt getoond, selecteert de gebruiker de knop en wordt in de app
gevraagd om de sessie te beëindigen. Wanneer de actie wordt bevestigd, wist de browser
alle browsegegevens (cookies, cache etc.) en wordt de standaard-URL geopend. Standaard
wordt de knop niet weergegeven.

De browser vernieuwen na niet-actieve tijd: voer de niet-actieve tijd (1-1440 minuten)
in, waarna de kioskbrowser opnieuw wordt gestart en vernieuwd. Niet-actieve tijd wordt
weergegeven als het aantal minuten dat is verstreken sinds de laatste interactie van de
gebruiker. De waarde is standaard leeg of blanco, wat inhoudt dat er geen time-out is voor
inactiviteit.

Toegestane websites: gebruik deze instelling om toe te staan dat bepaalde websites
worden geopend. Met andere woorden, gebruik deze functie om het aantal websites dat
op het apparaat kan worden geopend, te beperken. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat alle
websites op http://contoso.com*  kunnen worden geopend. Standaard worden alle
websites toegestaan.

Als u specifieke websites wilt toestaan, moet u een bestand uploaden dat een lijst met
toegestane websites op afzonderlijke regels bevat. Als u geen bestand toevoegt, zijn alle
websites toegestaan. Intune biedt ondersteuning voor *  (sterretje) als jokerteken.

Het voorbeeldbestand moeten eruitzien als het volgende lijst:

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/setup-digital-signage
https://docs.microsoft.com/microsoft-edge/deploy/microsoft-edge-kiosk-mode-deploy#supported-configuration-types
https://businessstore.microsoft.com/store/details/kiosk-browser/9NGB5S5XG2KP


Kiosken voor meerdere apps

NOTENOTE

http://bing.com

https://bing.com

http://contoso.com/*

https://contoso.com/*

Windows 10-kiosken met automatische logo's ingeschakeld in micro soft kiosk browser moet een offline
licentie van de Microsoft Store voor bedrijven gebruiken. Deze vereiste is omdat automatisch aanmelden
gebruikmaakt van een lokale gebruikers account zonder referenties voor Azure Active Directory (AD).
Online licenties kunnen daarom niet worden geëvalueerd. Zie voor meer informatie het distribueren van
offline-Apps.

Een Store-app toevoegen: selecteer Een Store-app toevoegen en kies een app uit de lijst.

Worden er geen apps in de lijst weergegeven? Voeg er een aantal toe met behulp van de stappen
in Client-apps.

Apps in deze modus zijn beschikbaar in het startmenu. Deze apps zijn de enige apps die de gebruiker kan
openen. Als een app een afhankelijkheid van een andere app heeft, moeten beide worden opgenomen in de
lijst met toegestane apps. De 64-bits Internet Explorer-versie heeft bijvoorbeeld een afhankelijkheid van de 32-
bits Internet Explorer-versie, dus moet u zowel C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe als C:\Program
Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe toestaan.

Een kioskmodus selecteren: Kies de optie Kiosk voor meerdere apps.

Gericht op Windows 10-apparaten in de S-modus:

Ja: hiermee staat u Store-apps en AUMID-apps (geen Win32-apps) in het kioskprofiel toe.
Nee: hiermee staat u Store-apps, Win32-apps en AUMID-apps in het kioskprofiel toe. Dit
kioskprofiel wordt niet geïmplementeerd op apparaten in de S-modus.

Aanmeldingstype gebruiker: de apps die u toevoegt worden uitgevoerd als het gebruikersaccount dat
u invoert. Uw opties zijn:

Automatisch aanmelden (Windows 10, versie 1803 en hoger) : gebruik deze optie in kiosken in
openbare omgevingen waar een gebruiker zich niet hoeft aan te melden, vergelijkbaar met een
gastaccount. Deze instelling maakt gebruik van AssignedAccess CSP.
Lokaal gebruikersaccount: voeg het lokale (op het apparaat) gebruikersaccount toe. Met het
account dat u invoert, kunt u zich aanmelden bij de kiosk.
Azure AD-gebruiker of -groep (Windows 10, versie 1803 en hoger) : selecteer Toevoegen en
kies Azure AD-gebruikers of -groepen in de lijst. U kunt meerdere gebruikers en groepen selecteren.
Kies Selecteren om uw wijzigingen op te slaan.
HoloLens-bezoeker: het bezoekersaccount is een gastaccount waarvoor geen gebruikersreferenties
of verificatie is vereist, zoals wordt beschreven in Gedeelde pc-modusconcepten.

Browser en toepassingen: voeg de apps toe die u op het apparaat in kioskmodus wilt uitvoeren. U
kunt verschillende apps toevoegen.

Browsers

Microsoft Edge toevoegen: Microsoft Edge wordt toegevoegd aan het app-raster en alle
toepassingen kunnen op deze kiosk worden uitgevoerd. Het Microsoft Edge-
kioskmodustype kiezen:

https://docs.microsoft.com/microsoft-store/distribute-offline-apps
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/assignedaccess-csp
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/set-up-shared-or-guest-pc#shared-pc-mode-concepts


NOTENOTE

Normale modus (volledige versie van Microsoft Edge) : hiermee wordt een
volledige-versie van Microsoft Edge uitgevoerd met alle bladerfuncties.
Gebruikersgegevens en -statussen worden tussen sessies opgeslagen.
Openbaar bladeren (InPrivate) : hiermee wordt een versie met meerdere tabbladen
van Microsoft Edge InPrivate uitgevoerd met een op maat gemaakte ervaring voor
kiosken die worden uitgevoerd in de modus Volledig scherm.

Zie Microsoft Edge-kioskmodus implementeren voor meer informatie over deze opties.

Via deze instelling schakelt u de Microsoft Edge-browser in op het apparaat. Als u specifieke
Microsoft Edge-instellingen wilt configureren, maakt u een apparaatconfiguratieprofiel
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 voor platform >
Apparaatbeperkingen > Microsoft Edge-browser). De beschikbare instellingen worden in de
Microsoft Edge-browser vermeld en beschreven.

Kioskbrowser toevoegen: met deze instellingen beheert u een webbrowser-app in de
kiosk. Implementeer met Client-apps een webbrowser-app op de kioskapparaten.

Voer de volgende instellingen in:

Standaard-URL voor de startpagina: voer de standaard-URL die wordt
weergegeven als de kioskbrowser wordt geopend of opnieuw wordt gestart. Voer
bijvoorbeeld http://bing.com  of http://www.contoso.com  in.

De knop Startpagina: toon of verberg de knop Startpagina van de kioskbrowser.
Standaard wordt de knop niet weergegeven.

Navigatieknoppen: toon of verberg de knoppen volgende en vorige. De
navigatieknoppen worden standaard niet weergegeven.

Knop sessie beëindigen: toon of verberg de knop voor het beëindigen van de
sessie. Als deze knop wordt getoond, selecteert de gebruiker de knop en wordt in
de app gevraagd om de sessie te beëindigen. Wanneer de actie wordt bevestigd,
wist de browser alle browsegegevens (cookies, cache etc.) en wordt de standaard-
URL geopend. Standaard wordt de knop niet weergegeven.

De browser vernieuwen na niet-actieve tijd: voer de niet-actieve tijd (1-1440
minuten) in, waarna de kioskbrowser opnieuw wordt gestart en vernieuwd. Niet-
actieve tijd wordt weergegeven als het aantal minuten dat is verstreken sinds de
laatste interactie van de gebruiker. De waarde is standaard leeg of blanco, wat
inhoudt dat er geen time-out is voor inactiviteit.

Toegestane websites: gebruik deze instelling om toe te staan dat bepaalde
websites worden geopend. Met andere woorden, gebruik deze functie om het
aantal websites dat op het apparaat kan worden geopend, te beperken. U kunt
bijvoorbeeld toestaan dat alle websites op contoso.com*  kunnen worden geopend.
Standaard worden alle websites toegestaan.

Als u alleen bepaalde websites wilt toestaan, moet u een CSV-bestand uploaden dat
een lijst met toegestane websites bevat. Als u geen CSV-bestand toevoegt, zijn alle
websites toegestaan.

https://docs.microsoft.com/microsoft-edge/deploy/microsoft-edge-kiosk-mode-deploy#supported-configuration-types


TIPTIP

NOTENOTE
Windows 10-kiosken met automatische logo's ingeschakeld in micro soft kiosk browser moet een
offline licentie van de Microsoft Store voor bedrijven gebruiken. Deze vereiste is omdat
automatisch aanmelden gebruikmaakt van een lokale gebruikers account zonder referenties voor
Azure Active Directory (AD). Online licenties kunnen daarom niet worden geëvalueerd. Zie voor
meer informatie het distribueren van offline-Apps.

Toepassingen

Store-app toevoegen: voeg een app toe uit de Microsoft Store voor Bedrijven. Als er
geen apps worden weergegeven, kunt u apps aanschaffen en deze aan Intune toevoegen.
U kunt bijvoorbeeld Kiosk-Browser, Excel, OneNote en meer toevoegen.

Win32-app toevoegen: een Win32-app is een traditionele bureaublad-app, zoals Visual
Studio Code of Google Chrome. Voer de volgende eigenschappen in:

Toepassingsnaam: vereist. Geef een naam op voor de toepassing.
Lokaal pad: vereist. Voer het pad naar het uitvoerbare bestand in, zoals 
C:\Program Files (x86)\Microsoft VS Code\Code.exe  of 
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe .

Model-id van de toepassingsgebruiker (AUMID) : voer het model-id van de
toepassingsgebruiker (AUMID) van de Win32-app in. Deze instelling bepaalt de
indeling van de tegel na het opstarten op het bureaublad. Raadpleeg Get-StartApps om
deze id op te halen.

Toevoegen via AUMID : gebruik deze optie om Postvak IN-apps voor Windows, zoals
Kladblok of Calculator toe te voegen. Voer de volgende eigenschappen in:

Toepassingsnaam: vereist. Geef een naam op voor de toepassing.
Model-id van toepassingsgebruiker (AUMID) : vereist. Voer de AUMID van de
Windows-app in. Zie De model-id van toepassingsgebruiker van een geïnstalleerde
app vinden als u wilt weten hoe u aan deze id komt.

AutoLaunch: optioneel. Kies de AutoLaunch-instelling om een toepassing automatisch te
starten wanneer de gebruiker zich aanmeldt. Er kan slechts één app automatisch worden
gestart.

Tegelgrootte: vereist. Kies een tegelgrootte Klein, Normaal, Breed of Groot voor de app.

Nadat u alle apps hebt toegevoegd, kunt u de volgorde ervan wijzigen door er op te klikken en de apps naar een
andere positie op de lijst te slepen.

Alternatieve lay-out van het menu Start gebruiken: kies Ja om een XML-bestand op te geven,
waarin wordt beschreven hoe de apps worden weergegeven in het startmenu, zoals de volgorde van de
apps. Gebruik deze optie als u meer aanpassingsmogelijkheden wilt gebruiken in het startmenu.
Customize and export Start layout (Aanpassen en indeling Start exporteren) biedt een aantal richtlijnen
en een XML-voorbeeld.

Windows-taakbalk: kies of u wilt dat de taakbalk wordt weergegeven of verborgen. Standaard
wordt de taakbalk niet weergegeven. Pictogrammen, zoals het Wi-Fi-pictogram, worden weergegeven,
maar de instellingen kunnen niet worden gewijzigd door eindgebruikers.

Toegang tot de map Downloads toestaan: kies Ja om gebruikers toegang te verlenen tot de map

https://docs.microsoft.com/microsoft-store/distribute-offline-apps
https://docs.microsoft.com/powershell/module/startlayout/get-startapps?view=win10-ps
https://docs.microsoft.com/windows-hardware/customize/enterprise/find-the-application-user-model-id-of-an-installed-app
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/customize-and-export-start-layout


Volgende stappen

Downloads in Windows Verkenner. Toegang tot de map Downloads is standaard uitgeschakeld. Deze
functie wordt vaak gebruikt voor eindgebruikers om items te openen die zijn gedownload vanuit een
browser.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook kiosk-profielen maken voor apparaten met Android, Android Enterprise en Windows Holographic
for Business.



Instellingen voor Windows 10- en Windows
Holographic-apparaten om VPN-verbindingen met
Intune toe te voegen
1-4-2019 • 15 minutes to read

Voordat u begint

Basis-VPN-instellingen

U kunt met Microsoft Intune VPN-verbindingen toevoegen aan en configureren voor apparaten. Dit artikel bevat
een overzicht en beschrijvingen van veelgebruikte instellingen en functies bij het maken van virtuele particuliere
netwerken (VPN's). Deze VPN-instellingen en -functies worden gebruikt in apparaatconfiguratieprofielen in
Intune die worden gepusht of geïmplementeerd naar gebruikers.

U kunt deze instellingen gebruiken als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile Device Management) om
functies toe te staan of uit te schakelen, zoals het gebruik van een VPN-leverancier, het inschakelen van
AlwaysOn, het gebruik van DNS, het toevoegen van een proxy en meer.

Deze instellingen gelden voor apparaten met:

Windows 10
Windows Holographic for Business

Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen niet alle waarden worden geconfigureerd.

Maak een VPN-apparaatconfiguratieprofiel.

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Eindgebruikers zien deze naam wanneer ze
op hun apparaat in de lijst met beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

Servers: voeg een of meer VPN-servers toe waarmee de apparaten verbinding maken. Als u een server
toevoegt, voert u de volgende gegevens in:

Beschrijving: voer een beschrijvende naam in voor de server, zoals Contoso VPN-server
IP-adres of FQDN : voer het IP-adres of de Fully Qualified Domain Name (FQDN) in van de VPN-
server waarmee apparaten verbinding maken, zoals 192.168.1.1 of vpn.contoso.com
Standaardserver: hiermee wordt deze server ingeschakeld als de standaardserver die apparaten
gebruiken om de verbinding te maken. U kunt slechts één server als standaard instellen.
Importeren: blader naar een bestand met een door komma's gescheiden lijst met servers in de
indeling: beschrijving, IP-adres of FQDN, Standaardserver. Kies OK om deze servers te importeren in
de lijst met servers.
Exporteren: hiermee exporteert u de lijst met servers naar een bestand met door komma's gescheiden
waarden (CSV-bestand)

IP-adressen met interne DNS registreren: selecteer Inschakelen als u het VPN-profiel van Windows
10 zo wilt configureren dat de IP-adressen die zijn toegewezen aan de VPN-interface met de interne DNS
dynamisch worden geregistreerd. Selecteer Uitschakelen als u de IP-adressen niet dynamisch wilt
registreren.

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding in de volgende lijst met leveranciers:



Voorbeeld van Pulse SecureVoorbeeld van Pulse Secure

<pulse-schema><isSingleSignOnCredential>true</isSingleSignOnCredential></pulse-schema>

Voorbeeld van F5 Edge ClientVoorbeeld van F5 Edge Client

<f5-vpn-conf><single-sign-on-credential /></f5-vpn-conf>

Voorbeeld van SonicWALL Mobile ConnectVoorbeeld van SonicWALL Mobile Connect

<MobileConnect><Compression>false</Compression><debugLogging>True</debugLogging>
<packetCapture>False</packetCapture></MobileConnect>

Voorbeeld van CheckPoint Mobile VPNVoorbeeld van CheckPoint Mobile VPN

<CheckPointVPN port="443" name="CheckPointSelfhost" sso="true" debug="3" />

Aangepaste XML schrijvenAangepaste XML schrijven

Pulse Secure
F5 Edge Client
SonicWall Mobile Connect
Check Point Capsule VPN
Citrix
Palo Alto Networks GlobalProtect
Automatisch
IKEv2
L2TP
PPTP

Als u een VPN-verbindingstype kiest, wordt u mogelijk ook om de volgende instellingen gevraagd:

AlwaysOn: kies Inschakelen om automatisch verbinding te maken met de VPN-verbinding
wanneer het volgende gebeurt:

Gebruikers zich aanmelden op hun apparaten
Het netwerk op het apparaat wijzigt
Het scherm op het apparaat wordt ingeschakeld nadat het was uitgeschakeld

Verificatiemethode: selecteer hoe gebruikers zich moeten verifiëren bij de VPN-server. Het
gebruik van certificaten biedt verbeterde functies, zoals zero-touch, VPN op aanvraag en VPN per
app.

Referenties onthouden bij elke aanmelding: kies ervoor om de verificatiereferenties in cache te
plaatsen.

Aangepaste XML: voer aangepaste XML-opdrachten in waarmee de VPN-verbinding wordt
geconfigureerd.

EAP XML: voer EAP XML-opdrachten in waarmee de VPN-verbinding wordt geconfigureerd

Aanmeldingsgroep of -domein: deze eigenschap kan niet worden ingesteld in het VPN-profiel. In plaats
daarvan parseert Mobile Connect deze waarde wanneer de gebruikersnaam en het domein worden ingevoerd in
de indelingen username@domain  of DOMAIN\username .

Voorbeeld:



Apps en verkeersregels

Voorwaardelijke toegang

DNS-instellingen

Raadpleeg de VPN-documentatie van de fabrikant voor meer informatie over het schrijven van aangepaste
XML-opdrachten.

Zie EAP-configuratie voor meer informatie over het maken van aangepaste XML-EAP.

IMPORTANTIMPORTANT

WIP of apps koppelen aan deze VPN : schakel deze instelling in als u wilt dat alleen bepaalde apps de
VPN-verbinding gebruiken. Uw opties zijn:

Een WIP koppelen aan deze verbinding: voer een WIP-domein in voor deze verbinding
Apps koppelen met deze verbinding: u kunt een VPN-verbinding beperken tot deze apps en
vervolgens deze gekoppelde apps toevoegen. De apps die u invoert, maken automatisch gebruik van
de VPN-verbinding. De app-id is afhankelijk van het type app. Voer voor een universele app de naam
van de productfamilie in waartoe het pakket behoort. Voer voor een bureaublad-app het bestandspad
van de app in.

Het is raadzaam dat u alle app-lijsten beveiligt die zijn gemaakt voor VPN’s per app. Als een ongeautoriseerde
gebruiker deze lijst wijzigt en u deze importeert in de app-lijst VPN per app, verleent u onbevoegde gebruikers
mogelijk VPN-toegang tot apps die niet toegankelijk zouden moeten zijn. Een manier om uw lijsten met apps te
beveiligen, is het gebruik van een toegangsbeheerlijst (ACL).

Regels voor netwerkverkeer voor deze VPN-verbinding: selecteer welke protocollen en welke lokale
en externe poort- en adresbereiken voor de VPN-verbinding worden ingeschakeld. Als u geen
netwerkverkeersregel maakt, worden alle protocollen, poorten en adresbereiken ingeschakeld. Nadat u
een regel hebt gemaakt, worden door de VPN-verbinding alleen de protocollen, poorten en adresbereiken
gebruikt die u in die regel invoert.

Voorwaardelijke toegang voor deze VPN-verbinding: schakelt een nalevingsstroom voor het
apparaat in via de client. Als de VPN-client is ingeschakeld, communiceert deze met Azure AD (Active
Directory) om een certificaat te ontvangen dat kan worden gebruikt voor verificatie. De VPN moet zijn
ingesteld voor het gebruik van certificaatverificatie. Ook moet de VPN-server de server vertrouwen die
met Azure AD wordt geretourneerd.

Eenmalige aanmelding (SSO) met alternatief certificaat: gebruik voor apparaatcompatibiliteit een
ander certificaat dan het VPN-verificatiecertificaat voor Kerberos-verificatie. Voer de volgende instellingen
in voor het certificaat:

Naam: naam voor EKU (uitgebreide-sleutelgebruik)
Object-id: object-id voor EKU
Hash voor de verlener: vingerafdruk van certificaat voor eenmalige aanmelding

Zoeklijst voor DNS-achtervoegsel: voer bij DNS-achtervoegsels, een DNS-achtervoegsel in en
selecteer Toevoegen. U kunt meerdere achtervoegsels toevoegen.

Wanneer u DNS-achtervoegsels gebruikt, kunt u naar een netwerkbron zoeken met behulp van de korte
naam, in plaats van met de Fully Qualified Domain Name (FQDN). Bij het zoeken met behulp van de korte
naam wordt het achtervoegsel automatisch door de DNS-server bepaald. utah.contoso.com  staat
bijvoorbeeld in de lijst met DNS-achtervoegsels. U pingt DEV-comp . In dit scenario wordt deze omgezet in 

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/eap-configuration


Proxyinstellingen

DEV-comp.utah.contoso.com .

DNS-achtervoegsels worden omgezet in de weergegeven volgorde. De volgorde kan worden gewijzigd. 
colorado.contoso.com  en utah.contoso.com  staan bijvoorbeeld in de lijst met DNS-achtervoegsels en

hebben beide een resource met de naam DEV-comp . Aangezien colorado.contoso.com  eerst op de lijst
komt, wordt deze omgezet in DEV-comp.colorado.contoso.com .

Als u de volgorde wilt wijzigen, klikt u op de puntjes links van het DNS-achtervoegsel en sleept u het
achtervoegsel naar boven:

Name Resolution Policy tabel (NRPT) regels: Naamomzettingsbeleid (NRPT) regels definiëren hoe
namen bij verbinding met de VPN-verbinding in DNS wordt omgezet. Nadat de VPN-verbinding tot
stand is gebracht, kunt u kiezen van welke DNS-servers de VPN-verbinding gebruikmaakt.

U kunt regels aan de tabel toevoegen die de DNS-server, proxy en andere gegevens bevatten om het
domein om te zetten dat u opgeeft. De VPN-verbinding gebruikt deze regels wanneer gebruikers
verbinding maken met de domeinen die u hebt opgegeven.

Selecteer Toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen. Voer voor elke server het volgende in:

Domein: voer de Fully Qualified Domain Name (FQDN) of een DNS-achtervoegsel in om de regel toe
te passen. U kunt ook een punt (.) aan het begin invoeren voor een DNS-achtervoegsel. Voer
bijvoorbeeld contoso.com  of .allcontososubdomains.com  in.
DNS-servers: voer het IP-adres of de DNS-server in waarmee het domein wordt omgezet. Voer
bijvoorbeeld 10.0.0.3  of vpn.contoso.com  in.
Proxy: voer de webproxyserver in waarmee het domein wordt omgezet. Voer bijvoorbeeld 
http://proxy.com  in.

Automatisch verbinding maken: als deze optie is ingeschakeld, maakt het apparaat automatisch
verbinding met het VPN wanneer een apparaat een domein oproept dat u invoert, bijvoorbeeld 
contoso.com . Wanneer deze optie niet is geconfigureerd (standaard), maakt het apparaat niet

automatisch verbinding met het VPN
Permanent: als Ingeschakeld is ingesteld, blijft de regel in de tabel voor naamomzettingsbeleid
(NRPT) totdat de regel handmatig van het apparaat wordt verwijderd, zelfs nadat de VPN-verbinding
is verbroken. Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, worden de NRPT-regels in het VPN-
profiel verwijderd van het apparaat zodra de VPN-verbinding wordt verbroken.

Script voor automatische configuratie: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de
URL van proxyserver in, zoals http://proxy.contoso.com , die het configuratiebestand bevat.
Adres: voer het adres van de proxyserver in, zoals een IP-adres of vpn.contoso.com

Poortnummer: voer het TCP-poortnummer in dat wordt gebruikt voor uw proxyserver
Proxy overslaan voor lokale adressen: als u geen proxyserver wilt gebruiken voor lokale adressen, kiest u
Inschakelen. Deze instelling is van toepassing als voor de VPN-server een proxyserver is vereist voor de
verbinding.



Split tunneling

Vertrouwd netwerk detecteren

Volgende stappen

Split tunneling: u kunt deze optie inschakelen of uitschakelen om apparaten te laten bepalen welke
verbinding afhankelijk van het verkeer moet worden gebruikt. Een gebruiker in een hotel gebruikt
bijvoorbeeld de VPN-verbinding voor werkbestanden, maar gebruikt het standaardnetwerk van het hotel om
gewoon op het web te surfen.
Split tunneling-routes voor deze VPN-verbinding: voeg desgewenst routes voor VPN-providers van
derden toe. Voer voor elke verbinding een bestemmingsvoorvoegsel en voorvoegselgrootte in.

DNS-achtervoegsels voor vertrouwde netwerken: wanneer gebruikers al verbonden zijn met een vertrouwd
netwerk, kunt u voorkomen dat apparaten automatisch verbinding maken met andere VPN-verbindingen.

Geef bij DNS-achtervoegsels het DNS-achtervoegsel op dat u wilt vertrouwen, zoals contoso.com, en selecteer
Toevoegen. U kunt zoveel achtervoegsels toevoegen als u wilt.

Als een gebruiker is verbonden met een DNS-achtervoegsel in de lijst, kan de gebruiker niet automatisch
verbinding maken met een andere VPN-verbinding. De gebruiker blijft de vertrouwde lijst met DNS-
achtervoegsels gebruiken die u opgeeft. Het vertrouwde netwerk wordt nog steeds gebruikt, zelfs als er
autotriggers zijn ingesteld.

Als de gebruiker bijvoorbeeld al verbinding heeft met een vertrouwd DNS-achtervoegsel, worden de volgende
autotriggers genegeerd. De DNS-achtervoegsels in de lijst zorgen ervoor dat alle andere autotriggers voor
verbindingen worden geannuleerd, met inbegrip van:

AlwaysOn
Trigger op basis van een app
DNS-autotrigger

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens moet u het profiel toewijzen en de status ervan
controleren.

VPN-instellingen configureren voor Android-, iOS- en macOS-apparaten.



Wi-Fi-instellingen toevoegen voor apparaten met
Windows 10 en hoger in Intune
20-7-2019 • 18 minutes to read

Voordat u begint

Basic-profiel

U kunt een profiel maken met specifieke Wi-Fi-instellingen en dit profiel vervolgens implementeren op uw
apparaten met Windows 10 of hoger. Microsoft Intune bevat veel functies, waaronder het verifiëren bij uw
netwerk, het gebruik van een vooraf gedeelde sleutel en meer.

In dit artikel worden deze instellingen beschreven.

Maak een apparaatprofiel.

Wi-Fi-type: kies Basic.

Wi-Fi-naam (SSID) : afkorting voor Service Set Identifier. Deze waarde is de echte naam van het
draadloze netwerk waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de
Verbindingsnaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Verbindingsnaam: voer een gebruikersvriendelijke naam voor deze Wi-Fi-verbinding in. De tekst die u
invoert, is de naam die gebruikers op hun apparaat te zien krijgen in de lijst met beschikbare verbindingen.

Automatisch verbinding maken binnen bereik: wanneer Ja is geselecteerd, maken apparaten
automatisch verbinding als ze binnen het bereik van dit netwerk komen. Wanneer Nee is geselecteerd,
maken apparaten niet automatisch verbinding.

Verbinding maken met voorkeursnetwerk indien beschikbaar: als de apparaten zich binnen
het bereik van een voorkeursnetwerk bevinden, kiest u Ja om het voorkeursnetwerk te gebruiken.
Kies Nee om het Wi-Fi-netwerk in dit configuratieprofiel te gebruiken.

U maakt bijvoorbeeld een Wi-Fi-netwerk met de naam ContosoCorp en gebruikt ContosoCorp
binnen dit configuratieprofiel. Ook het Wi-Fi-netwerk ContosoGuest ligt binnen bereik. Wanneer
de bedrijfsapparaten binnen het bereik vallen, wilt u dat deze automatisch verbinding maken met
ContosoCorp. In dit scenario stelt u de eigenschap Verbinding maken met voorkeursnetwerk
indien beschikbaar in op Nee.

Verbinding maken met dit netwerk, zelfs wanneer deze niet de SSID uitzendt: kies Ja als u
wilt dat het configuratieprofiel automatisch verbinding maakt met uw netwerk, zelfs wanneer het
netwerk verborgen is (wat betekent dat de SSID niet openbaar wordt uitgezonden). Kies Nee als u
niet wilt dat dit configuratieprofiel verbinding maakt met uw verborgen netwerk.

Verbinding met een datalimiet: een beheerder kan kiezen hoe het verkeer van het netwerk wordt
gemeten. Toepassingen kunnen vervolgens hun gedrag voor netwerkverkeer aanpassen op basis van deze
instelling. Uw opties zijn:

Onbeperkt: standaard. De verbinding niet wordt gemeten en er zijn geen beperkingen op het verkeer.
Vast: gebruik deze optie als het netwerk is geconfigureerd met een vaste limiet voor het netwerkverkeer.
Nadat deze limiet is bereikt, is toegang tot het netwerk niet meer toegestaan.
Variabel: gebruik deze optie als het netwerkverkeer per byte in rekening wordt gebracht (kosten per



Enterprise-profiel

byte).
Draadloos beveiligingstype: voer het beveiligingsprotocol in dat wordt gebruikt om apparaten in uw
netwerk te verifiëren. Uw opties zijn:

Open (geen verificatie) : gebruik deze optie alleen als het netwerk niet beveiligd is.

WPA/WPA2-Personal: dit is een veiligere optie die doorgaans wordt gebruikt voor Wi-Fi-
connectiviteit. Voor betere beveiliging kunt u ook een vooraf gedeelde wachtwoordsleutel of
netwerksleutel invoeren.

NOTENOTE

Vooraf gedeelde sleutel (pre-shared key - PSK): optioneel. Dit wordt weergegeven
wanneer u de optie WPA/WPA2-Personal kiest als beveiligingstype. Wanneer het netwerk
van uw organisatie is ingesteld of geconfigureerd, wordt er ook een wachtwoord of
netwerksleutel geconfigureerd. Voer dit wachtwoord of deze netwerksleutel in voor de PSK-
waarde. Voer een tekenreeks in van minimaal 8 en maximaal 64 tekens. Als het wachtwoord
of de netwerksleutel 64 tekens lang is, voert u hexadecimale tekens in.

Wanneer u het Wi-Fi-profiel opslaat, worden de door u ingevoerde waarde voor PSK om
beveiligingsredenen niet weergegeven. In de vooraf gedeelde watermerk van de sleutel wordt nog
steeds Niet geconfigureerd weergegeven, zelfs als de PSK in het profiel is opgeslagen. Als u wilt de
PSK wijzigen, voert u een nieuwe sleutel in en slaat u het profiel op. Als u een PSK opslaat, het beleid
bewerkt en de PSK leeg laat, wordt nog steeds de bestaande PSK gebruikt.

Bedrijfsproxyinstellingen: kies deze optie om de proxyinstellingen binnen uw organisatie te gebruiken.
Uw opties zijn:

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig configureren: voer het IP-adres van de proxyserver en het bijbehorende
poortnummer in.
Automatisch configureren: voer de URL in die naar een proxyscript voor automatische configuratie
(PAC) verwijst. Voer bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com/proxy.pac  in.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de
lijst met profielen.

Wi-Fi-type: kies Enterprise.

Wi-Fi-naam (SSID) : afkorting voor Service Set Identifier. Deze waarde is de echte naam van het
draadloze netwerk waarmee apparaten verbinding maken. Gebruikers zien echter alleen de
Verbindingsnaam die u hebt geconfigureerd wanneer ze de verbinding kiezen.

Verbindingsnaam: voer een gebruikersvriendelijke naam voor deze Wi-Fi-verbinding in. De tekst die u
invoert, is de naam die gebruikers op hun apparaat te zien krijgen in de lijst met beschikbare verbindingen.

Automatisch verbinding maken binnen bereik: wanneer Ja is geselecteerd, maken apparaten
automatisch verbinding als ze binnen het bereik van dit netwerk komen. Wanneer Nee is geselecteerd,
maken apparaten niet automatisch verbinding.

Verbinding maken met voorkeursnetwerk indien beschikbaar: als de apparaten zich binnen
het bereik van een voorkeursnetwerk bevinden, kiest u Ja om het voorkeursnetwerk te gebruiken.
Kies Nee om het Wi-Fi-netwerk in dit configuratieprofiel te gebruiken.



U maakt bijvoorbeeld een Wi-Fi-netwerk met de naam ContosoCorp en gebruikt ContosoCorp
binnen dit configuratieprofiel. Ook het Wi-Fi-netwerk ContosoGuest ligt binnen bereik. Wanneer
de bedrijfsapparaten binnen het bereik vallen, wilt u dat deze automatisch verbinding maken met
ContosoCorp. In dit scenario stelt u de eigenschap Verbinding maken met voorkeursnetwerk
indien beschikbaar in op Nee.

Verbinding maken met dit netwerk, zelfs wanneer deze niet de SSID uitzendt: kies Ja als u
wilt dat het configuratieprofiel automatisch verbinding maakt met uw netwerk, zelfs wanneer het
netwerk verborgen is (wat betekent dat de SSID niet openbaar wordt uitgezonden). Kies Nee als u
niet wilt dat dit configuratieprofiel verbinding maakt met uw verborgen netwerk.

Verbinding met een datalimiet: een beheerder kan kiezen hoe het verkeer van het netwerk wordt
gemeten. Toepassingen kunnen vervolgens hun gedrag voor netwerkverkeer aanpassen op basis van deze
instelling. Uw opties zijn:

Onbeperkt: standaard. De verbinding niet wordt gemeten en er zijn geen beperkingen op het verkeer.
Vast: gebruik deze optie als het netwerk is geconfigureerd met een vaste limiet voor het netwerkverkeer.
Nadat deze limiet is bereikt, is toegang tot het netwerk niet meer toegestaan.
Variabel: gebruik deze optie als het netwerkverkeer per byte in rekening wordt gebracht.

Eenmalige aanmelding (SSO) : hiermee kunt u eenmalige aanmelding (SSO) configureren, waarbij
referenties worden gedeeld voor aanmelden via een computer en via een Wi-Fi-netwerk. Uw opties zijn:

Uitschakelen: hiermee schakelt u SSO-gedrag uit. De gebruiker moet afzonderlijk bij het netwerk
worden geverifieerd.
Inschakelen voordat de gebruiker zich aanmeldt bij apparaat: gebruik eenmalige aanmelding om
te verifiëren bij het netwerk net vóór het aanmeldingsproces voor de gebruiker.
Inschakelen nadat de gebruiker zich aanmeldt bij apparaat: gebruik eenmalige aanmelding om te
verifiëren bij het netwerk direct nadat het aanmeldingsproces voor de gebruiker is voltooid.
Maximale tijd om te verifiëren voordat de time-out optreedt: geef het maximum aantal seconden
op dat moet worden gewacht voordat de verificatie bij het netwerk wordt uitgevoerd, tussen 1 en 120
seconden.
Toestaan dat Windows de gebruiker om aanvullende verificatiereferenties vraagt: als u Ja kiest,
staat u toe dat het Windows-systeem de gebruiker om aanvullende verificatiereferenties vraagt als dit
conform de verificatiemethode is vereist. Kies Nee om deze vragen te verbergen.

Caching van Pairwise Master Key (PMK) inschakelen: selecteer Ja om de PMK die in de verificatie is
gebruikt in de cache te plaatsen. Doorgaans zorgt plaatsing in de cache ervoor dat verificatie bij het
netwerk sneller kan worden voltooid. Kies Nee om de verificatiehandshake af te dwingen wanneer u
verbinding met het Wi-Fi-netwerk maakt.

Maximale tijd dat een PMK in de cache wordt opgeslagen: voer het aantal minuten in dat een
Pairwise Master Key (PMK) wordt opgeslagen in de cache, tussen 5 en 1440 minuten.
Maximum aantal PMK’s dat in cache is opgeslagen: voer het aantal sleutels in dat is opgeslagen in
de cache, tussen 1 en 255.

Verificatie vooraf inschakelen: door verificatie vooraf kan het profiel verifiëren bij alle toegangspunten
voor het netwerk in het profiel voordat u verbinding maakt. Bij het verplaatsen tussen toegangspunten
kunnen gebruikers of apparaten door verificatie vooraf sneller opnieuw verbinding maken. Kies Ja als u
wilt dat het profiel verifieert bij alle toegangspunten voor dit netwerk die binnen het bereik vallen. Kies
Nee als u wilt vereisen dat gebruikers of apparaten bij elk toegangspunt afzonderlijk verifiëren.

Maximum aantal pogingen voor verificatie vooraf: voer in hoe vaak verificatie vooraf mag worden
geprobeerd, tussen 1 en 16.

EAP-type: kies het type Extensible Authentication Protocol (EAP) dat wordt gebruikt om beveiligde
draadloze verbindingen te verifiëren. Uw opties zijn:



NOTENOTE

EAP-SIM

EAP-TLS

EAP-TTLS

Beveiligde PEAP (PEAP)

Extra instellingen EAP-TLS, EAP-TTLS en PEAP :

Momenteel worden alleen SCEP-certificaatprofielen ondersteund bij het gebruik van een EAP-type. PKCS-
certificaatprofielen worden niet ondersteund. Steeds wanneer een gebruiker wordt gevraagd een certificaat
in te voeren, moet u een SCEP-certificaat kiezen.

Server Trust

Namen van certificaatserver: gebruiken met EAP-typen EAP-TLS, EAP-TTLS of PEAP .
Voer een of meer algemene namen in die worden gebruikt in de certificaten die zijn
uitgegeven door uw vertrouwde certificeringsinstantie (CA). Als u deze informatie verstrekt,
kunt u het dialoogvenster Dynamisch vertrouwen negeren dat wordt weergegeven op
apparaten van gebruikers als zij verbinding maken met dit Wi-Fi-netwerk.

Basiscertificaat voor servervalidatie: gebruiken met EAP-typen EAP-TLS, EAP-TTLS of
PEAP . Kies het profiel voor een vertrouwd basiscertificaat dat wordt gebruikt om de
verbinding te verifiëren.

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : gebruiken met EAP-type PEAP . Voer de tekst in
die wordt verzonden in antwoord op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke
waarde hebben. Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie
verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Clientauthenticatie

Clientcertificaat voor clientverificatie (identiteitscertificaat) : gebruiken met EAP-type
PEAP-TLS. Kies het certificaatprofiel dat wordt gebruikt om de verbinding te verifiëren.

Verificatiemethode: gebruiken met EAP-type EAP-TTLS. Selecteer de verificatiemethode
voor de verbinding:

Certificaten: selecteer het clientcertificaat dat het identiteitscertificaat is dat aan de
server wordt gepresenteerd.

Gebruikersnaam en wachtwoord: voer een niet-EAP-methode (interne
identiteit) in voor verificatie. Uw opties zijn:

Niet-versleuteld wachtwoord (PAP)
Challenge Handshake (CHAP)
Microsoft CHAP (MS-CHAP)
Microsoft CHAP versie 2 (MS-CHAP v2)

Identiteitsprivacy (externe identiteit) : gebruiken met EAP-type EAP-TTLS. Voer de tekst
in die wordt verzonden in antwoord op een EAP-identiteitsaanvraag. Deze tekst kan elke
waarde hebben. Tijdens verificatie wordt deze anonieme identiteit in eerste instantie
verzonden en wordt deze gevolgd door de echte identificatie in een beveiligde tunnel.

Bedrijfsproxyinstellingen: kies deze optie om de proxyinstellingen binnen uw organisatie te gebruiken.
Uw opties zijn:



Een bestand met geïmporteerde instellingen gebruiken

Volgende stappen

Meer bronnen

Geen: er zijn geen proxyinstellingen geconfigureerd.
Handmatig configureren: voer het IP-adres van de proxyserver en het bijbehorende
poortnummer in.
Automatisch configureren: voer de URL in die naar een proxyscript voor automatische configuratie
(PAC) verwijst. Voer bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com/proxy.pac  in.

Naleving van Wi-Fi-profiel afdwingen met de Federal Information Processing Standard (FIPS) :
kies Ja wanneer u wilt valideren op basis van de FIPS 140-2-standaard. Deze standaard is vereist voor alle
instanties van de Amerikaanse federale overheid die beveiligingssystemen op basis van cryptografie
gebruiken om gevoelige, niet-geclassificeerde informatie te beveiligen die digitaal is opgeslagen. Kies Nee
om niet FIPS-compatibel te zijn.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in de
lijst met profielen.

Voor alle instellingen die niet beschikbaar zijn in Intune, kunt u Wi-Fi-instellingen exporteren vanaf een ander
Windows-apparaat. Bij deze export wordt een XML-bestand met daarin alle instellingen gemaakt. Importeer
vervolgens dit bestand in Intune en gebruik dit als het Wi-Fi-profiel. Zie Wi-Fi-instellingen voor Windows-
apparaten exporteren en importeren.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens wijst u dit profiel toe.

Zie de instellingen die beschikbaar zijn voor Windows 8.1.
Overzicht Wi-Fi-instellingen, met inbegrip van andere platformen



De app Toets maken configureren op Windows 10-
apparaten in Microsoft Intune
20-7-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

Instellingen voor Toets maken

Volgende stappen

In dit artikel komt u meer te weten over de Microsoft Intune-onderwijsinstellingen voor de app Toets maken die u
kunt configureren op apparaten met Windows 10 en hoger. Met behulp van deze app, kunnen studenten zich
aanmelden bij een apparaat en een toets maken.

Deze instellingen worden toegevoegd aan een apparaatconfiguratieprofiel, en vervolgens toegewezen aan of
geïmplementeerd op uw apparaten met behulp van Microsoft Intune.

In De app Toets maken in Intune vindt u meer informatie over deze functie.

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

Accounttype: kies hoe gebruikers zich aanmelden voor de toets. Uw opties zijn:

Gebruikersnaam voor het account: voer de gebruikersnaam in voor het account dat wordt gebruikt voor de
app Toets maken. U kunt accounts in de volgende indeling invoeren:

URL van de toets: geef de URL op van de toets die de gebruikers moeten afleggen. Zie de documentatie van
Toets maken voor meer informatie over het ophalen van de URL.
Schermcontrole: kies Toestaan om de schermactiviteit te controleren terwijl de gebruikers een toets
afleggen. Met Niet geconfigureerd wordt voorkomen dat u het scherm controleert tijdens de toets.
Tekstsuggestie: kies Toestaan om makers van de toets toe te staan tekstsuggesties te zien. Met Niet
geconfigureerd worden tekstsuggesties geblokkeerd terwijl gebruikers een toets afleggen.

Microsoft Azure Active Directory-account
Domeinaccount
Lokaal account

user@contoso.com

domain\username

user@contoso.com

computerName\username

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt mogelijk nog niets. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status
ervan controleert.

https://docs.microsoft.com/education/windows/take-tests-in-windows-10


Instellingen voor Windows 10 (en hoger) om
gedeelde apparaten te beheren met Intune
27-5-2019 • 9 minutes to read

Voordat u begint

Instellingen voor gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers

Apparaten met Windows 10 en hoger, zoals de Microsoft Surface, kunnen door veel gebruikers worden gebruikt.
Apparaten met meerdere gebruikers worden ook wel gedeelde apparaten genoemd. Deze maken deel uit van
MDM-oplossingen (Mobile Device Management).

Met Microsoft Intune kunnen eindgebruikers zich met een gastaccount aanmelden op deze gedeelde apparaten.
Tijdens het gebruik van deze apparaten hebben ze alleen toegang tot de functies die u inschakelt. Als Intune-
beheerder configureert u de toegang, kiest u wanneer accounts worden verwijderd, bepaalt u de
energiebeheerinstellingen en nog veel meer voor uw gedeelde Windows 10-apparaten.

In dit artikel wordt beschreven welke instellingen u kunt gebruiken in een apparaatconfiguratieprofiel voor
Windows 10 (of hoger). Wanneer het profiel in Intune is gemaakt, implementeert u het of wijst u het toe aan
apparaatgroepen in uw organisatie. U kunt dit profiel ook toewijzen aan apparaatgroepen met verschillende
typen apparaten en besturingssysteemversies.

Zie Control access, accounts, and power features on shared PC or multi-user devices (Toegang, accounts en
energiefuncties beheren voor gedeelde pc's en apparaten met meerdere gebruikers) voor meer informatie over
deze Intune-functie. Zie SharedPC CSP (CSP voor gedeelde pc's) voor meer informatie over de Windows-CSP.

Maak het profiel.

Modus Gedeelde pc: Kies Inschakelen om de modus voor gedeelde pc in te schakelen. In deze modus
kan slechts één gebruiker tegelijk zich aanmelden bij het apparaat. Andere gebruikers kunnen zich pas
aanmelden wanneer de eerste gebruiker zich heeft afgemeld. Door niet te configureren (standaard),
wordt deze instelling niet beheerd via Intune en wordt er geen beleid gepusht voor het configureren van
deze instelling op apparaten.

Gastaccount: kies ervoor om een gastoptie te maken op het aanmeldingsscherm. Voor een gastaccount
zijn er geen gebruikersreferenties en verificatie nodig. Met deze instelling wordt er bij elk gebruik een
nieuw lokaal account gemaakt. Uw opties zijn:

Gast: hiermee wordt lokaal op het apparaat een gastaccount gemaakt.
Domein: hiermee wordt een gastaccount in Azure Active Directory (AD) gemaakt.
Gast en domein: hiermee wordt een gastaccount lokaal op het apparaat en in Azure Active Directory
(AD) gemaakt.

Accountbeheer: kies Inschakelen om lokale accounts die zijn gemaakt door gasten en accounts in AD
en Azure AD automatisch te verwijderen. Wanneer een gebruiker zich afmeldt op het apparaat of wanneer
er systeemonderhoud wordt uitgevoerd, worden deze accounts verwijderd. Als deze optie is ingeschakeld,
stelt u ook de volgende zaken in:

Accountverwijdering: Kies wanneer accounts worden verwijderd: Bij drempelwaarde
opslagruimte, Bij drempelwaarde opslagruimte en inactiviteit of Direct na afmelding. Voer ook
in:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/sharedpc-csp


TIPTIP

Drempelwaarde verwijderen starten(%) : Voer een percentage van de schijfruimte in (0-100).
Als de totale schijf-/opslagruimte lager is dan de ingevoerde waarde, worden de accounts in de
cache verwijderd. Er worden doorlopend accounts verwijderd om schijfruimte terug te winnen.
De accounts die het langst inactief zijn, worden als eerste verwijderd.
Drempelwaarde verwijderen stoppen(%) : Voer een percentage van de schijfruimte in (0-
100). Als de totale schijf-/opslagruimte hetzelfde is als de ingevoerde waarde, wordt gestopt met
verwijderen.

Schakel deze optie uit om de lokale, AD- en Azure AD-accounts die zijn gemaakt door gasten te
behouden.

Lokale opslag: ste deze optie in op ingeschakeld om te voorkomen dat gebruikers bestanden opslaan
op de harde schijf van het apparaat en bestanden van de harde schijf bekijken. Schakel deze optie uit om
gebruikers via Verkenner bestanden te laten bekijken en opslaan. Door niet te configureren (standaard),
wordt deze instelling niet beheerd via Intune en wordt er geen beleid gepusht voor het configureren van
deze instelling op apparaten.

Energiebeleid: als dit wordt ingeschakeld, kunnen gebruikers de sluimerstand niet uitschakelen, kunnen
ze de slaapstandacties niet overschrijven (bijvoorbeeld door de laptop dicht te klappen) en kunnen ze de
energie-instellingen niet wijzigen. Als dit wordt uitgeschakeld, kunnen gebruikers het apparaat in de
sluimerstand zetten, kunnen ze een laptop in de slaapstand zetten door deze dicht te klappen en kunnen ze
de energie-instellingen wijzigen. Door niet te configureren (standaard), wordt deze instelling niet
beheerd via Intune en wordt er geen beleid gepusht voor het configureren van deze instelling op
apparaten.

Time-out slaapstand (in seconden) : Voer het aantal seconden inactiviteit in (0-100) voordat de
slaapstand wordt ingeschakeld op het apparaat. Als u geen tijd instelt, wordt de slaapstand na 60 minuten
ingeschakeld.

Aanmelden wanneer de pc uit de slaapstand wordt gehaald: stel deze optie in op ingeschakeld om
gebruikers zich met een wachtwoord te laten aanmelden wanneer een apparaat weer uit de slaapstand
wordt gehaald. Schakel deze optie uit als gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord niet hoeven in
te voeren. Door niet te configureren (standaard), wordt deze instelling niet beheerd via Intune en wordt
er geen beleid gepusht voor het configureren van deze instelling op apparaten.

Begintijd van onderhoud (in minuten vanaf middernacht) : Voer in minuten (0-1440) in wanneer
taken voor automatisch onderhoud, zoals het uitvoeren van Windows Update, moeten worden uitgevoerd.
De reguliere begintijd is middernacht, oftewel nul ( 0 ) minuten. U kunt de begintijd wijzigen door een
bepaald aantal minuten vanaf middernacht in te voeren als begintijd. Als u bijvoorbeeld wilt dat
onderhoud om 2:00 uur wordt uitgevoerd, voert u 120  in. Als u wilt dat onderhoud om 20:00 uur wordt
uitgevoerd, voert u 1200  in.

Onderwijsbeleid: stel deze optie in op ingeschakeld om de aanbevolen instellingen voor apparaten op
scholen te gebruiken. Met deze instellingen worden meer beperkingen opgelegd. Schakel deze optie uit
om het standaard- en aanbevolen onderwijsbeleid niet te gebruiken. Door niet te configureren
(standaard), wordt deze instelling niet beheerd via Intune en wordt er geen beleid gepusht voor het
configureren van deze instelling op apparaten.

Zie Windows 10 configuration recommendations for education customers (Windows 10-
configuratieaanbevelingen voor klanten uit het onderwijs) voor meer informatie over het onderwijsbeleid.

Een gedeelde of gast-pc instellen (hiermee wordt een andere Docs-website geopend) is een geweldige resource in deze
Windows 10-functie, met concepten en groepsbeleid die kunnen worden ingesteld in de gedeelde modus.

https://docs.microsoft.com/education/windows/configure-windows-for-education
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/set-up-shared-or-guest-pc


Volgende stappen
Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.
Bekijk de instellingen voor Windows Holographic for Business.



Aangepaste instellingen gebruiken voor Windows
10-apparaten in Intune
1-6-2019 • 5 minutes to read

Het profiel maken

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw Windows 10-apparaten toevoegen of maken met
behulp van 'aangepaste profielen'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze zijn ontworpen om
apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

In aangepaste profielen voor Windows 10 worden OMA-URI-instellingen (Open Mobile Alliance Uniform
Resource Identifier) gebruikt om verschillende functies te configureren. Deze instellingen worden doorgaans
gebruikt door fabrikanten van mobiele apparaten om functies op het apparaat te beheren.

In Windows 10 zijn veel CSP-instellingen (Configuration Service Provider) beschikbaar, zoals de beleids-CSP
(Policy Configuration Service Provider).

Als u een specifieke instelling zoekt, moet u er rekening mee houden dat het beperkingsprofiel voor Windows
10-apparaten tal van ingebouwde instellingen bevat. U hoeft daarom mogelijk geen aangepaste waarden in te
voeren.

In dit artikel wordt het volgende beschreven:

Een aangepast profiel maken voor Windows 10-apparaten
Omvat een lijst met de aanbevolen OMA-URI-instellingen
Biedt een voorbeeld van een aangepast profiel waarmee een VPN-verbinding wordt geopend

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals windows 10 custom profile .
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: kies Aangepast.

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een unieke naam in voor de OMA-URI-instelling waaraan u deze kunt herkennen in
de lijst met instellingen.

Beschrijving: voer een beschrijving in met een overzicht van de instelling en eventuele andere
belangrijke details.

OMA-URI (hoofdlettergevoelig): voer de OMA-URI in die u als instelling wilt gebruiken.

Gegevenstype: kies het gegevenstype dat u voor deze OMA-URI-instelling gaat gebruiken. Uw
opties zijn:

Tekenreeks
Tekenreeks (XML-bestand)

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/how-it-pros-can-use-configuration-service-providers
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Voorbeeld

De beleidsregels zoeken die u kunt configureren

Volgende stappen

Datum en tijd
Geheel getal
Drijvende komma
Boolean-waarde
Base64 (bestand)

Waarde: voer de gegevenswaarde in die moet worden gekoppeld aan de OMA-URI die u hebt
ingevoerd. De waarde is afhankelijk van het gegevenstype dat u hebt geselecteerd. Als u
bijvoorbeeld Datum en tijd hebt gekozen, selecteert u de waarde in een datumkiezer.

Nadat u een aantal instellingen hebt toegevoegd, kunt u Exporteren selecteren. Met Exporteren maakt u
een lijst met alle waarden die u hebt toegevoegd in een bestand met door komma's gescheiden waarden
(.csv).

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan. Blijf, indien nodig, meer instellingen toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, kiest u OK > Maken om het Intune-profiel te maken. Wanneer het profiel is
gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatconfiguratie - profielen.

In het volgende voorbeeld wordt de instelling Connectivity/AllowVPNOverCellular ingeschakeld. Met deze
instelling kan met een Windows-10-apparaat een VPN-verbinding worden gemaakt in een mobiel netwerk.

Een complete lijst met alle CSP's (configuratieserviceproviders) die door Windows 10 worden ondersteund,
vindt u in de naslaginformatie voor configuratieserviceproviders.

Niet alle instellingen zijn compatibele met alle versies van Windows 10. In Referentie voor Configuration Service
Providers leest u welke versies worden ondersteund voor elke CSP.

Bovendien biedt Intune geen ondersteuning voor alle instellingen die worden vermeld in de naslaginformatie
voor configuratieserviceproviders. Als u wilt weten of de gewenste instelling door Intune wordt ondersteund,
opent u het artikel voor de betreffende instelling. U kunt op elke instellingenpagina zien welke bewerkingen
worden ondersteund. Voor gebruik in combinatie met Intune moet de instelling de bewerking Toevoegen,
Vervangen en Ophalen ondersteunen. Als de waarde die is geretourneerd door de bewerking Ophalen niet
overeenkomt met de waarde die is opgegeven door de bewerkingen Toevoegen of Vervangen, meldt Intune
vervolgens een compatibiliteitsfout.

https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/configuration-service-provider-reference
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/configuration-service-provider-reference
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/configuration-service-provider-reference


Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.



  

MDM-beveiligingsbasislijninstellingen voor Intune
4-8-2019 • 374 minutes to read

NOTENOTE

Vergrendeling boven

App-runtime

Bekijk de basis instellingen voor de MDM-beveiliging die worden ondersteund door Microsoft Intune voor
apparaten waarop Windows 10 of hoger wordt uitgevoerd. De standaard waarden voor instellingen in deze basis
lijn vertegenwoordigen de aanbevolen configuratie voor toepasselijke apparaten en komen mogelijk niet overeen
met de standaard instellingen van de basis lijn van andere beveiligings basislijnen.

De meest recente basislijn versie is MDM-beveiligings basislijn voor mei 2019

Zie Wat is er gewijzigd in de nieuwe sjabloonvoor meer informatie over de wijzigingen die zijn aangebracht in de
nieuwste versie van deze basis lijn in de vorige versie.

In juni van 2019 is de preview MDM-beveiligings basislijn vervangen door de release van de MDM-beveiligings basislijn
voor mei 2019 -sjabloon, die algemeen beschikbaar is (niet in Preview). Profielen die zijn gemaakt vóór de beschik baarheid
van de MDM-beveiligings basislijn voor mei 2019 -basis lijn worden niet bijgewerkt met de instellingen en waarden in de
MDM-beveiligings basislijn voor een mei 2019-versie. U kunt geen nieuwe profielen maken op basis van de preview-
sjabloon, maar u hebt ook de profielen die u eerder hebt gemaakt op basis van de preview-sjabloon bewerken en blijven
gebruiken.

Zie beveiligings basislijnen gebruikenvoor meer informatie over het gebruik van beveiligings basislijnen met
intune.

Zie Beleids-CSP - AboveLock in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Weergave van toast-meldingen blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat app-meldingen in het vergrendelingsscherm worden
weergegeven. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden geen app-meldingen weergegeven op het
vergrendelingsscherm. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers
kiezen voor welke app meldingen op het vergrendelingsscherm worden weergegeven.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Spraak-apps op vergrendeld scherm activeren

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - AppRuntime in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Optionele Microsoft-accounts voor Windows Store-apps
Met deze beleidsinstelling kunt u regelen of Microsoft-accounts optioneel zijn voor Windows Store-apps
waarvoor gebruikers een account nodig hebben om zich aan melden. Dit beleid heeft alleen invloed op
Windows Store-apps die deze functie ondersteunen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers zich aanmelden met een bedrijfsaccount bij Windows Store-apps waarvoor ze
normaalgesproken een Microsoft-account nodig hebben om zich aan te melden. Als u deze

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-abovelock
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067101
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-appruntime
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beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, moeten gebruikers zich aanmelden met een Microsoft-
account.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - ApplicationManagement in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Gebruikers controle blok keren voor installaties
Met deze beleids instelling kunnen gebruikers installatie opties wijzigen die normaal gesp roken alleen
beschikbaar zijn voor systeem beheerders. Als u deze beleids instelling inschakelt, worden enkele van de
beveiligings functies van Windows Installer overs Laan. Hierdoor kunnen installaties worden voltooid die
anders zouden worden gestopt vanwege een schending van de beveiliging. Als u deze beleids instelling
uitschakelt of niet configureert, worden de beveiligings functies van Windows Installer voor komen dat
gebruikers installatie opties wijzigen die doorgaans zijn gereserveerd voor systeem beheerders, zoals het
opgeven van de map waarin de bestanden worden geïnstalleerd. Als Windows Installer detecteert dat een
installatie pakket de gebruiker heeft toegestaan een beveiligde optie te wijzigen, wordt de installatie
gestopt en wordt er een bericht weer gegeven. Deze beveiligings functies werken alleen wanneer het
installatie programma wordt uitgevoerd in een geprivilegieerde beveiligings context waarin het toegang
heeft tot mappen die aan de gebruiker zijn geweigerd. Deze beleids instelling is ontworpen voor minder
beperkende omgevingen. Het kan worden gebruikt om fouten te omzeilen in een installatie programma dat
voor komt dat software wordt geïnstalleerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

MSI-app-installaties blok keren met verhoogde bevoegdheden
Deze beleidsinstelling geeft Windows Installer de opdracht om verhoogde bevoegdheden te gebruiken
wanneer een programma op een systeem wordt geïnstalleerd.

Als u deze beleids instellinginschakelt, worden de bevoegdheden uitgebreid naar alle Program ma's.
Deze bevoegdheden zijn doorgaans gereserveerd voor Program ma's die zijn toegewezen aan de
gebruiker (aangeboden op het bureau blad), toegewezen aan de computer (automatisch geïnstalleerd) f
of beschikbaar gemaakt in het onderdeel Software van het configuratie scherm. Met deze profiel
instelling kunnen gebruikers Program ma's installeren die toegang nodig hebben tot mappen waarvoor
de gebruiker mogelijk geen machtiging heeft om weer te geven of te wijzigen, inclusief mappen op zeer
beperkte computers.
Als u deze beleids instelling uitschakelt of niet configureert, past het systeem de machtigingen van de
huidige gebruiker toe tijdens het installeren van Program ma's die een systeem beheerder niet
distribueert of aanbiedt. Opmerking: deze beleidsinstelling wordt zowel in de map
Computerconfiguratie als Gebruikersconfiguratie weergegeven. Als u deze beleids instelling effectief
wilt maken, moet u deze inschakelen in beide mappen. Waarschuwing: ervaren gebruikers kunnen
profiteren van de machtigingen die door deze beleids instelling worden verleend om hun
bevoegdheden te wijzigen en permanente toegang te krijgen tot beperkte bestanden en mappen. Houd
er rekening mee dat de gebruikers configuratie versie van deze beleids instelling niet gegarandeerd
veilig is.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Game DVR blokkeren (alleen desktop)
Hiermee bepaalt u of het opnemen en uitzenden van games is toegestaan.
Meer informatie

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067104
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067060
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067134
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067056


  

Automatisch afspelen

Bitlocker

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - Automatisch afspelen in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Automatisch afspelen: standaardgedrag voor AutoRun
Deze instelling beïnvloedt het standaardgedrag voor AutoRun-opdrachten. AutoRun-opdrachten worden
opgeslagen in AutoRun.inf-bestanden en kunnen worden gebruikt voor het starten van
installatieprogramma's of andere routines. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen beheerders het
standaardgedrag van AutoRun wijzigen op een apparaat waarop Windows Vista of later wordt uitgevoerd.
Gedrag kan worden ingesteld op: a) AutoRun-opdrachten volledig uitschakelen, of b) terugzetten naar
gedrag voordat Windows Vista werd uitgevoerd, waarbij de AutoRun-opdracht automatisch werd
uitgevoerd. Wanneer deze optie is ingesteld op Uitgeschakeld of Niet geconfigureerd,worden gebruikers
op apparaten waarop Windows Vista of later wordt uitgevoerd, gevraagd om een AutoRun-opdracht moet
worden uitgevoerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Niet uitvoeren

De modus Automatisch afspelen
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Automatisch afspelen uitschakelen. Met Automatisch afspelen
worden gegevens van een station afgelezen zodra u media in het station plaatst. Hierdoor worden
installatiebestanden van programma's direct uitgevoerd en wordt muziek op audiomedia direct afgespeeld.
Vóór Windows XP SP2 werd Automatisch afspelen standaard uitgeschakeld op losse stations, zoals het
floppydiskstation (maar niet het cd-rom-station) en op netwerkstations. Vanaf Windows XP SP2 is
Automatisch afspelen ook ingeschakeld voor losse stations, waaronder zip-stations en een aantal USB-
apparaten voor massaopslag. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Automatisch afspelen
uitgeschakeld op cd-rom-stations en losse mediastations, of uitgeschakeld op alle stations. Met deze
beleidsinstelling wordt Automatisch afspelen op andere stationstypen uitgeschakeld. U kunt deze instelling
niet gebruiken voor het uitschakelen van Automatisch afspelen op stations waarop deze functie standaard
is uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt automatisch afspelen
ingeschakeld. Opmerking: deze beleidsinstelling wordt zowel in de map Computerconfiguratie als
Gebruikersconfiguratie weergegeven. Als de beleidsinstellingen conflicteren, heeft de beleidsinstelling in
Computerconfiguratie een hogere prioriteit dan de beleidsinstelling in Gebruikersconfiguratie.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Automatisch afspelen voor apparaten zonder volume blokkeren
Met deze beleidsinstelling is Automatisch afspelen niet toegestaan voor MTP-apparaten zoals camera's of
telefoons. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is Automatisch afspelen niet toegestaan voor MTP-
apparaten zoals camera's of telefoons. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt
Automatisch afspelen ingeschakeld voor apparaten zonder volume.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - Bitlocker in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Bitlocker-beleid voor losse stations
Deze beleidsinstelling wordt gebruikt om de versleutelingsmethode en coderingssterkte te regelen. De
waarden van dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor versleuteling.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-autoplay
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067133
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066793
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067106
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-bitlocker


Browser

Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra beveiliging (AES-256 is sterker dan
AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke versleutelingsalgoritmen en belangrijke
coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations, besturingssysteemstations en losse
gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations wordt het gebruik van het XTS-AES-
algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-CBC voor losse stations als het station
in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10, versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het
wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als het station al is versleuteld of als de
versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze beleidsinstelling genegeerd.
Meer informatie

Voor het BitLocker-beleid voor verwisselbare stations moet u de volgende instelling configureren:

Versleuteling vereisen voor schrijftoegang
Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - Browser in de Windows-documentatie voor meer informatie.

SmartScreen vereisen voor Microsoft Edge
Microsoft Edge gebruikt standaard Windows Defender SmartScreen (ingeschakeld) om gebruikers tegen
mogelijke oplichting door phishing en schadelijke software te beschermen. Bovendien kunnen gebruikers
Windows Defender SmartScreen standaard niet uitschakelen (uitzetten). Als u dit beleid inschakelt, wordt
Windows Defender SmartScreen uitgeschakeld en kunnen gebruikers deze functie niet inschakelen.
Configureer dit beleid niet als u gebruikers Windows Defender SmartScreen zelf wilt kunnen laten in- of
uitschakelen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Toegang tot schadelijke sites blokkeren
Standaard hebben gebruikers in Microsoft Edge toestemming om de Windows Defender SmartScreen-
waarschuwingen over mogelijke schadelijke websites te omzeilen (negeren), zodat ze de site kunnen blijven
gebruiken. Met dit beleid kunt u Microsoft Edge echter zo configureren dat gebruikers de waarschuwingen
niet kunnen omzeilen, waardoor ze de website dus niet langer kunnen gebruiken.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Downloaden van niet-geverifieerde bestanden blokkeren
Standaard hebben gebruikers in Microsoft Edge toestemming om de Windows Defender SmartScreen-
waarschuwingen over mogelijk schadelijke bestanden te omzeilen (negeren), waardoor ze de niet-
geverifieerde bestanden kunnen blijven downloaden. Als u dit beleid inschakelt, voorkomt u dat gebruikers
de waarschuwingen kunnen omzeilen, waardoor ze de niet-geverifieerde bestanden niet meer kunnen
downloaden.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Wachtwoordbeheer blokkeren
Standaard gebruikt Microsoft Edge Wachtwoordbeheer automatisch, waardoor gebruikers wachtwoorden
lokaal kunnen beheren. Als u dit beleid uitschakelt, voorkomt u dat Microsoft Edge Wachtwoordbeheer kan
gebruiken. Configureer dit beleid niet als u gebruikers wilt laten kiezen om wachtwoorden lokaal te laten
opslaan en beheren met Wachtwoordbeheer.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067140
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067029
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https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067023
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067128


  Connectiviteit

CredentialsDelegation

Overschrijving van certificaatfouten voorkomen
Deze beleidsinstelling voorkomt dat gebruikers fouten in het SSL/TLS-certificaat (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security) negeren die het bladeren in Internet Explorer onderbreken (zoals
'verlopen', 'ingetrokken' of 'namen komen niet overeen'). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de
gebruiker niet doorgaan met bladeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de
gebruiker kiezen certificaatfouten te negeren en doorgaan met bladeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - Connectiviteit in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Internetdownloads voor de wizards Webpublicaties en Online bestellen blokkeren
Dit beleid bepaalt of Windows moet worden gebruikt voor het downloaden van een lijst met providers
voor de wizards Webpublicaties en Online bestellen. Met deze wizards kunnen gebruikers in een lijst met
bedrijven een bedrijf selecteren dat services als onlineopslag en het afdrukken van foto's biedt. Standaard
worden zowel bedrijven weergegeven die zijn gedownload van een Windows-website als bedrijven die zijn
opgegeven in het register. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden geen providers gedownload en
worden alleen de serviceproviders weergegeven die in het cachegeheugen van het lokale register zijn
opgeslagen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt een lijst met providers
gedownload wanneer de gebruiker de wizards Publiceren op internet of Online bestellen gebruikt. Zie de
documentatie voor de wizards Publiceren op internet of Online bestellen voor meer informatie over
bijvoorbeeld het opgeven van serviceproviders in het register.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Downloaden van printerstuurprogramma's via HTTP blokkeren
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of deze client afdrukstuurprogrammapakketten via HTTP mag
downloaden. Als u afdrukken via HTTP wilt instellen, moeten stuurprogramma's die niet in de inbox staan
via HTTP worden gedownload. Opmerking: met deze beleidsinstelling wordt niet voorkomen dat de client
via HTTP kan afdrukken naar printers op intranet of internet. U voorkomt hiermee alleen dat er
stuurprogramma's worden gedownload die niet al lokaal zijn geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunnen printerstuurprogramma's niet via HTTP worden gedownload. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers printerstuurprogramma's via HTTP
downloaden.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - CredentialsDelegation in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Delegatie van externe host van aanmeldingsgegevens die niet kunnen worden geëxporteerd
Met een externe host staat u toe dat aanmeldingsgegevens die niet kunnen worden geëxporteerd, kunnen
worden gedelegeerd. Wanneer u overdracht van referenties gebruikt, leveren apparaten een exporteerbare
versie van referenties aan de externe host, waarmee gebruikers het risico lopen op diefstal van referenties
door aanvallers op de externe host. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, biedt de host ondersteuning
voor de modi Beperkt beheer of Externe Credential Guard. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, worden de modi Beperkt beheer of Externe Credential Guard niet ondersteund. De gebruiker
moet zijn of haar aanmeldingsgegevens altijd doorgeven aan de host.
Meer informatie

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067126
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-connectivity
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Referenties gebruikersinterface

Gegevensbescherming

Device Guard

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - CredentialsUI in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Beheerders opsommen Met deze beleidsinstelling bepaalt u of beheerdersaccounts worden
weergegeven wanneer een gebruiker een toepassing die wordt uitgevoerd probeert uit te breiden.
Standaard worden beheerdersaccounts niet weergegeven wanneer de gebruiker een toepassing die wordt
uitgevoerd probeert uit te breiden. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden alle lokale
beheerdersaccounts op de pc weergegeven zodat de gebruiker één account kan kiezen en het juiste
wachtwoord kan invoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zijn gebruikers altijd vereist om een
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om toepassingen uit te breiden.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - DataProtection in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Direct Memory Access blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u Direct Memory Access (DMA) blokkeren voor alle hot-pluggable PCI-
downstream-poorten totdat een gebruiker zich bij Windows aanmeldt. Zodra een gebruiker zich heeft
aangemeld, somt Windows de PCI-apparaten op die met de PCI-poorten van de host zijn verbonden.
Steeds wanneer de gebruiker het apparaat vergrendelt, wordt DMA geblokkeerd op hot-pluggable PCI-
poorten zonder onderliggende apparaten totdat de gebruiker zich opnieuw aanmeldt. Apparaten die al
waren geïnventariseerd toen het apparaat was ontgrendeld, blijven werken totdat ze worden losgekoppeld.
Deze beleidsinstelling wordt uitsluitend afgedwongen wanneer BitLocker of apparaatversleuteling is
ingeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - DeviceGuard in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Credential Guard
Met deze instelling kunnen gebruikers Credential Guard inschakelen met op virtualisatie gebaseerde
beveiliging om aanmeldingsgegevens bij opnieuw opstarten te beschermen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen met UEFI-vergrendeling

Beveiliging op basis van virtualisatie inschakelen 
Met deze optie wordt Beveiliging op basis van virtualisatie (VBS) ingeschakeld bij de volgende keer
opnieuw opstarten. Beveiliging op basis van virtualisatie maakt gebruik van de Windows-Hypervisor om
ondersteuning te bieden voor beveiligingsservices.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

SystemGuard starten 
Standaardinstelling: ingeschakeld

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-credentialsui
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Apparaatinstallatie
Zie Beleids-CSP - apparaatinstallatie in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Installatie van hardwareapparaten op basis van apparaat-id's
Met deze beleidsinstelling kunt u een lijst opgeven met Plug en Play-hardware id's en compatibele id's
voor apparaten die niet mogen worden geïnstalleerd in Windows. Deze beleidsinstelling heeft een hogere
prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook waarmee Windows wordt toegestaan een apparaat te
installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen apparaten waarvan de hardware-id of
compatibele id die in de door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd in Windows. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt op een externe desktopserver, heeft deze invloed op de omleiding van de
opgegeven apparaten van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen apparaten worden geïnstalleerd of bijgewerkt,
voor zover dat door andere beleidsinstellingen is toegestaan of verboden.
Meer informatie

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen 
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Ja

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Ja

Installatie van hardwareapparaten op basis van installatieklassen
Met deze beleidsinstelling kunt u een lijst opgeven met GUID's (Globally Unique Identifiers) voor de
installatieklasse van apparaten voor apparaatstuurprogramma's die niet mogen worden geïnstalleerd in
Windows. Deze beleidsinstelling heeft een hogere prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook
waarmee Windows wordt toegestaan een apparaat te installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
mogen apparaatstuurprogramma's waarvan de GUID's voor de installatieklasse van apparaten niet in de
door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd of bijgewerkt in Windows. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt op een externe desktopserver, heeft deze invloed op de omleiding van de
opgegeven apparaten van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan Windows apparaten installeren en bijwerken, voor
zover dat door andere beleidsinstellingen is toegestaan of verboden.
Meer informatie

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen 
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deviceinstallation
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066794
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067048


Apparaatvergrendeling

Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Zie Beleids-CSP - DeviceLock in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Gebruik van de camera voorkomen
Hiermee schakelt u schakelaar voor de camera op het vergrendelingsscherm uit bij de pc-instellingen en
voorkomt u dat een camera op het vergrendelingsscherm kan worden aangeroepen. Standaard kunnen
gebruikers het aanroepen van een beschikbare camera op het vergrendelingsscherm zelf inschakelen. Als u
deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers cameratoegang via het vergrendelingsscherm camera niet
langer in- of uitschakelen bij de pc-instellingen en kan de camera niet worden aangeroepen op het
vergrendelingsscherm.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Wachtwoord vereisen
Hiermee geeft u aan of apparaatvergrendeling is ingeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Wanneer Wachtwoord vereisen is ingesteld op Ja, zijn de volgende instellingen beschikbaar.

Wachtwoord: minimumaantal tekensets
Het aantal complexe elementtypen (hoofdletters en kleine letters, cijfers en leestekens) dat is vereist
voor een sterke pincode of een sterk wachtwoord. Pincodes leiden tot het volgende gedrag op
computers en mobiele apparaten: 1 - Alleen cijfers 2 - Cijfers en kleine letters zijn vereist 3 - Cijfers,
kleine letters en hoofdletters zijn vereist. Niet ondersteund in Microsoft-desktopaccounts en
domeinaccounts. 4 - Cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale tekens zijn vereist. Dit wordt niet
ondersteund in desktop. De standaardwaarde is 1.
Meer informatie

Standaardinstelling: 3

Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist
Het aantal verificatiefouten dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist. Met de waarde 0
wordt de wisfunctionaliteit van het apparaat uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaard: 10

Dagen tot wachtwoord verloopt
Met de beleidsinstelling Maximale wachtwoordduur bepaalt u hoe lang (in dagen) een wachtwoord
kan worden gebruikt voordat de gebruiker dit moet wijzigen. U kunt instellen dat wachtwoorden na
een aantal dagen tussen 1 en 999 verlopen, of u kunt opgeven dat wachtwoorden nooit verlopen
door het aantal dagen in te stellen op 0. Als de Maximale wachtwoordduur tussen 1 en 999 dagen
ligt, moet de Minimale wachtwoordduur minder zijn dan de Maximale wachtwoordduur. Als
Maximale wachtwoordduur is ingesteld op 0, kan Minimale wachtwoordduur op elke waarde tussen
0 en 998 dagen worden ingesteld.
Meer informatie

Standaardinstelling: 60
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Vereist wachtwoordtype
Hiermee bepaalt u het type pincode of wachtwoord dat is vereist.
Meer informatie

Standaardinstelling: Alfanumeriek

Minimale wachtwoordlengte
Met de beleidsinstelling Minimale wachtwoordlengte bepaalt u het minimumaantal tekens waaruit
een wachtwoord voor een gebruikersaccount mag bestaan. U kunt een waarde tussen 1 en 14
tekens instellen, of u kunt instellen dat er geen wachtwoord is vereist door het aantal tekens in te
stellen 0.
Meer informatie

Standaardinstelling: 8

Eenvoudige wachtwoorden blokkeren
Hiermee geeft u aan of pincodes of wachtwoorden zoals '1111' en '1234' zijn toegestaan. Voor de
desktop bepaalt u hiermee ook of afbeeldingswachtwoorden mogen worden gebruikt.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja
Wanneer u deze optie instelt op Ja mogen eenvoudige wachtwoorden niet worden gebruikt.

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken
Hiermee geeft u op hoeveel wachtwoorden in de geschiedenis kunnen worden opgeslagen die niet
mogen worden gebruikt. De waarde bevat ook het huidige wachtwoord van de gebruiker. Met de
instelling 1 kan de gebruiker bijvoorbeeld zijn huidige wachtwoord niet opnieuw gebruiken bij het
kiezen van een nieuw wachtwoord. De instelling 5 betekent een gebruiker zijn nieuwe wachtwoord
niet kan instellen op zijn huidige wachtwoord of een van zijn vier wachtwoorden daarvoor.
Meer informatie

Standaardinstelling: 24

Diavoorstelling voorkomen
Hiermee schakelt u de instellingen voor een diavoorstelling op het vergrendelingsscherm bij de pc-
instellingen uit en voorkomt u dat een diavoorstelling op het vergrendelingsscherm wordt afgespeeld.
Standaard kunnen gebruikers een diavoorstelling inschakelen die wordt uitgevoerd nadat ze het apparaat
vergrendelen. Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers geen instellingen voor diavoorstellingen
bij de pc-instellingen aanpassen en kan er geen diavoorstelling worden gestart.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld
De instelling Ingeschakeld voorkomt dat diavoorstellingen worden uitgevoerd.

Minimale wachtwoordduur in dagen
Met de beleidsinstelling Minimale wachtwoordduur bepaalt u de periode (in dagen) dat een wachtwoord
moet worden gebruikt voordat de gebruiker dit kan wijzigen. U kunt een waarde tussen 1 en 998 dagen
instellen, of u kunt toestaan dat wachtwoorden direct worden gewijzigd door het aantal dagen in te stellen
op 0. De Minimale wachtwoordduur moet korter zijn dan de Maximale wachtwoordduur, tenzij de
Maximale wachtwoordduur is ingesteld op 0, waarmee u aangeeft dat die wachtwoorden nooit verlopen.
Als de Maximale wachtwoordduur is ingesteld op 0, kan de Minimale wachtwoordduur worden ingesteld
op elke waarde tussen 0 en 998.
Meer informatie

Standaardinstelling: 1
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  DMA Guard

De service Gebeurtenislogboek

Ervaring

Raadpleeg Beleids-CSP - DmaGuard in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Opsomming van externe apparaten die niet compatibel zijn met DMA-beveiliging van kernel
Dit beleid is bedoeld om extra beveiliging te bieden tegen apparaten met externe DMA-ondersteuning. Het
geeft u meer controle over de opsomming van externe DMA-compatibele apparaten die niet compatibel
zijn met hertoewijzing/apparaatgeheugenisolatie en sandbox van DMA. Dit beleid wordt alleen uitgevoerd
als DMA-beveiliging van kernel wordt ondersteund en ingeschakeld door de systeemfirmware. De kernel
DMA-beveiliging is een platform functie die niet kan worden beheerd via beleid of eind gebruiker. De
functie moet door het systeem worden ondersteund ten tijde van de productie. Als u wilt controleren of het
systeem de DMA-beveiliging van de kernel ondersteunt, raadpleegt u het veld kernel DMA-beveiliging op
de pagina overzicht van MSINFO32. exe.
Meer informatie

Standaardinstelling: Alles blokkeren

Zie Beleids-CSP - EventLogService in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Maximale bestandsgrootte voor beveiligingslogboeken (in KB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB)
en 2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.
Meer informatie

Standaardinstelling: 196608

Maximale bestandsgrootte voor systeemlogboeken (in kB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB)
en 2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.
Meer informatie

Standaardinstelling: 32768

Maximale bestandsgrootte voor toepassingslogboeken (in kB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB)
en 2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.
Meer informatie

Standaardinstelling: 32768
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ExploitGuard

Bestandsverkenner

Zie Beleids-CSP - Ervaring in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Windows Spotlight blokkeren
Hiermee kunnen IT-beheerders alle Windows Spotlight-functies uitschakelen: Window Spotlight op het
vergrendelingsscherm, Windows Tips, Microsoft consumentenfuncties en andere gerelateerde functies.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Wanneer Windows-spotlight blokkeren is ingesteld op Ja, zijn de volgende instellingen beschikbaar.

Suggesties van derden in Windows Spotlight blokkeren
Hiermee geeft u op of app- en inhoudssuggesties van uitgevers van externe software zijn toegestaan
in Windows Spotlight-functies zoals Spotlight op het vergrendelingsscherm, voorgestelde apps in
het startmenu en Windows Tips. Gebruikers zien mogelijk nog wel suggesties voor Microsoft-
functies, apps en services.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Specifieke functies voor consumenten blokkeren
Hiermee kunnen IT-beheerders ervaringen inschakelen die doorgaans alleen voor consumenten
worden gebruikt, zoals startsuggesties, lidmaatschapsmeldingen, Post-OOBE-app-installaties en
omleidingstegels.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - ExploitGuard in de Windows-documentatie voor meer informatie.

XML Exploit Guard-beveiliging
Hiermee kan de IT-beheerder een configuratie pushen die de gewenste systeem- en
toepassingbeperkingsopties voor alle apparaten in de organisatie aangeeft. De configuratie wordt
vertegenwoordigd door een XML. Exploit Protection helpt apparaten te beschermen tegen malware die
exploits gebruikt om zichzelf te verspreiden en andere apparaten te infecteren. U gebruikt de Windows-
beveiligingsapp of PowerShell om een set beperkingen te maken (dit wordt een configuratie genoemd). U
kunt deze configuratie vervolgens als XML-bestand exporteren en delen met meerdere apparaten in uw
netwerk, zodat ze allemaal dezelfde set beperkingsinstellingen hebben. U kunt ook een bestaand XML-
bestand met een EMET-configuratie naar een XML-bestand voor exploitbeveiligingsconfiguratie
converteren en importeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: Er is een voorbeeld van een XML-bestand meegeleverd

Zie Beleids-CSP - FileExplorer in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Preventie van gegevensuitvoering blokkeren
Wanneer u preventie van gegevensuitvoering uitschakelt, kunnen bepaalde verouderde
invoegtoepassingen werken zonder de Verkenner af te sluiten.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Heap-beëindiging blokkeren bij corruptie

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-experience
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    Internet Explorer

Wanneer u Heap-beëindiging blokkeren bij corruptie uitschakelt, kunnen bepaalde verouderde
invoegtoepassingen werken zonder de Verkenner direct af te sluiten, hoewel de Verkenner later nog wel
steeds onverwacht kan worden beëindigd.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - InternetExplorer in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Beperkte updates van de statusbalk vinden plaats in de Internet Explorer-zone via script
Met deze beleidsinstelling kunt u regelen of de statusbalk in de zone via script mag worden bijgewerkt.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt, mag de statusbalk worden bijgewerkt via script.
Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, mag de statusbalk niet worden bijgewerkt via
script.

Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internetzone van Internet Explorer: bestanden slepen en neerzetten of kopiëren en plakken
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers bestanden kunnen slepen of kunnen kopiëren
slepen en plakken vanuit een bron binnen de zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers automatisch bestanden slepen of bestanden kopiëren en plakken vanuit deze zone. Als u in de
vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze bestanden willen slepen of kopiëren
vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen geen bestanden slepen of kopiëren en
plakken vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers automatisch
bestanden slepen of bestanden kopiëren en plakken vanuit deze zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: onderdelen in de beperkte zone die afhankelijk zijn van .NET Framework 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die niet met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd vanaf Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden niet-
ondertekende beheerde onderdelen in Internet Explorer uitgevoerd. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of niet-ondertekende beheerde onderdelen
moeten worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden niet-ondertekende beheerde
onderdelen niet in Internet Explorer uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, voert
Internet Explorer niet-ondertekende beheerde onderdelen niet uit.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de
lokale machinezone
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om
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te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: toegang tot gegevensbronnen via een internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer toegang heeft tot gegevens van een andere
beveiligingszone met behulp van de Microsoft XML-parser (MSXML) of ActiveX-gegevensobjecten (ADO).
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers een pagina laden in de zone die MSXML of ADO
gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of een pagina mag worden geladen in de zone
die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt
voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens
van een andere site in de zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen in Windows in de beperkte zone
verslepen
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het
andere domein wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de
bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen in het
dialoogvenster Internetopties. Als u deze beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet
configureert, kunnen gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de
bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in
het dialoogvenster Internetopties. Als u deze beleidsinstelling in Internet Explorer 9 en eerdere versies
uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere domein verslepen
wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling
niet wijzigen in het dialoogvenster Internetopties.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: waarschuwing voor niet-overeenkomende certificaatadressen
Met deze beleidsinstelling kunt u de beveiligingswaarschuwing inschakelen voor het geval dat
certificaatadressen niet overeenkomen. Wanneer deze beleidsinstelling is ingeschakeld, krijgt de gebruiker
een waarschuwing wanneer hij of zij HTTPS-website (Secure HTTP) bezoekt die certificaten laat zien die
voor een ander website-adres zijn uitgegeven. Met deze waarschuwing voorkomt u aanvallen met
adresvervalsing (spoofing). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt altijd de waarschuwing
weergegeven dat de certificaatadressen niet overeenkomen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, kan de gebruiker kiezen of de waarschuwing dat de certificaatadressen niet overeenkomen
wordt weergegeven (met behulp van de pagina Geavanceerd in het internetconfiguratiescherm).
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: sites met minder machtigingen in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of websites van zones met minder machtigingen, zoals
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internetsites, naar deze zone mogen navigeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen websites van
zones met minder machtigingen nieuwe vensters openen in, of navigeren naar, deze zone. De
beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de toegevoegde beveiligingslaag die door de beveiliging van de
beveiligingsfunctie Zoneverhoging wordt geleverd. Als u Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, krijgt de
gebruiker een waarschuwing dat er sprake is van mogelijk riskante navigatie. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, is mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in
deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, is mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is
in deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatische prompt voor bestanddownloads in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gebruikers een melding krijgen bij bestanddownloads die niet door
de gebruiker zijn geïnitieerd. Gebruikers krijgen, ongeacht deze instelling, dialoogvensters te zien voor
bestanddownloads die ze zelf hebben geïnitieerd. Als u deze instelling inschakelt, krijgen gebruikers een
dialoogvenster voor bestanddownloads te zien bij automatische downloadpogingen. Als u deze instelling
uitschakelt of niet configureert, worden bestanddownloads die niet door de gebruiker zelf zijn geïnitieerd
geblokkeerd en zien gebruikers de Meldingenbalk in plaats van het dialoogvenster voor
bestanddownloads. Gebruikers kunnen vervolgens op de Meldingenbalk klikken voor de
bestanddownloadprompt.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: onderdelen in de internetzone die afhankelijk zijn van .NET Framework
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die niet met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden niet-
ondertekende beheerde onderdelen in Internet Explorer uitgevoerd. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of niet-ondertekende beheerde onderdelen
moeten worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden niet-ondertekende beheerde
onderdelen niet in Internet Explorer uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden niet-
ondertekende beheerde onderdelen in Internet Explorer uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen in de internetzone toestaan om TDC ActiveX-
besturingselementen te gebruiken
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker het TDC ActiveX-besturingselement op websites kan
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het TDC ActiveX-besturingselement niet
uitgevoerd vanaf websites in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het TDC ActiveX-
besturingselement uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: door script geïnitieerde vensters in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beperkingen beheren voor door scripts geïnitieerde pop-upvensters en
vensters die een titel en statusbalken bevatten. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is de beveiliging door
Windows-beperkingen niet van toepassing in deze zone. De beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de
toegevoegde beveiligingslaag van deze functie. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen mogelijk
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schadelijke acties in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken
bevatten, niet worden uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone
ingeschakeld, zoals dat door de instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor
het proces is opgegeven. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen mogelijk schadelijke acties
in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken bevatten, niet worden
uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone ingeschakeld, zoals dat door de
instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor het proces is opgegeven.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: lokaal pad in internetzone opnemen tijdens het uploaden van bestanden naar
de server
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gegevens over het lokale pad worden verzonden wanneer de
gebruiker een bestand uploadt via een HTML-formulier. Als er gegevens over het lokale pad zijn
verzonden, wordt mogelijk bepaalde informatie onbedoeld op de server weergegeven. Bestanden die vanaf
het bureaublad van de gebruiker zijn verzonden, bevatten bijvoorbeeld mogelijk de gebruikersnaam als
onderdeel van het pad. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gegevens over het pad verzonden
wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, worden gegevens over het pad verwijderd wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-
formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of gegevens over
het pad worden verzonden wanneer ze een bestand uploaden via een HTML-formulier. Standaard worden
gegevens over het pad verzonden.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer-processen uitschakelen in uitgebreide beveiligde modus
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of Internet Explorer 11 64-bits-processen (voor meer beveiliging) of
32-bits processen (voor meer compatibiliteit) gebruikt wanneer deze worden uitgevoerd in de uitgebreide
beveiligde modus in 64-bits versies van Windows. Belangrijk: een aantal ActiveX-besturingselementen en
werkbalken is mogelijk niet beschikbaar wanneer 64-bits processen worden gebruikt. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, gebruikt Internet Explorer 11 64-bits tabbladprocessen wanneer deze worden
uitgevoerd in de uitgebreide beveiligde modus op 64-bits versies van Windows. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, gebruikt Internet Explorer 11 32-bits tabbladprocessen wanneer deze worden
uitgevoerd in de uitgebreide beveiligde modus op 64-bits versies van Windows. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers deze functie in-of uitschakelen via de Internet
Explorer-instellingen. Deze functie is standaard uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: certificaatfouten negeren
Deze beleidsinstelling voorkomt dat gebruikers fouten in het SSL/TLS-certificaat (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security) negeren die het bladeren in Internet Explorer onderbreken (zoals
'verlopen', 'ingetrokken' of 'namen komen niet overeen'). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de
gebruiker niet doorgaan met bladeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de
gebruiker kiezen certificaatfouten te negeren en doorgaan met bladeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XAML-bestanden laden in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u het laden van XAML-bestanden (Extensible Application Markup
Language) beheren. XAML is een op XML gebaseerde declaratieve opmaaktaal die veel wordt gebruikt
voor het maken van uitgebreide gebruikersinterfaces en graphics waarmee gebruik kan worden gemaakt
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van de Windows Presentation Foundation. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en de vervolgkeuzelijst
op Inschakelen instelt, worden XAML-bestanden automatisch in Internet Explorer geladen. Gebruikers
kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Vragen, wordt de gebruiker gevraagd
om XAML-bestanden te laden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden XAML-bestanden niet in
Internet Explorer geladen. Gebruikers kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker zelf bepalen of hij of zij XAML-bestanden in Internet Explorer wil laden.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatische prompt voor bestanddownloads in internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gebruikers een melding krijgen bij bestanddownloads die niet door
de gebruiker zijn geïnitieerd. Gebruikers krijgen, ongeacht deze instelling, dialoogvensters te zien voor
bestanddownloads die ze zelf hebben geïnitieerd. Als u deze instelling inschakelt, krijgen gebruikers een
dialoogvenster voor bestanddownloads te zien bij automatische downloadpogingen. Als u deze instelling
uitschakelt of niet configureert, worden bestanddownloads die niet door de gebruiker zelf zijn geïnitieerd
geblokkeerd en zien gebruikers de Meldingenbalk in plaats van het dialoogvenster voor
bestanddownloads. Gebruikers kunnen vervolgens op de Meldingenbalk klikken voor de
bestanddownloadprompt.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: beperkte zonebeveiligingswaarschuwing voor mogelijk onveilige bestanden
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het bericht 'Bestand openen - beveiligingswaarschuwing' wordt
weergegeven wanneer de gebruiker uitvoerbare bestanden of andere mogelijk onveilige bestanden (van
een intranetbestandsshare met de Verkenner, bijvoorbeeld) probeert te openen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt en de vervolgkeuzelijst instelt op Inschakelen, worden deze bestanden geopend zonder
beveiligingswaarschuwing. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Prompt, wordt een
beveiligingswaarschuwing weergegeven voordat de bestanden worden geopend. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, worden deze bestanden niet geopend. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker configureren hoe de computer deze bestanden verwerkt. Standaard worden
deze bestanden geblokkeerd in de beperkte zone, ingeschakeld in de zones Intranet en Lokale computer en
ingesteld op Prompt in de zones Internet en Vertrouwd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: XSS-filters voor internetzones
Met dit beleid bepaalt u of het XSS-filter (website-overschrijdende Scripting) website-overschrijdende
scriptinjecties in websites in deze zone kan detecteren en voorkomen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt het XSS-filter ingeschakeld voor sites in deze zone en probeert het XSS-filter website-
overschrijdende scriptinjecties te blokkeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het XSS-filter
uitgeschakeld voor sites in deze zone en staat Internet Explorer website-overschrijdende scriptinjecties toe.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer-terugval naar SSL3
Met deze beleidsinstelling kunt u een onbeveiligde terugval naar SSL 3.0 blokkeren. Wanneer dit beleid is
ingeschakeld, probeert Internet Explorer verbinding te maken met sites met behulp van SSL 3.0 of lager
wanneer TLS 1.0 of hoger is mislukt. U wordt aangeraden onbeveiligde terugval niet toe te staan om een
man-in-the-middle-aanval te voorkomen. Dit beleid heeft geen invloed op welke beveiligingsprotocollen
worden ingeschakeld. Als u dit beleid uitschakelt, worden systeemstandaarden gebruikt.
Meer informatie
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Standaardinstelling: Geen sites

Ondersteuning voor versleuteling van Internet Explorer
Met deze beleids instelling kunt u ondersteuning voor Transport Layer Security (TLS) 1,0, TLS 1,1, TLS 1,2,
Secure Sockets Layer (SSL) 2,0 of SSL-3,0 uitschakelen in de browser. TLS en SSL zijn protocollen die de
communicatie tussen de browser en de doel server helpen beveiligen. Wanneer de browser een beveiligde
communicatie met de doel server probeert in te stellen, onderhandelen de browser en de server van het
protocol en de versie die moeten worden gebruikt. De browser en server proberen elkaar te vergelijken
met de lijst met ondersteunde protocollen en versies, en ze selecteren het meest voor keur. Als u deze
beleids instelling inschakelt, onderhandelt de browser of onderhandelt geen versleutelings tunnel met
behulp van de versleutelings methoden die u selecteert in de vervolg keuzelijst. Als u deze beleids
instelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker selecteren welke versleutelings methode door
de browser wordt ondersteund.
Meer informatie

Standaard: 2 items: TLS v 1.1 en TLS v 1.2
Selecteer de pijl-omlaag om opties weer te geven die u voor deze instelling kunt selecteren.

Internet Explorer: vergrendeld SmartScreen in internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: toepassingen en bestanden in een IFRAME openen in een beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of toepassingen kunnen worden uitgevoerd en of bestanden
kunnen worden gedownload via een IFRAME-verwijzing in de HTML van de pagina's in deze zone. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers toepassingen uitvoeren en bestanden uit IFRAME's op
de pagina's in deze zone downloaden zonder gebruikersinterventie. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen uitvoeren en bestanden willen
downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen toepassingen uitvoeren of bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze
zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers geen toepassingen uitvoeren of
bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

SmartScreen-waarschuwingen over ongebruikelijke bestanden negeren in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-filter kan
negeren. Het SmartScreen-filter waarschuwt de gebruiker voor uitvoerbare bestanden die Internet
Explorer-gebruikers normaalgesproken niet van internet downloaden. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt de gebruiker door waarschuwingen van het SmartScreen-filter geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-
filter negeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: pop-upblokkering van internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ongewenste pop-upvensters worden weergegeven. Pop-
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upvensters die worden geopend wanneer de eindgebruiker op een koppeling klikt, worden niet
geblokkeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-
upvensters worden weergegeven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het weergeven van pop-
upvensters niet voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, voorkomt u dat de meeste
ongewenste pop-upvensters worden weergegeven.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer: consistente MIME-verwerking met processen
Internet Explorer bevat dynamisch binair gedrag: onderdelen die specifieke functionaliteit bevatten voor de
HTML-elementen waaraan ze zijn gekoppeld. Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de instelling
Beveiligingsbeperkingen voor binair gedrag is verboden of is toegestaan. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, is binair gedrag verboden voor de Bestandsverkenner en Internet Explorer-processen. Als u
deze beleidsinstelling uitschakelt, is binair gedrag toegestaan voor de Bestandsverkenner en Internet
Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, is binair gedrag verboden voor de
Verkenner en Internet Explorer-processen.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de beperkte zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: Active X-besturingselementen in de beveiligde modus
Met deze beleidsinstelling voorkomt u dat ActiveX-besturingselementen kunnen worden uitgevoerd in de
beveiligde modus wanneer de uitgebreide beveiligde modus is ingeschakeld. Als een gebruiker een
ActiveX-besturingselement heeft geïnstalleerd dat niet compatibel is met de uitgebreide beveiligde modus
en een website het besturingselement probeert te laden, informeert Internet Explorer de gebruiker en
wordt de optie geboden om de website in de gewone beschermde modus uit te voeren. <Met deze
beleidsinstelling schakelt u deze melding uit en dwingt u alle websites om te worden uitgevoerd in de
uitgebreide beveiligde modus. De uitgebreide beveiligde modus biedt extra bescherming tegen schadelijke
websites door gebruik te maken van 64-bits processen op 64-bits versies van Windows. Op computers met
minimaal Windows 8 beperkt de uitgebreide beveiligde modus ook de locaties die Internet Explorer in het
register en bestandssysteem kan lezen. Als de uitgebreide beveiligde modus is ingeschakeld en een
gebruiker een website bezoekt die een ActiveX-besturingselement probeert te laden die niet compatibel is
met de uitgebreide beveiligde modus, informeert Internet Explorer de gebruiker en wordt de optie
geboden om de uitgebreide beveiligde modus voor die specifieke website uit te schakelen. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, biedt Internet Explorer de gebruiker niet de optie om de uitgebreide beveiligde
modus uit te schakelen. Alle websites in de beveiligde modus worden uitgevoerd in de uitgebreide
beveiligde modus. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, informeert Internet Explorer
gebruikers en wordt een mogelijkheid geboden om websites met incompatibele ActiveX-
besturingselementen uit te voeren in de gewone beveiligde modus.
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Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XAML-bestanden laden in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u het laden van XAML-bestanden (Extensible Application Markup
Language) beheren. XAML is een op XML gebaseerde declaratieve opmaaktaal die veel wordt gebruikt
voor het maken van uitgebreide gebruikersinterfaces en graphics waarmee gebruik kan worden gemaakt
van de Windows Presentation Foundation. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en de vervolgkeuzelijst
op Inschakelen instelt, worden XAML-bestanden automatisch in Internet Explorer geladen. Gebruikers
kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Vragen, wordt de gebruiker gevraagd
om XAML-bestanden te laden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden XAML-bestanden niet in
Internet Explorer geladen. Gebruikers kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker zelf bepalen of hij of zij XAML-bestanden in Internet Explorer wil laden.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer verwerkt beveiligingsbeperkingen voor scriptvensters
Internet Explorer staat scripts toe om via een programma uiteenlopende soorten vensters te openen, groter
of kleiner te maken en te verplaatsen. De beveiligingsfunctie Vensterbeperkingen beperkt pop-upvensters
en verbiedt scripts om vensters weer te geven waarin de titel- en statusbalk niet zichtbaar zijn voor de
gebruiker of die de titel- en statusbalk van andere Windows-vensters onleesbaar maken. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, worden scriptvensters voor alle processen beperkt. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, gelden er geen beperkingen voor scriptvensters.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Active X-besturingselementen en invoegtoepassingen uitvoeren in beperkte zone van Internet
Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen kunnen
worden uitgevoerd op de pagina's in de opgegeven zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
besturingselementen en invoegtoepassingen zonder tussenkomst van de gebruiker worden uitgevoerd. Als
u in de vervolgkeuzelijst Vragen hebt geselecteerd, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of ze de
bedieningselementen of invoegtoepassing willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden
de besturingselementen en invoegtoepassingen niet uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden de besturingselementen en invoegtoepassingen niet uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

ActiveX-besturingselementen die als veilig zijn gemarkeerd voor het uitvoeren van scripts in de
beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of een ActiveX-besturingselement dat als veilig is gemarkeerd
voor het uitvoeren van scripts kan communiceren met een script. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
kunnen scripts automatisch communiceren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de
vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze interactie van scripts willen toestaan.
Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, mag er geen interactie tussen scripts plaatsvinden. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, mag er geen interactie tussen scripts plaatsvinden.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Opties voor aanmelden in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u de instellingen voor aanmeldingsopties beheren. Als u deze
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beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen uit de volgende aanmeldingsopties.

Anoniem: anoniem aanmelden om HTTP-verificatie uit te schakelen en het gastaccount alleen
gebruiken voor het CIFS-protocol (Common Internet File System).
Vragen: om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen om een query te maken voor de gebruikers-
id's en wachtwoorden van gebruikers. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd, kunnen deze
waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie.
Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone: gebruik deze optie om een query te maken voor de
gebruikers-id's en wachtwoorden in andere zones. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd,
kunnen deze waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie.
Automatisch aanmelden met de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord: gebruik deze
optie om aanmelden te proberen met behulp van Windows NT-vraag-antwoord (ook wel NTLM-
verificatie genoemd). Als de server Windows NT-vraag-antwoord ondersteunt, gebruikt de aanmelding
de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker voor het netwerk om de gebruiker aan te
melden. Als Windows NT-vraag-antwoord niet door de server wordt ondersteund, wordt de gebruiker
gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven.

Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt de aanmelding ingesteld op Alleen automatisch aanmelden
in de intranetzone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt de aanmelding ingesteld op Om
gebruikersnaam en wachtwoord vragen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Anoniem

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de vertrouwde zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt
geladen of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-
besturingselementen die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan
dat het besturingselement wordt geladen met parameters of als script wordt uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Intrekking van servercertificaat verkennen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer de intrekkingsstatus van servercertificaten
zal controleren. Certificaten worden ingetrokken als ze zijn aangetast of niet meer geldig zijn. Deze optie
beschermt gebruikers tegen het verzenden van vertrouwelijke gegevens op een website die mogelijk
frauduleus of onveilig is. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer controleren of de
servercertificaten zijn ingetrokken. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt in Internet Explorer niet
gecontroleerd of de servercertificaten zijn ingetrokken. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt
in Internet Explorer niet gecontroleerd of de servercertificaten zijn ingetrokken.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: sites met minder machtigingen in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of websites in zones met minder machtigingen, zoals beperkte
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websites, naar deze zone mogen navigeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen websites van
zones met minder machtigingen nieuwe vensters openen in, of navigeren naar, deze zone. De
beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de toegevoegde beveiligingslaag die door de beveiliging van de
beveiligingsfunctie Zoneverhoging wordt geleverd. Als u Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, krijgt de
gebruiker een waarschuwing dat er sprake is van mogelijk riskante navigatie. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, is de mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in
deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kunnen websites van zones met minder bevoegdheden nieuwe vensters openen in, of
navigeren naar, deze zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Bestanden downloaden in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of het is toegestaan om bestanden te downloaden in de zone.
Deze optie wordt bepaald door de zone van de pagina met de koppeling die de download activeert, niet
door de zone waarin het bestand wordt geleverd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen bestanden
in de zone worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het downloaden van
bestanden in de zone voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt het downloaden van
bestanden in de zone voorkomen.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: onderdelen in de internetzone uitvoeren die afhankelijk zijn van .NET
Framework en zijn ondertekend met Authenticode
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet
Explorer ondertekende beheerde onderdelen uitvoeren. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of ondertekende beheerde onderdelen moeten worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zal Internet Explorer ondertekende beheerde
onderdelen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ondertekende beheerde
onderdelen niet uitgevoerd in Internet Explorer.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Installatie van ActiveX-besturingselementen per gebruiker voorkomen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat per gebruiker ActiveX-besturingselementen worden
geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen er geen ActiveX-besturingselementen per
gebruiker worden geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen er
ActiveX-besturingselementen per gebruiker worden geïnstalleerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Beheer van het SmartScreen-filter voorkomen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling voorkomt u dat de gebruiker SmartScreen Filter kan beheren, waarmee de
gebruiker wordt gewaarschuwd als de website die wordt bezocht bekend staat om frauduleuze pogingen
om persoonlijke gegevens te verzamelen via phishing of om het hosten van malware. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker niet gevraagd om het SmartScreen-filter in te schakelen.
Alle websiteadressen die niet op de toegestane lijst van het filter staan, worden automatisch naar Microsoft
verzonden zonder dat de gebruiker wordt gevraagd. Als u deze beleidsinstelling niet uitschakelt of
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configureert, wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of het SmartScreen-filter moet worden
ingeschakeld tijdens de eerste uitvoersessie.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer verwerkt de veiligheidsfunctie MIME-sniffing
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer MIME-sniffing het niveau verhogen
voorkomt van een bestand van het ene type naar een meer gevaarlijk bestandstype. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt bij MIME-sniffing nooit het niveau van een bestand van het ene type
naar een meer gevaarlijk bestandstype verhoogd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Internet
Explorer-processen toestaan dat bij MIME-sniffing het niveau van een bestand van het ene type naar een
meer gevaarlijk bestandstype wordt verhoogd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt bij
MIME-sniffing nooit het niveau van een bestand van het ene type naar een meer gevaarlijk bestandstype
verhoogd.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers ondertekende ActiveX-besturingselementen van
een pagina in de zone kunnen downloaden. Als u dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers ondertekende
besturingselementen downloaden zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Vragen selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt aan gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn
ondertekend door niet-vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt
op de achtergrond gedownload. Als u de beleidsinstelling uitschakelt, kunnen ondertekende
besturingselementen niet worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt aan
gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn ondertekend door niet-
vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op de achtergrond
gedownload.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatisch aanvullen
Met de functie Automatisch aanvullen worden gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren
onthouden en voorgesteld. Als u deze instelling inschakelt, kan de gebruiker opties voor gebruikersnaam
en wachtwoorden op formulieren of vragen om wachtwoorden op te slaan niet wijzigen. De functie
Automatisch aanvullen voor gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren is ingeschakeld. U moet
bepalen of u de optie voor vragen om wachtwoorden op te slaan wilt inschakelen. Als u deze instelling
uitschakelt, kan de gebruiker de opties Gebruikersnaam en wachtwoorden op formulieren en vragen om
wachtwoorden op te slaan niet wijzigen. De functie Automatisch aanvullen voor gebruikersnamen en
wachtwoorden in formulieren is ingeschakeld. De gebruiker kan ook niet kiezen om te worden gevraagd
wachtwoorden op te slaan. Als u deze instelling niet configureert, heeft de gebruiker de vrijheid om
Automatische aanvullen voor gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren en de optie voor vragen
om wachtwoorden op te slaan in te schakelen. Om deze optie weer te geven, openen gebruikers het
dialoogvenster Internetopties, klikken ze op het tabblad Inhoud en klikken ze op de knop Instellingen.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: toestaan om VBscript uit te voeren in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beslissen of VBScript mag worden uitgevoerd op pagina's in specifieke
Internet Explorer-zones. Opties zijn onder andere:

Inschakelen: er wordt VBScript uitgevoerd op pagina's in specifieke zones, zonder enige tussenkomst.
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Vragen: werknemers wordt gevraagd of ze willen toestaan dat VBScript wordt uitgevoerd in de zone.
Uitschakelen: er wordt voorkomen dat VBScript wordt uitgevoerd in de zone. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt VBScript in de opgegeven zone uitgevoerd
zonder enige tussenkomst.

Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen mogen TDC Active X-besturingselementen
gebruiken in de beperkt zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker het TDC ActiveX-besturingselement op websites kan
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het TDC ActiveX-besturingselement niet
uitgevoerd vanaf websites in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het TDC ActiveX-
besturingselement uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de vertrouwde zone
van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: Java-machtigingen voor de zone Lokale machine
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Normale beveiliging.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de
intranetzone
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te
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zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: scriptlets in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers scriptlets kunnen uitvoeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
kan de gebruiker geen scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
scriptlets in- of uitschakelen.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: meldingsbalk voor processen
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of de meldingsbalk voor Internet Explorer-processen wordt
weergegeven als de installatie van bestanden of code wordt beperkt. De meldingsbalk wordt standaard
weergegeven voor Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de
meldingsbalk weergegeven voor de Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
wordt de meldingsbalk niet weergegeven voor Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, wordt de meldingsbalk niet weergegeven voor Internet Explorer-processen.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers ondertekende ActiveX-besturingselementen van
een pagina in de zone kunnen downloaden. Als u dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers ondertekende
besturingselementen downloaden zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Vragen selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt aan gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn
ondertekend door niet-vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt
op de achtergrond gedownload. Als u de beleidsinstelling uitschakelt, kunnen ondertekende
besturingselementen niet worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt aan
gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn ondertekend door niet-
vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op de achtergrond
gedownload.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: SmartScreen in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: de knop Deze keer uitvoeren verwijderen voor verouderde ActiveX-
besturingselementen
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Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat gebruikers de knop Deze keer uitvoeren zien en
specifieke verouderde ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer uitvoeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, zien gebruikers de knop Deze keer uitvoeren niet in het waarschuwingsbericht
dat wordt weergegeven als Internet Explorer een verouderd ActiveX-besturingselement blokkeert. Als u
deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, zien gebruikers de knop Deze keer uitvoeren in het
waarschuwingsbericht dat wordt weergegeven als Internet Explorer een verouderd ActiveX-
besturingselement blokkeert. Als de gebruiker op deze knop klikt, wordt het verouderde ActiveX-
besturingselement eenmaal uitgevoerd. Zie Verouderde ActiveX-besturingselementen in de Internet
Explorer TechNet-bibliotheek voor meer informatie.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: toepassingen en bestanden in een IFRAME openen in een internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of toepassingen kunnen worden uitgevoerd en of bestanden
kunnen worden gedownload via een IFRAME-verwijzing in de HTML van de pagina's in deze zone. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers toepassingen uitvoeren en bestanden uit IFRAME's op
de pagina's in deze zone downloaden zonder gebruikersinterventie. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen uitvoeren en bestanden willen
downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen toepassingen uitvoeren of bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze
zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen
uitvoeren en bestanden willen downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Vensters en frames door verschillende domeinen laten navigeren in de beperkte zone in Internet
Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het
andere domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u
dit beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers
inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: SmartScreen van internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.
Meer informatie
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Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vertrouwde zone zijn vergrendeld in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: handtekeningen controleren voor gedownloade programma's
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer digitale handtekeningen (met daarin de
naam van de uitgever van ondertekende software, ter verificatie dat de software niet is gewijzigd of
gesaboteerd) op computers van gebruikers controleert voordat uitvoerbare bestanden worden
gedownload. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer de digitale handtekeningen van
uitvoerbare programma's controleren en hun identiteit weergeven voordat ze op computers van gebruikers
worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden in Internet Explorer de digitale
handtekeningen van uitvoerbare programma's niet gecontroleerd en wordt hun identiteit niet weergeven
voordat ze op computers van gebruikers worden gedownload. Als u dit beleid niet configureert, worden in
Internet Explorer de digitale handtekeningen van uitvoerbare programma's niet gecontroleerd en wordt
hun identiteit niet weergeven voordat ze op computers van gebruikers worden gedownload.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Scripts uitvoeren van webbrowserbesturingselementen in de beperkte zone van Internet
Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of op een pagina ingesloten webbrowserbesturingselementen via een
script kunnen worden beheerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement toegestaan. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement niet toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de
gebruiker scripttoegang tot het webbrowserbesturingselement in- of uitschakelen. Standaard is
scripttoegang tot het besturingselement WebBrowser alleen toegestaan in de lokale computer en
intranetzones.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XSS-filters voor beperkte zones
Met dit beleid bepaalt u of het XSS-filter (website-overschrijdende Scripting) website-overschrijdende
scriptinjecties in websites in deze zone kan detecteren en voorkomen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt het XSS-filter ingeschakeld voor sites in deze zone en probeert het XSS-filter website-
overschrijdende scriptinjecties te blokkeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het XSS-filter
uitgeschakeld voor sites in deze zone en staat Internet Explorer website-overschrijdende scriptinjecties toe.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: binair gedrag en scriptgedrag in beperkte zones

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067142
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067051
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067098
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067178


Met deze beleidsinstelling kunt u dynamische binaire gedragingen en scriptgedrag beheren: onderdelen
die specifieke functionaliteit bevatten voor HTML-elementen waaraan ze zijn gekoppeld. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, zijn binair gedrag en scriptgedrag beschikbaar. Als u in de vervolgkeuzelijst
Goedgekeurd door beheerder selecteert, is alleen gedrag beschikbaar dat staat vermeld in het door de
beheerder goedgekeurde gedrag onder het beveiligingsbeperkingsbeleid Binair gedrag. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, zijn binair gedrag en scriptgedrag niet beschikbaar tenzij voor toepassingen
aangepast beveiligingsbeheer is geïmplementeerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, zijn binair
gedrag en scriptgedrag niet beschikbaar tenzij voor toepassingen aangepast beveiligingsbeheer is
geïmplementeerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: beveiligingsinstellingen controleren
Met deze beleidsinstelling schakelt u de functie Controle van beveiligingsinstellingen uit. met deze functie
controleert u de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer om vast te stellen wanneer de instellingen een
risico vormen voor Internet Explorer. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de functie uitgeschakeld.
Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt de functie ingeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: beveiligingswaarschuwing voor mogelijk onveilige bestanden in de
internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het bericht 'Bestand openen - beveiligingswaarschuwing' wordt
weergegeven wanneer de gebruiker uitvoerbare bestanden of andere mogelijk onveilige bestanden (van
een intranetbestandsshare met de Verkenner, bijvoorbeeld) probeert te openen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt en de vervolgkeuzelijst instelt op Inschakelen, worden deze bestanden geopend zonder
beveiligingswaarschuwing. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Prompt, wordt een
beveiligingswaarschuwing weergegeven voordat de bestanden worden geopend. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, worden deze bestanden niet geopend. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker configureren hoe de computer deze bestanden verwerkt. Standaard worden
deze bestanden geblokkeerd in de beperkte zone, ingeschakeld in de zones Intranet en Lokale computer en
ingesteld op Prompt in de zones Internet en Vertrouwd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Vragen

Java-machtigingen voor de intranetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Normale beveiliging.
Meer informatie

Standaardinstelling: Hoge beveiliging

Internet Explorer: verouderde ActiveX-besturingselementen blokkeren 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of Internet Explorer bepaalde verouderde ActiveX-
besturingselementen blokkeert. Verouderde ActiveX-besturingselementen worden nooit geblokkeerd in de
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intranetzone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, stopt Internet Explorer met het blokkeren van
verouderde ActiveX-besturingselementen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, blijft
Internet Explorer bepaalde verouderde ActiveX-besturingselementen blokkeren. Zie Verouderde ActiveX-
besturingselementen in de Internet Explorer TechNet-bibliotheek voor meer informatie.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Pop-upblokkering in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ongewenste pop-upvensters worden weergegeven. Pop-
upvensters die worden geopend wanneer de eindgebruiker op een koppeling klikt, worden niet
geblokkeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-
upvensters worden weergegeven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het weergeven van pop-
upvensters niet voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, voorkomt u dat de meeste
ongewenste pop-upvensters worden weergegeven.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer verwerkt beveiligingsbeperkingen voor het MK-protocol
De beleidsinstelling Beveiligingsbeperking voor het MK-protocol vermindert het beveiligingsrisico door
het MK-protocol te voorkomen. Resources die op het MK-protocol worden gehost, zullen mislukken. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het MK-protocol voorkomen voor Verkenner en Internet Explorer
en mislukken resources die op het MK-protocol worden gehost. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
kunnen toepassingen de API voor het MK-protocol gebruiken. Resources die op het MK-protocol worden
gehost, werken voor de processen in Verkenner en Internet Explorer. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt het MK-protocol voorkomen voor de Verkenner en Internet Explorer en mislukken
resources die op het MK-protocol worden gehost.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vertrouwde zone in Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Lage veiligheid.
Meer informatie

Standaardinstelling: Hoge beveiliging

Internet Explorer: scripts voor Java-applets uitvoeren in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of applets beschikbaar worden gemaakt voor scripts in de zone.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, hebben scripts automatisch toegang tot applets zonder tussenkomst
van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze scripts
toegang tot applets willen bieden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, hebben scripts geen toegang tot
applets. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, hebben scripts geen toegang tot applets.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen
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Java-machtigingen voor de beperkte zone zijn vergrendeld in Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen in de internetzone toestaan om ActiveX-
besturingselementen te gebruiken 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker wordt gevraagd om toe te staan dat ActiveX-
besturingselementen op andere websites worden uitgevoerd dan de website waarop het ActiveX-
besturingselement is geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker vooraf
gevraagd of het ActiveX-besturingselement mag worden uitgevoerd vanaf websites in deze zone. De
gebruiker kan ervoor kiezen dat het besturingselement vanaf de huidige site of vanaf alle sites kan worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, krijgt de gebruiker niet de sitespecifieke ActiveX-
melding te zien en kunnen ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: alle netwerkpaden opnemen
Internet Explorer: alle netwerkpaden opnemen.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: beveiligde modus van internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Beveiligde modus inschakelen. Met behulp van Beveiligde
modus kunt u Internet Explorer beschermen tegen misbruikte zwakke plekken door het aantal locaties te
verminderen waarnaar Internet Explorer in het register en het bestandssysteem kan schrijven. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt Beveiligde modus ingeschakeld. De gebruiker kan Beveiligde modus niet
uitschakelen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt Beveiligde modus uitgeschakeld. De gebruiker
kan Beveiligde modus niet inschakelen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
Beschermde modus in- of uitschakelen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de internetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
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worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt
geladen of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-
besturingselementen die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet
veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: vergrendeld SmartScreen in beperkte zone 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Detectie van Internet Explorer-crashes
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie voor het detecteren van crashes in het beheer van
invoegtoepassingen beheren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal een crash in Internet Explorer het
gedrag vertonen dat in Windows XP Professional Servicepack 1 en oudere versies werd waargenomen en
Windows Foutrapportage aanroepen. Alle beleidsinstellingen voor Windows Foutrapportage blijven van
toepassing. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, is de functie voor het detecteren
van crashes in het beheer van invoegtoepassingen actief.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Java-machtigingen voor de internetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Hoge veiligheid.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Actieve scripts in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of scriptcode op pagina's in de zone wordt uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kan scriptcode op pagina's in de zone automatisch worden uitgevoerd. Als u in
de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze willen toestaan dat scripts op
pagina's in de zone worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kan scriptcode op pagina's
in de zone niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan scriptcode op pagina's
in de zone niet worden uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen
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Internet Explorer: aanmeldingsopties voor internetzones
Met deze beleidsinstelling kunt u de instellingen voor aanmeldingsopties beheren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen uit de volgende aanmeldingsopties. Anoniem aanmelden om
HTTP-verificatie uit te schakelen en het gastaccount alleen gebruiken voor het CIFS-protocol (Common
Internet File System). Om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen om een query te maken voor de
gebruikers-id's en wachtwoorden van gebruikers. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd,
kunnen deze waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie. Alleen
automatisch aanmelden in de intranetzone om een query uit te voeren voor de gebruikers-id's en
wachtwoorden in andere zones. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd, kunnen deze waarden
op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie. Automatisch aanmelden met de
huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord om te proberen aan te melden met behulp van
Windows NT-vraag-antwoord (ook wel NTLM-verificatie genoemd). Als Windows NT-vraag-antwoord
door de server wordt ondersteund, gebruikt de aanmelding de gebruikersnaam en het wachtwoord van de
gebruiker voor het netwerk om de gebruiker aan te melden. Als Windows NT-vraag-antwoord niet door de
server wordt ondersteund, wordt de gebruiker gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te
geven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt de aanmelding ingesteld op Alleen automatisch
aanmelden in de intranetzone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt de aanmelding ingesteld
op Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone.
Meer informatie

Standaardinstelling: Vragen

Beperkte zone van Internet Explorer: uitvoeren van VBScript toestaan 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren VBScript kan worden uitgevoerd op pagina's via de opgegeven
zone in Internet Explorer. Als u in de vervolgkeuzelijst Inschakelen hebt geselecteerd, kan VBScript worden
uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen hebt geselecteerd,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat VBScript wordt uitgevoerd. Als u in de
vervolgkeuzelijst Uitschakelen hebt geselecteerd, wordt voorkomen dat VBScript wordt uitgevoerd. Als u
deze beleidsinstelling niet configureert of uitschakelt, kan VBScript niet worden uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen verslepen tussen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het
andere domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u
dit beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers
inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Intranetzone van Internet Explorer: ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn
gemarkeerd, initialiseren en als script uitvoeren
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
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Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt
geladen of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-
besturingselementen die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet
veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: bijlagen downloaden
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat de gebruiker bestandsbijlagen via een feed naar de
computer van de gebruiker downloadt. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker de
feedsynchronisatie-engine niet zodanig instellen dat een bijlage wordt gedownload via de
eigenschappenpagina van een feed. Een ontwikkelaar kan de downloadinstelling niet wijzigen via de feed-
API's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker de feedsynchronisatie-
engine zodanig instellen dat een bijlage wordt gedownload via de eigenschappenpagina van een feed. Een
ontwikkelaar kan de downloadinstelling wijzigen via de feed-API's.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beperkte zone van Internet Explorer: niet-ondertekende Active X-besturingselementen
downloaden
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen
in de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen verslepen binnen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen
in de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld
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Processen van Internet Explorer: installeren van Active X beperken 
Met deze beleidsinstelling kan in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten het
automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren, worden geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt het automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren,
geblokkeerd met het webbrowserbesturingselement. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, wordt het automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren, niet
geblokkeerd met het webbrowserbesturingselement.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer Internet zone Scriptlets
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers scriptlets kunnen uitvoeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
kan de gebruiker geen scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
scriptlets in- of uitschakelen.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: bestanden slepen en neerzetten of kopiëren en plakken
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers bestanden kunnen slepen of kunnen kopiëren
slepen en plakken vanuit een bron binnen de zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers automatisch bestanden slepen of bestanden kopiëren en plakken vanuit deze zone. Als u in de
vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze bestanden willen slepen of kopiëren
vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen geen bestanden slepen of kopiëren en
plakken vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, moeten gebruikers kiezen of ze
bestanden willen slepen of kopiëren vanuit deze zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Software van Internet Explorer: bij ongeldige handtekening
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of software, bijvoorbeeld ActiveX-besturingselementen en
bestandsdownloads, kunnen worden uitgevoerd of geïnstalleerd door de gebruiker als de handtekening
ongeldig is. Een ongeldige handtekening kan erop wijzen dat iemand het bestand onrechtmatig heeft
gewijzigd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gebruikers gevraagd of ze bestanden met een
ongeldige handtekening willen uitvoeren of installeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers bestanden met een ongeldige handtekening niet uitvoeren of installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers kiezen of ze bestanden met een ongeldige
handtekening willen uitvoeren of installeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beperkte zone van Internet Explorer: kopiëren en plakken via scripts
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of met scripts een klembordbewerking (zoals knippen, kopiëren
en plakken) kan worden uitgevoerd in een opgegeven regio. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan met
een script een klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
moeten gebruikers kiezen of ze klembordbewerkingen willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, kan er met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kan met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen
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Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen in de verslepen tussen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het
andere domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u
dit beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers
inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Gebruikers die websites toevoegen in Internet Explorer
Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers websites toevoegen aan of verwijderen uit beveiligingszones.
Een beveiligingszone is een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt,
worden de instellingen voor het beheren van websites voor beveiligingszones uitgeschakeld. (Klik in het
dialoogvenster Internetopties op het tabblad Beveiliging en klik daarna op de knop Websites om de
instellingen voor websitebeheer voor beveiligingszones weer te geven.) Als u dit beleid uitschakelt of niet
configureert, kunnen gebruikers websites toevoegen aan of verwijderen uit de zones Vertrouwde websites
en Beperkte websites. Ook kunnen ze de instellingen voor de zone Lokaal intranet aanpassen. Met dit
beleid voorkomt u dat gebruikers de instellingen voor het beheren van websites wijzigen voor
beveiligingszones die door de beheerder zijn gemaakt. Opmerking: met het beleid De beveiligingspagina
uitschakelen (in \User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet
Explorer\Internet Control Panel) verwijdert u het tabblad Beveiliging in de interface. Dit heeft voorrang ten
opzichte van dit beleid. Dit beleid wordt genegeerd als deze optie is ingeschakeld. Zie ook het beleid
Beveiligingszones: alleen computerinstellingen gebruiken.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: door script geïnitieerde vensters in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beperkingen beheren voor door scripts geïnitieerde pop-upvensters en
vensters die een titel en statusbalken bevatten. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is de beveiliging door
Windows-beperkingen niet van toepassing in deze zone. De beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de
toegevoegde beveiligingslaag van deze functie. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen mogelijk
schadelijke acties in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken
bevatten, niet worden uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone
ingeschakeld, zoals dat door de instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor
het proces is opgegeven. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen mogelijk schadelijke acties
in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken bevatten, niet worden
uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone ingeschakeld, zoals dat door de
instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor het proces is opgegeven.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: alleen computerinstellingen gebruiken in beveiligingszones
Hiermee past u informatie over de beveiligingszone toe op alle gebruikers met dezelfde computer. Een
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beveiligingszone is een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt,
worden wijzigingen die de gebruiker in een beveiligingszone toepast op alle gebruikers van die computer
toegepast. Als u dit beleid uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers van dezelfde computer hun
eigen instellingen voor de beveiligingszone instellen. Gebruik dit beleid om ervoor te zorgen dat
instellingen voor beveiligingszones eenduidig op dezelfde computer worden toegepast en niet per
gebruiker verschillen. Zie ook het beleid Beveiligingszones: gebruikers niet toestaan om beleid te wijzigen.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vergrendelde zone Lokale machine in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de beperkte zone van
Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: onderdelen in de beperkte zone uitvoeren die afhankelijk zijn van .NET
Framework en zijn ondertekend met Authenticode
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet
Explorer ondertekende beheerde onderdelen uitvoeren. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of ondertekende beheerde onderdelen moeten worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zal Internet Explorer ondertekende beheerde
onderdelen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ondertekende beheerde
onderdelen niet uitgevoerd in Internet Explorer.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen
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Internet Explorer: toegang tot gegevensbronnen via een beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer toegang heeft tot gegevens van een andere
beveiligingszone met behulp van de Microsoft XML-parser (MSXML) of ActiveX-gegevensobjecten (ADO).
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers een pagina laden in de zone die MSXML of ADO
gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of een pagina mag worden geladen in de zone
die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt
voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens
van een andere site in de zone.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de internetzone van
Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: kopiëren en plakken via een script in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of met scripts een klembordbewerking (zoals knippen, kopiëren
en plakken) kan worden uitgevoerd in een opgegeven regio. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan met
een script een klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
moeten gebruikers kiezen of ze klembordbewerkingen willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, kan er met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kan een script een klembordbewerking uitvoeren.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: de ActiveX Installer-service gebruiken
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven hoe ActiveX-besturingselementen worden geïnstalleerd. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, wordt ActiveX-besturingselementen alleen geïnstalleerd als de Installer-
service aanwezig is en is geconfigureerd om de installatie van ActiveX-besturingselementen toe te staan.
Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen, inclusief
besturingselementen per gebruiker, geïnstalleerd via het gewone installatieproces.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer verwerkt bescherming tegen zone-uitbreiding
Internet Explorer kent beperkingen toe aan elke webpagina die wordt geopend. De beperkingen zijn
afhankelijk van de locatie van de webpagina (internet-, intranet-, lokale computer-zone, enzovoort). Voor
webpagina's op de lokale computer gelden bijvoorbeeld minder beveiligingsbeperkingen, terwijl deze in de
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zone Lokale computer verblijven, waardoor de beveiligingszone Lokale computer een belangrijk doelwit is
voor kwaadwillende gebruikers. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan elke zone worden beschermd
tegen zone-uitbreiding voor alle processen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert,
genieten andere processen dan Internet Explorer of processen in de lijst Proceslijst deze bescherming niet.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Niet-ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in internetzone van Internet
Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen
in de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Vensters en frames door verschillende domeinen laten navigeren in de Internet Explorer-
internetzone 
Met deze beleidsinstelling kunt u het openen van vensters en frames en de toegang tot toepassingen in
verschillende domeinen beheren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers vensters en
frames openen vanuit andere domeinen en toegang krijgen tot toepassingen van andere domeinen. Als u
Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt aan gebruikers gevraagd of vensters en frames toegang
mogen hebben tot toepassingen van andere domeinen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen vensters en frames openen om toegang te krijgen tot toepassingen vanuit andere
domeinen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers vensters en frames openen
vanuit andere domeinen en toegang krijgen tot toepassingen van andere domeinen.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Updates van de statusbalk vinden plaats in de Internet Explorer-internetzone via script
Met deze beleidsinstelling kunt u regelen of de statusbalk in de zone via script mag worden bijgewerkt. Als
u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen scripts de statusbalk bijwerken. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, mag de statusbalk niet worden bijgewerkt via script.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Lokaal pad wordt tijdens het uploaden van bestanden naar de server opgenomen in de beperkte
zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gegevens over het lokale pad worden verzonden wanneer de
gebruiker een bestand uploadt via een HTML-formulier. Als er gegevens over het lokale pad zijn
verzonden, wordt mogelijk bepaalde informatie onbedoeld op de server weergegeven. Bestanden die vanaf
het bureaublad van de gebruiker zijn verzonden, bevatten bijvoorbeeld mogelijk de gebruikersnaam als
onderdeel van het pad. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gegevens over het pad verzonden
wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, worden gegevens over het pad verwijderd wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-
formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of gegevens over
het pad worden verzonden wanneer ze een bestand uploaden via een HTML-formulier. Standaard worden
gegevens over het pad verzonden.
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Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Het downloaden van bestanden beperken in processen van Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling wordt in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten een
blokkering ingesteld van het automatisch vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van
bestanden. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt in toepassingen die het
webbrowserbesturingselement hosten voor alle processen een blokkering ingesteld van het automatisch
vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van bestanden. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, wordt in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten voor alle processen geen
blokkering ingesteld van het automatisch vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van
bestanden.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Alleen goedgekeurde domeinen mogen Active X-besturingselementen gebruiken in de beperkt
zone van Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker wordt gevraagd om toe te staan dat ActiveX-
besturingselementen op andere websites worden uitgevoerd dan de website waarop het ActiveX-
besturingselement is geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker vooraf
gevraagd of het ActiveX-besturingselement mag worden uitgevoerd vanaf websites in deze zone. De
gebruiker kan ervoor kiezen dat het besturingselement vanaf de huidige site of vanaf alle sites kan worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, krijgt de gebruiker niet de sitespecifieke ActiveX-
melding te zien en kunnen ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de beperkte zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt
geladen of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-
besturingselementen die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet
veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.
Meer informatie

Standaard: Uitschakelen

Gebruikers van Internet Explorer die beleidsregels wijzigen
Hiermee voorkomt u dat gebruikers instellingen voor beveiligingszones wijzigen. Een beveiligingszone is
een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt, worden de knop
Aangepast niveau en de schuifregelaar voor het beveiligingsniveau op het tabblad Beveiliging in het
dialoogvenster Internetopties uitgeschakeld. Als u dit beleid uitschakelt of niet configureert, kunnen
gebruikers de instellingen voor beveiligingszones wijzigen. Met dit beleid voorkomt u dat gebruikers de
instellingen voor beveiligingszones die door de beheerder zijn gemaakt, kunnen wijzigen. Opmerking: het
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beleid 'De pagina Beveiliging uitschakelen' (te vinden in
\Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Internet Explorer\Onderdeel
Internetopties van het Configuratiescherm), waardoor het tabblad Beveiliging uit Internet Explorer in
Configuratiescherm wordt verwijderd, heeft voorrang op dit beleid. Dit beleid wordt genegeerd als deze
optie is ingeschakeld. Zie ook het beleid Beveiligingszones: alleen computerinstellingen gebruiken.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beveiligde modus van de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Beveiligde modus inschakelen. Met behulp van Beveiligde
modus kunt u Internet Explorer beschermen tegen misbruikte zwakke plekken door het aantal locaties te
verminderen waarnaar Internet Explorer in het register en het bestandssysteem kan schrijven. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt Beveiligde modus ingeschakeld. De gebruiker kan Beveiligde modus niet
uitschakelen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt Beveiligde modus uitgeschakeld. De gebruiker
kan Beveiligde modus niet inschakelen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
Beschermde modus in- of uitschakelen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Persistentie van gebruikersgegevens in de internetzone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u het bewaren van gegevens beheren in de geschiedenis van de browser, in
Favorieten, in een XML-archief of direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Wanneer een gebruiker
naar een permanent bewaarde pagina terugkeert, kan de status van de pagina worden hersteld als deze
beleidsinstelling op de juiste wijze is geconfigureerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of
direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers
geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers
geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Scripts uitvoeren van webbrowserbesturingselementen in de internetzone van Internet Explorer

Met deze beleidsinstelling bepaalt u of op een pagina ingesloten webbrowserbesturingselementen via een
script kunnen worden beheerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement toegestaan. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement niet toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de
gebruiker scripttoegang tot het webbrowserbesturingselement in- of uitschakelen. Standaard is
scripttoegang tot het besturingselement WebBrowser alleen toegestaan in de lokale computer en
intranetzones.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Persistentie van gebruikersgegevens in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u het bewaren van gegevens beheren in de geschiedenis van de browser, in
Favorieten, in een XML-archief of direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Wanneer een gebruiker
naar een permanent bewaarde pagina terugkeert, kan de status van de pagina worden hersteld als deze
beleidsinstelling op de juiste wijze is geconfigureerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of
direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers
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geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers
informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in op een
schijf opgeslagen webpagina's.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Java-machtigingen voor de intranetzone zijn in Internet Explorer vergrendeld
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met
Normale beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals
een scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker
beheerde bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Uitgebreide beveiligde modus van Internet Explorer
De uitgebreide beveiligde modus biedt extra bescherming tegen schadelijke websites door gebruik te
maken van 64-bits processen op 64-bits versies van Windows. Op computers met minimaal Windows 8
beperkt de uitgebreide beveiligde modus ook de locaties die Internet Explorer in het register en
bestandssysteem kan lezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Uitgebreide beveiligde modus
ingeschakeld. Voor elke zone waarvoor Beveiligde modus is ingeschakeld, wordt Uitgebreide beveiligde
modus gebruikt. Gebruikers kunnen Uitgebreide beveiligde modus niet uitschakelen. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, wordt Uitgebreide beveiligde modus uitgeschakeld. In een zone waarvoor
Beveiligde modus is ingeschakeld, wordt de Beveiligde modus-versie gebruikt die is geïntroduceerd in
Internet Explorer 7 voor Windows Vista. Als u dit beleid niet configureert, kunnen gebruikers Uitgebreide
beveiligde modus inschakelen of uitschakelen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster
Internetopties.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

SmartScreen-waarschuwingen negeren in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-filter kan
negeren. Het SmartScreen-filter waarschuwt de gebruiker voor uitvoerbare bestanden die Internet
Explorer-gebruikers normaalgesproken niet van internet downloaden. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt de gebruiker door waarschuwingen van het SmartScreen-filter geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-
filter negeren.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Metagegevens vernieuwen in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de browser van een gebruiker kan worden omgeleid naar een
andere webpagina als de auteur van de webpagina met behulp van de instelling Metagegevens vernieuwen
(tag) browsers omleidt naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de browser
van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling Metagegevens vernieuwen wordt
geladen, worden omgeleid naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kan de
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Beveiligingsopties voor lokaal beleid

browser van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling Metagegevens
vernieuwen wordt geladen, niet worden omgeleid naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kan de browser van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling
Metagegevens vernieuwen wordt geladen, niet worden omgeleid naar een andere webpagina.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - LocalPoliciesSecurityOptions in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Anonieme toegang tot named pipes en shares beperken
Wanneer dit is ingeschakeld, wordt met deze beveiligingsinstelling anonieme toegang beperkt tot shares
en pipes voor de instellingen van: (1) named pipes die anoniem kunnen worden benaderd (2) shares die
anoniem kunnen worden benaderd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde servers
Via deze beveiligingsinstelling kan een server de onderhandeling van een 128-bits versleuteling en/of een
NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen. Deze waarden zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingswaarde
van het LAN Manager-verificatieniveau. De opties zijn: NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen: de verbinding
mislukt als niet over berichtintegriteit wordt onderhandeld. 128-bits versleuteling vereisen. De verbinding
mislukt als niet wordt onderhandeld over sterke versleuteling (128-bits).
Meer informatie

Standaardinstelling: NTLM V2 en 128-bits versleuteling vereisen

Minuten van inactiviteit van vergrendelingsscherm totdat de schermbeveiliging wordt
geactiveerd
Een aanmeldingssessie zonder activiteit wordt opgemerkt door Windows. Als de inactieve tijd de
ingestelde limiet voor inactiviteit overschrijdt, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld en wordt de sessie
vergrendeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: 15

De client verplichten om altijd communicatie digitaal te ondertekenen Met deze
beveiligingsinstelling bepaalt u of al het verkeer via beveiligde kanalen dat is geïnitialiseerd door het
domeinlid moet worden ondertekend of versleuteld. Wanneer een computer lid wordt van een domein,
wordt een computeraccount gemaakt. Wanneer het systeem daarna wordt gestart, wordt het wachtwoord
van het computeraccount gebruikt om een beveiligd kanaal te maken met een domeincontroller voor het
domein. Dit beveiligde kanaal wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren zoals NTLM-PassThrough-
verificatie, LSA SID/Name Lookup en meer. Met deze instelling bepaalt u of alle verkeer via beveiligde
kanalen dat is geïnitialiseerd door een domeinlid aan de minimale beveiligingsvereisten voldoet. Hiermee
bepaalt u specifiek of al het verkeer via beveiligde kanalen dat is gestart door een domeinlid moet worden
ondertekend of versleuteld. Als dit beleid is ingeschakeld, dan wordt het beveiligde kanaal pas ingesteld als
is onderhandeld over de ondertekening of versleuteling van al het verkeer via beveiligde kanalen. Als dit
beleid is uitgeschakeld, wordt met de domeincontroller onderhandeld over de versleuteling en
ondertekening van al het verkeer via beveiligde kanalen. In dat geval is het niveau van ondertekening en
versleuteling afhankelijk van de domeincontrollerversie en de instellingen van de volgende twee
beleidsregels: Lid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal versleutelen (indien mogelijk) Lid van
domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal ondertekenen (indien mogelijk).
Meer informatie
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Standaardinstelling: Ja

Verificatieniveau
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u welk vraag/antwoord-verificatieprotocol wordt gebruikt voor
netwerkaanmeldingen. Deze keuze is als volgt van invloed op het niveau van het verificatieprotocol dat
wordt gebruikt door clients, het sessiebeveiligingsniveau dat is onderhandeld en het verificatieniveau dat is
geaccepteerd door servers:

LM- en NTLM-antwoorden verzenden: clients gebruiken LM- en NTLM-verificatie en gebruiken nooit
NTLMv2-sessiebeveiliging; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en NTLMv2-verificatie.
LM en NTLM verzenden - NTLMv2 indien onderhandeld: clients gebruiken LM- en NTLM-verificatie en
gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-,
NTLM- en NTLMv2-verificatie.
Alleen NTLM-antwoord verzenden: clients gebruiken alleen NTLM-verificatie en gebruiken NTLMv2-
sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en NTLMv2-
verificatie.
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden: clients gebruiken alleen NTLMv2-verificatie en gebruiken
NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en
NTLMv2-verificatie.
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM weigeren: clients gebruiken alleen NTLMv2-verificatie en
gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers weigeren LM
(accepteren alleen NTLM- en NTLMv2-verificatie).
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM en NTLM weigeren: clients gebruiken alleen NTLMv2-
verificatie en gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers
weigeren LM en NTLM (accepteren alleen NTLMv2-verificatie).

Meer informatie

Standaardinstelling: alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM en NTLM weigeren

Voorkomen dat clients niet-versleutelde wachtwoorden verzenden naar de SMB-servers van
derden
Als deze beveiligingsinstelling is ingeschakeld, kan de SMB-redirector (Server Message Block)
ongecodeerde wachtwoorden verzenden naar niet-Microsoft SMB-servers die geen ondersteuning voor
wachtwoordversleuteling bieden tijdens verificatie. Niet-versleutelde wachtwoorden verzenden is een
beveiligingsrisico.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Servercommunicatie digitaal ondertekenen altijd vereisen
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald of de SMB-client probeert te onderhandelen over
ondertekening van het SMB-pakket. Het SMB-protocol (Server Message Block) vormt de basis voor
bestands- en printerdeling van Microsoft en veel andere netwerkbewerkingen, zoals extern Windows-
beheer. Ter voorkoming van man-in-the-middle-aanvallen waardoor SMB-pakketten in-transit worden
gewijzigd, ondersteunt het SMB-protocol de digitale ondertekening van SMB-pakketten. Met deze
beleidsinstelling wordt bepaald of de SMB-clientonderdeel probeert te onderhandelen over SMB-
pakketondertekening wanneer deze verbinding maakt met een SMB-server. Als deze beveiligingsinstelling
is ingeschakeld, vraagt de Microsoft-netwerkclient de server om SMB-pakketondertekening uit te voeren
bij het instellen van een sessie. Als pakketondertekening is ingeschakeld op de server, wordt over
ondertekening van pakketten onderhandeld. Als dit beleid is uitgeschakeld, onderhandelt de SMB-client
nooit over SMB-pakketondertekening.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja
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Gedrag bij vragen om uitbreiding van bevoegdheden van beheerders
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag voor het vragen om uitbreiding van bevoegdheden voor
beheerders gedefinieerd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Verhogen zonder te vragen: hiermee kunnen bevoegde accounts een bewerking uitvoeren waarvoor
uitbreiding van bevoegdheden zonder toestemming of referenties is vereist. Opmerking: gebruik deze
optie alleen in de meest beperkte omgevingen.
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking onrechtmatige
uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde bureaublad gevraagd
een bevoegde gebruikersnaam en bevoegd wachtwoord in te voeren. Als de gebruiker geldige
referenties invoert, wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid.
Vragen om toestemming op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking voor een niet-
Windows-toepassing uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde
bureaublad gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan selecteert,
wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.
Vragen om referenties: wanneer voor een bewerking onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met
beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties invoert, wordt de bewerking
voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Vragen om toestemming: wanneer voor een bewerking uitbreiding van toegangsrechten is vereist,
wordt de gebruiker gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan
selecteert, wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.
Vragen om toestemming voor niet-Windows binaire bestanden: wanneer voor een bewerking voor een
niet-Windows-toepassing uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het
beveiligde bureaublad gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan
selecteert, wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.

Meer informatie

Standaardinstelling: vragen om toestemming op het beveiligde bureaublad

Minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde clients
Via deze beveiligingsinstelling kan een client de onderhandeling van een 128-bits versleuteling en/of een
NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen. Deze waarden zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingswaarde
van het LAN Manager-verificatieniveau. U kunt kiezen uit de volgende opties:

NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen: de verbinding mislukt als niet over het NTLMv2-protocol wordt
onderhandeld.
128-bits versleuteling vereisen: de verbinding mislukt als niet wordt onderhandeld over sterke
versleuteling (128-bits).
NTLMv2 en 128-bits versleuteling vereisen.

Meer informatie

Standaardinstelling: NTLM V2-128-versleuteling vereisen

Gedrag bij verwijderen van smartcard
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u wat er gebeurt wanneer de smartcard van een aangemelde
gebruiker uit de lezer van de smartcard wordt verwijderd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Geen actie.
Werkstation vergrendelen: het werkstation wordt vergrendeld wanneer de smartcard wordt verwijderd,
zodat gebruikers de ruimte kunnen verlaten, hun smartcard met zich mee kunnen nemen en nog steeds
een beveiligde sessie kunnen beheren.
Afmelden forceren: de gebruiker wordt automatisch afgemeld wanneer de smartcard wordt verwijderd.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067215
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067324


Verbinding verbreken met sessie met Extern bureaublad: als de smartcard wordt verwijderd, wordt de
sessie verbroken zonder de gebruiker af te melden. Zo kan de gebruiker de smartcard plaatsen en de
sessie later of op een andere met smartcardlezer uitgeruste computer hervatten zonder zich opnieuw te
moeten aanmelden. Als de sessie lokaal is, werkt dit beleid op dezelfde manier als Werkstation
vergrendelen.

Meer informatie

Standaardinstelling: Werkstation vergrendelen

Anonieme inventarisatie van SAM-accounts en -shares blokkeren
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of anonieme inventarisatie van SAM-accounts en shares is
toegestaan. Windows staat anonieme gebruikers toe bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het
inventariseren van de namen van domeinaccounts en netwerkshares. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer
een beheerder toegang wil verlenen aan gebruikers in een vertrouwd domein dat geen wederzijdse
vertrouwensrelatie onderhoudt. Als u anonieme inventarisatie van SAM-accounts en shares niet wilt
toestaan, stelt u dit beleid in op Ja.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Externe aanmelding met een leeg wachtwoord blokkeren
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of de lokale accounts die niet zijn beveiligd met een wachtwoord
kunnen worden gebruikt om aan te melden vanaf andere locaties dan de fysieke computerconsole. Bij
inschakeling moet voor aanmelden met lokale accounts die niet zijn beveiligd met een wachtwoord het
toetsenbord van de computer worden gebruikt.

Waarschuwing: op computers die zich niet in een fysiek beveiligde locatie bevinden, moeten altijd
beleidsregels voor sterke wachtwoorden voor alle lokale gebruikersaccounts worden gehandhaafd. Anders
kan iedereen die fysiek toegang tot de computer heeft, zich aanmelden met een gebruikersaccount zonder
wachtwoord. Dit is met name belangrijk voor draagbare computers.

Als u dit beveiligingsbeleid toepast op de groep Iedereen, kan niemand zich aanmelden via Extern
bureaublad-services. Deze instelling heeft geen invloed op aanmeldingen die gebruikmaken van
domeinaccounts. Voor toepassingen die gebruikmaken van externe interactieve aanmeldingen is het
mogelijk om deze instelling te omzeilen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Gedrag bij vragen om benodigde bevoegdheden van standaardgebruikers
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag voor het vragen om benodigde bevoegdheden voor
standaardgebruikers gedefinieerd.

Aanvragen voor benodigde bevoegdheden automatisch weigeren: wanneer voor een bewerking
onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt een configureerbaar foutbericht
weergegeven met de melding dat de toegang is geweigerd. Een onderneming waar bureaubladen als
standaardgebruikers worden uitgevoerd, kan deze instelling kiezen om het aantal telefoontje naar de
helpdesk te beperken.
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking onrechtmatige
uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde bureaublad gevraagd
een andere gebruikersnaam en bevoegd wachtwoord in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties
invoert, wordt de bewerking voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Vragen om referenties: wanneer voor een bewerking onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met
beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties invoert, wordt de bewerking
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voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Meer informatie

Standaardinstelling: aanvragen voor benodigde bevoegdheden automatisch weigeren

Modus 'Door administrator goedkeuren' vereisen voor beheerders
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van alle instellingen voor Gebruikersaccountbeheer (UAC)
voor de computer bepaald. Als u deze instelling wijzigt, moet u de computer opnieuw opstarten. U kunt
kiezen uit de volgende opties:

Niet geconfigureerd: de modus Door administrator goedkeuren en alle gerelateerde UAC-
beleidsinstellingen zijn uitgeschakeld. Opmerking: als deze instelling is uitgeschakeld, ontvangt u een
melding van Security Center dat de algehele beveiliging van het besturingssysteem is verminderd.
Ja: de modus Door administrator goedkeuren is ingeschakeld. Dit beleid moet zijn ingeschakeld en de
gerelateerde UAC-beleidsinstellingen moeten op de juiste wijze zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat
het ingebouwde administratoraccount en alle andere gebruikers die lid zijn van de groep Administrators
kunnen worden uitgevoerd in de modus Door administrator goedkeuren.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Anonieme inventarisatie van SAM-accounts voorkomen
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald welke aanvullende machtigingen worden toegekend aan
anonieme verbindingen met de computer. Windows staat anonieme gebruikers toe bepaalde activiteiten uit
te voeren, zoals het inventariseren van de namen van domeinaccounts en netwerkshares. Dit is
bijvoorbeeld handig wanneer een beheerder toegang wil verlenen aan gebruikers in een vertrouwd
domein dat geen wederzijdse vertrouwensrelatie onderhoudt. Met deze beveiligingsoptie kunnen als volgt
aanvullende beperkingen voor anonieme verbinding worden toegepast:

Ja: geen inventarisatie van SAM-accounts toestaan. Met deze optie wordt de instelling Iedereen bij de
beveiligingsmachtigingen voor resources vervangen door Geverifieerde gebruikers.
Niet geconfigureerd: geen aanvullende beperkingen. Vertrouwen op standaardmachtigingen.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Externe aanroepen van Security Accounts Manager toestaan
Met deze beleidsinstelling kunt u verbindingen voor externe procedureaanroepen van SAM beperken. Als
deze instelling niet is geselecteerd, wordt de standaard security descriptor gebruikt.
Meer informatie

Standaardinstelling: O:BAG:BAD:(A ;;RC;;;BA)

De modus 'Door administrator goedkeuren' gebruiken
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van de modus 'Door administrator goedkeuren' voor het
ingebouwde administratoraccount bepaald. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: de modus Door administrator goedkeuren wordt gebruikt voor het ingebouwde
administratoraccount. Voor elke bewerking waarvoor onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker standaard gevraagd de bewerking goed te keuren.
Niet geconfigureerd: met het ingebouwde administrator worden alle toepassingen met volledige
administratorbevoegdheid uitgevoerd.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Toepassingen met UI-toegang toestaan voor veilige locaties

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067183
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067184
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067318
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067209
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067186


MS-beveiligingshandleiding

Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of UIA-programma's (User Interface Accessibility of UIAcces) het
beveiligde bureaublad automatisch kunnen uitschakelen voor het vragen om benodigde bevoegdheden die
door een standaardgebruiker.

Ja: UIA-programma's, waaronder Windows Hulp op afstand, kunnen automatisch het beveiligde
bureaublad uitschakelen bij vragen om benodigde bevoegdheden. Als u de beleidsinstelling
Gebruikersaccountbeheer: naar het beveiligd bureaublad overschakelen tijdens het vragen om
benodigde bevoegdheden niet uitschakelt, worden de vragen weergegeven op het bureaublad van de
interactieve gebruiker in plaats op van het beveiligde bureaublad.
Niet geconfigureerd: het beveiligde bureaublad kan alleen worden uitgeschakeld door de gebruiker van
het interactieve bureaublad of door het uitschakelen van de beleidsinstelling Gebruikersaccountbeheer:
naar het beveiligde bureaublad overschakelen tijdens het vragen om benodigde bevoegdheden.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Installatie van toepassingen detecteren en vragen om benodigde bevoegdheden
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van detectie voor installatie van toepassingen voor de
computer bepaald. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ingeschakeld: wanneer een installatiepakket van een toepassing wordt gedetecteerd waarvoor
onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker gevraagd een
gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker
geldige referenties invoert, wordt de bewerking voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Uitgeschakeld: installatiepakketten voor toepassingen worden niet gedetecteerd en worden niet om
benodigde bevoegdheden gevraagd. Ondernemingen waar bureaubladen als standaardgebruikers
worden uitgevoerd en die gebruikmaken van gedelegeerde installatietechnologieën, zoals Installatie van
software van groepsbeleid of Systems Management Server (SMS), moeten deze beleidsinstelling
uitschakelen. In dit geval is de detectie van installatieprogramma's niet nodig.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Voorkomen dat de hashwaarde van LAN manager wordt opgeslagen opslaan bij volgende
wachtwoordwijziging
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald of bij de volgende wachtwoordwijziging de hashwaarde van
LAN Manager (LM) voor het nieuwe wachtwoord wordt opgeslagen. De LM-hash is relatief zwak en
gevoelig voor aanvallen in vergelijking met de cryptografisch sterkere NT-hash van Windows. Omdat de
LM-hash in de beveiligingsdatabase van de lokale computer wordt opgeslagen, kunnen de wachtwoorden
worden aangetast als de beveiligingsdatabase wordt aangevallen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Schrijffouten in bestanden en registers in locaties per gebruiker virtualiseren
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of schrijffouten voor toepassingen worden omgeleid naar
gedefinieerde register- en bestandssysteemlocaties. Met deze beleidsinstelling worden toepassingen
beperkt die als administrator worden uitgevoerd en waarvoor toepassingsgegevens van de runtime naar
%ProgramFiles% , %Windir% , %Windir%\system32 of HKLM\Software worden schrijven.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Raadpleeg Policy CSP - MSSecurityGuide (Beleids-CSP - MSSecurityGuide) in de Windows-documentatie voor
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MSS Legacy

Voeding

meer informatie.

UAC-beperkingen toepassen op lokale accounts bij netwerkaanmelding
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Configuratie voor starten van stuurprogramma voor SMB-v1-client
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld stuurprogramma

SMB-v1-server
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Samenvattingsverificatie
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

SEHOP (Structured Exception Handler Overwrite Protection)
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - MSSLegacy (Beleids-CSP - MSSLegacy) in de Windows-documentatie voor meer
informatie.

Beveiligingsniveau voor routering van IP-bron voor netwerk
Meer informatie

Standaardinstelling: hoogste beveiliging

Aanvragen voor NetBIOS-naamreleases van netwerk negeren met uitzondering van WINS-
servers
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Beveiligingsniveau voor routering van IPv6-bron voor netwerk
Meer informatie

Standaardinstelling: hoogste beveiliging

ICMP-omleidingen van netwerk overschrijven door OSPF gegenereerde omleidingen
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - Power (Beleids-CSP - Voeding) in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Wachtwoord bij activering vereisen tijdens aansluiting op netstroom
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven of de gebruiker om een wachtwoord wordt gevraagd als de
slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet configureert, wordt de
gebruiker om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze
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  Hulp op afstand

beleidsinstelling uitschakelt, wordt de gebruiker niet om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand
wordt uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Stand-bystatussen tijdens slaapstand bij gebruik van accu
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of de stand-bystatussen kunnen worden ingeschakeld met
Windows wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet
configureert, worden in Windows de stand-bystatussen gebruikt om de computer in een slaapstand te
zetten. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zijn de stand-bystatussen (S1-S3) niet toegestaan.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Stand-bystatussen tijdens slaapstand in aangesloten toestand
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of de stand-bystatussen kunnen worden ingeschakeld met
Windows wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet
configureert, worden in Windows de stand-bystatussen gebruikt om de computer in een slaapstand te
zetten. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zijn de stand-bystatussen (S1-S3) niet toegestaan.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Wachtwoord bij activering vereisen bij gebruik van accu
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven of de gebruiker om een wachtwoord wordt gevraagd als de
slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet configureert, wordt de
gebruiker om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, wordt de gebruiker niet om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand
wordt uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Verzoek om hulp op afstand
Met deze beleids instelling kunt u Aangevraagde hulp op afstand op deze computer in-of uitschakelen.

Als u deze beleids instellinginschakelt, kunnen gebruikers op deze computer e-mail of bestands
overdracht gebruiken om iemand om hulp te vragen. Gebruikers kunnen ook Program ma's voor chat
berichten gebruiken om verbindingen met deze computer toe te staan en u kunt aanvullende
instellingen voor hulp op afstand configureren.
Als u deze beleids instellinguitschakelt, kunnen gebruikers op deze computer geen e-mail of bestands
overdracht gebruiken om iemand om hulp te vragen. Gebruikers kunnen ook geen Program ma's voor
chat berichten gebruiken om verbindingen met deze computer toe te staan.
Als u deze beleids instelling niet configureert, kunnen gebruikers aangevraagde hulp op afstand in-of
uitschakelen in de systeem eigenschappen van het configuratie scherm. Gebruikers kunnen ook
instellingen voor hulp op afstand configureren.

Als u deze beleids instelling inschakelt, hebt u twee manieren om hulp te bieden aan hulp op afstand:
"Helpers kunnen alleen de computer weer geven" of "helpers toestaan om de computer op afstand te
beheren". Met de beleids instelling ' maximale ticket tijd ' stelt u een limiet in voor de hoeveelheid tijd die
een uitnodiging voor hulp op afstand die is gemaakt met behulp van e-mail of bestands overdracht, open
blijft. De instelling ' Selecteer de methode voor het verzenden van e-mail berichten ' geeft aan welke e-mail
standaard moet worden gebruikt om uitnodigingen voor hulp op afstand te verzenden. Afhankelijk van uw
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e-mail programma, kunt u de mailto-standaard (de ontvanger van de uitnodiging maakt verbinding maken
via een Internet koppeling) of de SMAPI (Simple MAPI) standaard (de uitnodiging is gekoppeld aan uw e-
mail bericht). Deze beleids instelling is niet beschikbaar in Windows Vista omdat SMAPI de enige
ondersteunde methode is. Als u deze beleids instelling inschakelt, moet u ook de juiste firewall-uitzonde
ringen inschakelen om communicatie van hulp op afstand mogelijk te maken.
Meer informatie

Standaard: hulp op afstand uitschakelen

Wanneer dit is ingesteld om hulp op afstand in te scha kelen, configureert u de volgende aanvullende
instellingen:

Machtiging voor hulp op afstand
Standaard: weergeven

Waarde voor maximale ticket tijd
Standaard: niet geconfigureerd

Maximale ticket periode
Standaard: minuten

Uitnodigings methode voor E-Mail
Standaard: eenvoudige MAPI

Zie Beleids-CSP - RemoteDesktopServices in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Wachtwoord opslaan blokkeren
Hiermee bepaalt u of wachtwoorden op deze computer kunnen worden opgeslagen vanuit een verbinding
met extern bureaublad. Als u deze instelling inschakelt, wordt het selectievakje voor het opslaan van het
wachtwoord in de verbinding met extern bureaublad uitgeschakeld en kunnen gebruikers niet langer
wachtwoorden opslaan. Wanneer gebruikers een RDP-bestand openen met behulp van een verbinding
met extern bureaublad en hun instellingen opslaan, wordt een wachtwoord dat voorheen aanwezig was in
het RDP-bestand verwijderd. Als u deze instelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker met
behulp van de verbinding met extern bureaublad wachtwoorden opslaan.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Beveiligde RPC-communicatie
Hiermee geeft u aan of voor een Remote Desktop Session Host-server beveiligde RPC-communicatie is
vereist met alle clients of niet-beveiligde communicatie is toegestaan. U kunt deze instelling gebruiken om
de beveiliging van RPC-communicatie met clients te versterken door alleen geverifieerde en versleutelde
aanvragen toe te staan. Als de status is ingesteld op Ingeschakeld, accepteert Extern bureaublad-services
aanvragen van RPC-clients die ondersteuning bieden voor beveiligde aanvragen en wordt niet-beveiligde
communicatie met niet-vertrouwde clients niet toegestaan. Als de status is ingesteld op Uitgeschakeld,
vraagt Extern bureaublad-services altijd om beveiliging voor alle RPC-verkeer. Voor RPC-clients die niet op
de aanvraag reageren is echter niet-beveiligde communicatie toegestaan. Als de status is ingesteld op Niet
geconfigureerd, is niet-beveiligde communicatie toegestaan. Opmerking: de RPC-interface wordt gebruikt
voor het beheren en configureren van Extern bureaublad-services.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Stationsomleiding blokkeren
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of u de toewijzing van clientstations in een sessie van Extern
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bureaublad-services wilt voorkomen (stationsomleiding). Standaard wijst een Extern bureaublad-
sessiehostserver clientstations automatisch toe wanneer verbinding wordt gemaakt. Toegewezen stations
worden in de structuur van de sessiemap in Verkenner of Computer in de indeling <stationsletter> op
<computernaam> weergegeven. Met deze beleidsinstelling kunt u dit gedrag negeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, is clientstationsomleiding niet toegestaan in sessies van Extern bureaublad-
services en is omleiding van kopieën van Klembord-bestanden niet toegestaan op computers met
Windows Server 2003, Windows 8 en Windows XP. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is
clientstationsomleiding is altijd toegestaan. Omleiding van kopieën van Klembord-bestanden is bovendien
altijd toegestaan als Klembord-omleiding is toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
worden omleiding van clientstations en omleiding voor kopieën van Klembord-bestanden niet opgegeven
op groepsbeleidsniveau.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Prompt voor wachtwoord bij verbinding maken
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of de client in Extern bureaublad-services altijd wordt gevraagd om
een wachtwoord wanneer deze verbinding maakt. U kunt deze instelling gebruiken om een
wachtwoordprompt af te dwingen voor gebruikers die zich aanmelden bij de Extern bureaublad-services,
zelfs als ze het wachtwoord in de client voor Verbinding met extern bureaublad al hebben opgegeven.
Standaard kunnen gebruikers zich in Extern bureaublad-services automatisch aanmelden door een
wachtwoord op te geven in de client voor Verbinding met extern bureaublad. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunnen gebruikers zich niet automatisch aanmelden bij Extern bureaublad-services door het
opgeven van wachtwoorden in de client voor Verbinding met extern bureaublad. Zij worden bij hun
aanmelding gevraagd om een wachtwoord. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers zich
altijd automatisch aanmelden bij Extern bureaublad-services door het opgeven van wachtwoorden in de
client voor Verbinding met extern bureaublad. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt
automatische aanmelding niet opgegeven op groepsbeleidsniveau.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Versleutelingsniveau van Verbinding met extern bureaublad-services
Hiermee geeft u op of het gebruik van een specifiek versleutelingsniveau voor beveiligde communicatie
tussen clientcomputers en Extern bureaublad-sessiehostservers tijdens Remote Desktop Protocol (RDP)-
verbindingen is vereist. Dit beleid is alleen van toepassing wanneer u systeemeigen RDP-versleuteling
gebruikt. Systeemeigen RDP-versleuteling (in plaats van SSL-versleuteling) wordt echter niet aanbevolen.
Dit beleid geldt niet voor SSL-versleuteling. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, moet in alle
communicatie tussen clients en extern bureaublad-sessiehostservers tijdens externe verbindingen de
versleutelingsmethode worden gebruikt die is opgegeven in deze instelling. Het versleutelingsniveau is
standaard ingesteld op Hoog. De volgende versleutelingsmethoden zijn beschikbaar:

Hoog: met de instelling Hoog worden gegevens die van de client naar de server en de server naar de
client worden verzonden met behulp van 128-bits versleuteling versleuteld. Gebruik dit
versleutelingsniveau in omgevingen die enkel 128-bits clients bevatten (bijvoorbeeld: clients met
Verbinding met extern bureaublad). Clients die geen ondersteuning bieden voor dit
versleutelingsniveau kunnen geen verbinding maken met Extern bureaublad-sessiehostservers.
Compatibel met client: met de instelling Compatibel met client worden gegevens die worden verzonden
tussen de client en de server op de maximaal door de client ondersteunde sleutelsterkte versleuteld.
Gebruik dit versleutelingsniveau in omgevingen met clients die geen ondersteuning bieden voor 128-
bits versleuteling.
Laag: met de instelling Laag worden alleen gegevens die van de client naar de server worden
verzonden met behulp van 56-bits versleuteling versleuteld.

Als u deze instelling uitschakelt of niet configureert, wordt het versleutelingsniveau dat moet worden
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gebruikt voor externe verbindingen met Extern bureaublad-sessiehostservers niet afgedwongen via
groepsbeleid. Belangrijke FIPS-compatibiliteit kan worden geconfigureerd via de systeemcryptografie.
FIPS-compatibele algoritmes gebruiken voor versleuteling, hashing en ondertekening van de instellingen
in groepsbeleid (onder Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal
Beleid\Beveiligingsopties.) Met de instelling FIPS-compatibiliteit worden gegevens die van de client naar
de server en de server aan de client worden verzonden, versleuteld met de FIPS 140-
versleutelingsalgoritmen (FIPS: Federal Information Processing Standard) met behulp van cryptografische
modules van Microsoft. Gebruik dit versleutelingsniveau wanneer voor de communicatie tussen clients en
de Extern bureaublad-sessiehostservers de hoogste mate van versleuteling is vereist.
Meer informatie

Standaardinstelling: Hoog

Zie Beleids-CSP - RemoteManagement in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Referenties opslaan voor Uitvoeren als blokkeren
Basisverificatie voor clients.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Basisverificatie
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-service (WinRM: Windows Remote Management)
basisverificatie accepteert van een externe client. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, accepteert de
WinRM-service basisverificatie van een externe client. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, accepteert de WinRM-service geen basisverificatie van een externe client.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Digest-verificatie van clients blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client gebruikmaakt van Digest-verificatie. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, gebruikt de WinRM-client geen Digest-verificatie. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, gebruikt de WinRM-client Digest-verificatie.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Niet-versleuteld verkeer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-service (WinRM: Windows Remote Management)
niet-versleutelde berichten verzendt en ontvangt via het netwerk. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
verzendt en ontvangt de WinRM-client niet-versleutelde berichten via het netwerk. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, verzendt en ontvangt de WinRM-client alleen versleutelde berichten via het
netwerk.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Niet-versleuteld clientverkeer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client (Windows Remote Management-client) via
het netwerk niet-versleutelde berichten verzendt en ontvangt. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
verzendt en ontvangt de WinRM-client niet-versleutelde berichten via het netwerk. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, verzendt en ontvangt de WinRM-client alleen versleutelde berichten via het
netwerk.
Meer informatie
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Externe procedureaanroep

Zoeken

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Basisverificatie voor clients
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client gebruikmaakt van basisverificatie. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, gebruikt de WinRM-client basisverificatie. Als WinRM is geconfigureerd voor
het gebruik van HTTP-transport, worden de gebruikersnaam en het wachtwoord via het netwerk als niet-
versleutelde tekst verzonden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, gebruikt de
WinRM-client geen basisverificatie.
Meer informatie

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - RemoteProcedureCall in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Opties voor RPC niet-geverifieerde clients
Met deze beleidsinstelling bepaalt u hoe de RPC-serverruntime omgaat met niet-geverifieerde RPC-clients
die verbinding maken met RPC-servers. Deze beleidsinstelling heeft gevolgen voor alle RPC-toepassingen.
In een domeinomgeving dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van deze beleidsinstelling, aangezien
het gevolgen kan hebben voor een breed scala aan functies, waaronder de verwerking van het
groepsbeleid zelf. Het kan zijn dat het herstellen van een wijziging in deze beleidsinstelling handmatig op
elke betreffende machine moet worden uitgevoerd. Deze beleidsinstelling moet nooit worden toegepast op
een domeincontroller. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, maakt de RPC-serverruntime gebruik van de
waarde 'Geverifieerd' op Windows Client en van de waarde 'Geen' op Windows Server-versies die
ondersteuning bieden voor deze instelling. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, blijft deze
uitgeschakeld. De RPC-serverruntime gedraagt zich alsof deze is ingeschakeld met de waarde
'Geverifieerd' die wordt gebruikt voor Windows Client en de waarde 'Geen' die wordt gebruikt voor Server
SKU's die ondersteuning bieden voor deze beleidsinstelling. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zorgt
deze ervoor dat de RPC-serverruntime beperkingen oplegt aan niet-geverifieerde RPC-clients die
verbinding maken met RPC-servers die op een computer worden uitgevoerd. Een client zal worden
beschouwd als een geverifieerde client als deze een named pipe gebruikt om te communiceren met de
server of als deze RPC-beveiliging gebruikt. RPC-interfaces die specifiek hebben verzocht om toegankelijk
te zijn voor niet-geverifieerde clients kunnen worden uitgezonderd van deze beperking, afhankelijk van de
geselecteerde waarde voor deze instelling.

Via Geen kunnen alle RPC-clients verbinding maken met de RPC-Servers die worden uitgevoerd op de
computer waarop de beleidsinstelling wordt toegepast.
Via Geverifieerd kunnen alleen geverifieerde RPC-clients (volgens bovenstaande definitie) verbinding
maken met RPC-servers die worden uitgevoerd op de computer waarop de beleidsinstelling wordt
toegepast. Er kan een uitzondering worden gemaakt op interfaces wanneer daarvoor een aanvraag is
gedaan.
Via Geverifieerd zonder uitzonderingen kunnen alleen geverifieerde RPC-clients (volgens bovenstaande
definitie) verbinding maken met RPC-servers die worden uitgevoerd op de computer waarop de
beleidsinstelling wordt toegepast. Er zijn geen uitzonderingen toegestaan. Opmerking: deze
beleidsinstelling wordt pas toegepast wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart.

Meer informatie

Standaardinstelling: Geverifieerd

Zie Beleids-CSP - Search in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Indexeren van versleutelde items uitschakelen
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SmartScreen

Systeem

Hiermee kunt u het indexeren van items toestaan of verbieden. Deze schakeloptie dient voor de Windows
Search-indexeerfunctie. Hiermee bepaalt u of items die zijn versleuteld, worden geïndexeerd, zoals de
bestanden met Windows Information Protection (WIP). Wanneer het beleid wordt ingeschakeld, worden
de items met WIP-beveiliging geïndexeerd en worden de metagegevens opgeslagen op een niet-
versleutelde locatie. De metagegevens bevatten gegevens zoals het bestandspad en de wijzigingsdatum.
Als het beleid is uitgeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging niet geïndexeerd en worden ze niet
weergegeven in de resultaten in Cortana of Verkenner. Als er te veel mediabestanden met WIP-beveiliging
op het apparaat staan, kunnen de prestaties bij gebruik van foto's en Groove-apps ook worden beïnvloed.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - SmartScreen in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Uitvoering van niet-geverifieerde bestanden blokkeren
Verhinderen dat een gebruiker niet-geverifieerde bestanden uitvoert.

Niet geconfigureerd: werknemers kunnen SmartScreen-waarschuwingen negeren en schadelijke
bestanden uitvoeren.
Ja: werknemers kunnen SmartScreen-waarschuwingen negeren en schadelijke bestanden uitvoeren.

Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

SmartScreen vereisen voor apps en bestanden
Hiermee kunnen IT-beheerders SmartScreen voor Windows configureren.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - System in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Initialisatie van systeemstartstuurprogramma
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven welke systeemstartstuurprogramma's worden geïnitialiseerd op
basis van een classificatie die is bepaald door het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware.
Het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware kan de volgende classificaties retourneren
voor elk systeemstartstuurprogramma:

Goed: het stuurprogramma is ondertekend en is niet gemanipuleerd.
Ongeldig: het stuurprogramma is geïdentificeerd als schadelijke software. Het is raadzaam om niet toe
te staan dat bekende ongeldige stuurprogramma's worden geïnitialiseerd.
Ongeldig, maar vereist voor opstarten: het stuurprogramma is geïdentificeerd als schadelijke software,
maar de computer kan niet worden opgestart zonder dat dit stuurprogramma wordt geladen.
Onbekend: dit stuurprogramma is niet beoordeeld door de toepassing voor de detectie van schadelijke
software, en is niet geclassificeerd door het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen welke systeemstartstuurprogramma's moeten worden
geïnitialiseerd als de computer de volgende keer wordt gestart. Als u dit beleid uitschakelt of niet
configureert, worden de systeemstartstuurprogramma's geïnitialiseerd die zijn aangemerkt als Goed,
Onbekend of Ongeldig maar essentieel voor opstarten, en wordt de initialisatie van stuurprogramma's die
zijn aangemerkt als Ongeldig overgeslagen. Als uw toepassing voor de detectie van schadelijke software
niet het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware bevat of als dit programma is

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067303
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-smartscreen
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067228
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067168
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-system


  

Wi-Fi

Windows-verbindingsbeheer

Windows Defender

uitgeschakeld, is deze instelling niet van invloed en worden alle systeemstartstuurprogramma's
geïnitialiseerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Goed, Onbekend en Ongeldig maar essentieel

Zie Beleids-CSP - Wi-Fi in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Internetverbinding delen blokkeren
Hiermee geeft u op of het delen van internet op het apparaat mogelijk is.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Automatisch verbinding maken met Wi-Fi-hotspots blokkeren
Toestaan of weigeren dat het apparaat automatisch verbinding maakt met Wi-Fi-hotspots.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - WindowsConnectionManager in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Verbinding met niet-domeinnetwerken blokkeren
Met deze beleidsinstelling wordt voorkomen dat computers tegelijk verbinding maken met zowel een
domein- als niet-domeinnetwerk. Als deze instelling is ingeschakeld, reageert de computer op
automatische en handmatige pogingen om verbinding te maken met een netwerk op basis van de
volgende omstandigheden:

Automatische pogingen om verbinding te maken Wanneer de computer al met een domeinnetwerk is
verbonden, worden alle automatische pogingen om verbinding te maken met niet-domeinnetwerken
geblokkeerd. Wanneer de computer al met een niet-domeinnetwerk is verbonden, worden alle
automatische pogingen om verbinding te maken met domeinnetwerken geblokkeerd.
Handmatige pogingen om verbinding te maken Wanneer de computer al met een niet-domein- of
domeinnetwerk verbonden is via andere media dan Ethernet, en een gebruiker probeert in strijd met
deze beleidsinstelling een handmatige verbinding in te stellen met een extra netwerk, wordt de
bestaande netwerkverbinding verbroken en de handmatige verbinding toegestaan. Wanneer de
computer al met een niet-domein- of domeinnetwerk verbonden is via Ethernet, en een gebruiker
probeert in strijd met deze beleidsinstelling een handmatige verbinding in te stellen met een extra
netwerk, wordt de bestaande Ethernetverbinding gehandhaafd en de handmatige verbinding
geblokkeerd.

Als deze beleidsinstelling niet is geconfigureerd of is uitgeschakeld, mogen computers tegelijk met zowel
domein- als niet-domeinnetwerken verbinding maken.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - Defender in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Inkomende e-mailberichten scannen
Hiermee kunt u het scannen van e-mail toestaan of niet toestaan.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067307
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067327
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067320
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowsconnectionmanager
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067323
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender


Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Onderliggend procestype voor starten van Office-apps
Office-apps mogen geen onderliggende processen maken. Dit is inclusief Word, Excel, PowerPoint,
OneNote en Access. Dit is typisch malwaregedrag, met name voor op macro's gebaseerde aanvallen die
Office-apps proberen te gebruiken om schadelijke uitvoerbare bestanden te starten of te downloaden.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Voorbeeld van een Defender-toestemmingstype voor indiening
Hiermee wordt het gebruikerstoestemmingsniveau in Windows Defender gecontroleerd om gegevens te
verzenden. Als de vereiste toestemming al is verleend, worden de gegevens door Windows Defender
ingediend. Als dit niet het geval is (en als de gebruiker heeft opgegeven dat deze vraag nooit mag worden
gesteld), wordt de gebruikersinterface geopend om de gebruiker om toestemming te vragen (wanneer
Defender/AllowCloudProtection is toegestaan) voordat gegevens worden verzonden.
Meer informatie

Standaardinstelling: veilige voorbeelden automatisch verzenden

Interval voor handtekeningupdates (in uren)
Interval voor Defender-handtekeningupdates (in uren)

Standaardinstelling: 4

Uitvoeringstype van de payload die is gedownload met een script
Uitvoeringstype van de payload die is gedownload met een Defender-script

Standaardinstelling: Blokkeren

Type referentiediefstal voorkomen
Windows Defender Credential Guard maakt gebruik van op virtualisatie gebaseerde beveiliging om
geheime gegevens te isoleren. Zo hebt u er alleen met bevoegde systeemsoftware toegang toe. Niet-
geautoriseerde toegang tot deze geheime gegevens kan leiden tot pogingen tot diefstal, zoals een Pass-
the-Hash- of Pass-the-Ticket-aanval. Met Windows Defender Credential Guard worden deze aanvallen
voorkomen, doordat NTLM-wachtwoord-hashes, Kerberos Ticket Granting Tickets en referenties die door
toepassingen zijn opgeslagen als domeinreferenties worden beschermd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Uitvoertype vanuit e-mailinhoud
Deze regel voorkomt dat de volgende bestandstypen worden uitgevoerd of gestart vanuit een e-
mailbericht dat wordt weergegeven in Microsoft Outlook of webmail (zoals Gmail.com of Outlook.com):
uitvoerbare bestanden (zoals .exe, .dll of .scr) Script-bestanden (zoals de volgende: PowerShell .ps,
VisualBasic .vbs of JavaScript .js) Script-archiefbestanden.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Adobe Reader starten in een onderliggend proces

Standaardinstelling: Inschakelen

Netwerkbeveiligingstype
Met dit beleid kunt u netwerkbeveiliging inschakelen (blokkeren/controleren) of uitschakelen in Windows
Defender Exploit Guard. Netwerkbeveiliging is een functie van Windows Defender Exploit Guard die

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067116
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067121
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067131
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067065
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067063


voorkomt dat werknemers die apps gebruiken in contact komen met phishing-praktijken, sites die misbruik
maken en schadelijke inhoud op internet. Dit omvat het voorkomen dat browsers van derden verbinding
maken met gevaarlijke websites. Waardetype is geheel getal. Als u deze instelling inschakelt, wordt
netwerkbeveiliging ingeschakeld en kunnen werknemers dit niet uitschakelen. Het gedrag kan worden
beheerd met de volgende opties: Blokkeren en Controleren. Als u dit beleid inschakelt met de optie
Blokkeren, kunnen gebruikers en apps geen verbinding maken met gevaarlijke domeinen. U kunt deze
activiteit bekijken in Windows Defender Security Center. Als u dit beleid inschakelt met de optie
Controleren, kunnen gebruikers en apps verbinding maken met gevaarlijke domeinen. Maar deze activiteit
wordt nog steeds weergegeven in Windows Defender Security Center. Als u dit beleid uitschakelt, kunnen
gebruikers/apps verbinding maken met gevaarlijke domeinen. U ziet geen netwerkactiviteit in Windows
Defender Security Center. Als u dit beleid niet configureert, wordt netwerkblokkering standaard
uitgeschakeld.
Meer informatie

Standaardinstelling: Inschakelen

Defender: scandag plannen
Scandag voor Defender plannen.

Standaardinstelling: Elke dag

Cloudbeveiliging
Om uw pc zo goed mogelijk te beveiligen, verzendt Windows Defender gegevens naar Microsoft over
problemen die worden gevonden. Microsoft analyseert die gegevens, verzamelt meer gegevens over
problemen die u en andere klanten ondervinden en biedt verbeterde oplossingen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Defender: mogelijk ongewenste app-actie
De beveiligingsfunctie tegen mogelijk ongewenste toepassingen (PUA; potentially unwanted application) in
Windows Defender Antivirus kan mogelijk ongewenste toepassingen identificeren en voorkomen dat ze
worden gedownload en geïnstalleerd op eindpunten in uw netwerk. Deze toepassingen worden niet
beschouwd als virussen, malware of andere soorten bedreigingen, maar kunnen mogelijk acties uitvoeren
op eindpunten die nadelige invloed hebben op de prestaties of het gebruik. Mogelijk ongewenste
toepassingen kan ook verwijzen naar toepassingen die een slechte reputatie hebben. Standaardgedrag van
mogelijk ongewenste toepassingen is: Verschillende typen softwarebundeling Advertentietoevoeging in
webbrowsers Optimalisatieprogramma's voor stuurprogramma's en registers die problemen detecteren en
vragen om betaling om problemen op te lossen. Ze blijven op het eindpunt en er worden geen wijzigen of
optimalisaties aangebracht (ook wel bekend als 'rogue antivirus'-programma's). Deze toepassingen kunnen
het risico op infectie van uw netwerk met malware verhogen, ervoor zorgen dat malware-infecties
moeilijker kunnen worden geïdentificeerd en kunnen IT-resources verspillen omdat deze de toepassingen
moeten opschonen.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Macrocode verborgen in scripts
Malware en andere bedreigingen kunnen proberen hun schadelijke code te verbergen in sommige
scriptbestanden. Met deze regel wordt voorkomen dat scripts die verborgen lijken te zijn, worden
uitgevoerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Verwisselbare stations scannen tijdens een volledige scan

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067102
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067039
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-puaprotection
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067026


Hiermee kan Windows Defender scannen op schadelijke en ongewenste software op verwisselbare
stations (bijvoorbeeld flashstations) tijdens een volledige scan. Windows Defender Antivirus scant alle
bestanden op USB-apparaten voordat ze worden uitgevoerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Archiefbestanden scannen
Archiefbestanden scannen met Defender.

Standaardinstelling: Ja

Gedragscontrole
Hiermee wordt de functionaliteit van Windows Defender-gedrag controle toegestaan of niet toegestaan.
Deze sensoren, ingesloten in Windows 10, verzamelen en verwerken gedragssignalen van het
besturingssysteem en verzenden deze sensorgegevens naar uw persoonlijke, geïsoleerde cloudinstantie
van Microsoft Defender ATP.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Bestanden scannen die zijn geopend vanuit mappen op het netwerk
Als bestanden alleen-lezen zijn, kunnen gebruikers geen gedetecteerde malware verwijderen.

Standaardinstelling: Ja

Niet-vertrouwd USB-procestype
Met deze regel kunnen beheerders voorkomen dat niet-ondertekende of niet-vertrouwde uitvoerbare
bestanden worden uitgevoerd vanaf verwisselbare USB-stations, zoals SD-kaarten.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-apps: invoeringstype voor andere processen
Office-apps, inclusief Word, Excel, PowerPoint en OneNote, kunnen geen code invoeren in andere
processen. Dit wordt doorgaans gebruikt door malware om schadelijke code uit te voeren in een poging
om de activiteit te verbergen voor antivirusscanegines.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-macrocode staat Win32-importtype toe
Malware kan macrocode in Office-bestanden gebruiken om Win32-DLL's te importeren en laden, die
vervolgens kunnen worden gebruikt om API-aanroepen uit te voeren voor verdere infectie in het hele
systeem. Met deze regel wordt geprobeerd Office-bestanden te blokkeren die macrocode bevatten
waarmee Win32-DLL's kunnen worden geïmporteerd. Dit is inclusief Word, Excel, PowerPoint en
OneNote.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Defender op cloudblokniveau
Defender op cloudblokniveau.

Standaardinstelling: niet geconfigureerd

Realtimecontrole
Voor Defender is realtimecontrole vereist.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067036
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067111
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067100
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067019
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067130


  Windows Defender Firewall

Standaardinstelling: Ja

Office-communicatieapps worden gestart in een onderliggend proces

Standaardinstelling: Inschakelen

Office-apps: uitvoerbare inhoud maken of lanceren
Deze regel is gericht op typisch gedrag van verdachte en schadelijke invoegtoepassingen en scripts
(extensies) die uitvoerbare bestanden maken of openen. Dit is een typische malwaretechniek. Extensies
kunnen niet worden gebruikt door Office-apps. Doorgaans gebruiken deze extensies Windows Scripting
Host (WSH-bestanden) om scripts uit te voeren die bepaalde taken automatiseren of door gebruikers
gemaakte extra functies leveren.
Meer informatie

Standaardinstelling: Blokkeren

Zie 2.2.2 FW_PROFILE_TYPOE in de Windows protocols-documentatie voor meer informatie.

Domein Firewall-profiel
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor netwerken die zijn verbonden met domeinen.
Meer informatie

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Standaardinstelling: Ja

Uitgaande verbindingen vereist
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan

Firewall profiel openbaar
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor openbare netwerken. Deze netwerken wordt als openbaar
geclassificeerd door de beheerders in de serverhost. De classificatie vindt plaats de eerste keer dat de host
verbinding maakt met het netwerk. Deze netwerken bevinden zich meestal op luchthavens, in cafés en in
andere openbare ruimten waar de peers in het netwerk of de netwerkbeheerder niet worden vertrouwd.
Meer informatie

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Standaardinstelling: Ja

Uitgaande verbindingen vereist
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan

Beveiligingsregels voor verbindingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067108
https://docs.microsoft.com/openspecs/windows_protocols/ms-fasp/7704e238-174d-4a5e-b809-5f3787dd8acc
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2066796
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067143


  Windows Hello voor Bedrijven

Beleidsregels van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Firewall profiel privé
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor privénetwerken.
Meer informatie

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Standaardinstelling: Ja

Uitgaande verbindingen vereist
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan

Verbeterde anti-adresvervalsing vereisen, indien beschikbaar
Zo ja, dan gebruiken apparaten verbeterde anti-adres vervalsing, indien beschikbaar. Als dat niet het geval
is, wordt anti-spoofing geblokkeerd. Niet geconfigureerd, worden de configuraties die op de client worden
uitgevoerd, gehonoreerd.
Meer informatie

Standaardinstelling: Ja

Windows Hello voor Bedrijven configureren 
Windows Hello voor Bedrijven is een alternatieve aanmeldmethode voor Windows die wachtwoorden,
smartcards en virtuele smartcards vervangt.

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, schakelt u dit beleid in en wordt Windows hello voor bedrijven
door het apparaat ingericht.
Als deze optie is ingesteld op niet geconfigureerd, is de basis lijn niet van invloed op de beleids
instelling van het apparaat. Dit betekent dat als Windows hello voor bedrijven is uitgeschakeld op een
apparaat, het uitgeschakeld blijft. Als de functie is ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld.

U kunt Windows hello voor bedrijven niet uitschakelen via deze basis lijn. U kunt Windows hello voor
bedrijven uitschakelen wanneer u Windows-inschrijvingconfigureert of als onderdeel van een configuratie
profiel voor identiteits beveiliging.

Standaardinstelling: Ja

Kleine letters in pincode vereisen
Indien vereist moet de pincode van de gebruiker ten minste één kleine letter bevatten.

Standaardinstelling: Toegestaan

Speciale tekens in pincode vereisen
Indien vereist moet de pincode van de gebruiker ten minste één speciaal teken bevatten.

Standaardinstelling: Toegestaan

Minimale lengte pincode
De minimale lengte van de pincode moet tussen 4 en 127 liggen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067041
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067192


  

Windows Ink-werkruimte

Windows PowerShell

Wat is er gewijzigd in de nieuwe sjabloon?

Wijzigingen in de basislijn instellingenWijzigingen in de basislijn instellingen

Standaardinstelling: 6

Hoofdletters in pincode vereisen
Indien vereist moet de pincode van de gebruiker ten minste één hoofd letter bevatten.

Standaardinstelling: Toegestaan

Raadpleeg Policy CSP - WindowsInkWorkspace (Beleids-CSP - WindowsInkWorkspace) in de Windows-
documentatie voor meer informatie.

Windows Ink-werkruimte
Hiermee wordt opgegeven of de gebruiker toegang kan krijgen tot de Windows Ink-werkruimte.

Uitgeschakeld: toegang tot de Ink-werkruimte is uitgeschakeld. De functie is uitgeschakeld.
Ingeschakeld: de functie Ink-werkruimte is ingeschakeld, maar de gebruiker kan geen toegang krijgen
verder dan het vergrendelingsscherm.
Niet geconfigureerd: de functie Ink-werkruimte is ingeschakeld en de gebruiker kan toegang krijgen
verder dan het vergrendelingsscherm.

Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - WindowsPowerShell (Beleids-CSP - WindowsPowerShell) in de Windows-documentatie
voor meer informatie.

PowerShell: logboekregistratie van Shell-script blokkeren
Met deze beleidsinstelling wordt logboekregistratie van alle PowerShell-scriptinvoer naar het
gebeurtenislogboek van Microsoft-Windows-PowerShell/Operational ingeschakeld. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt met Windows PowerShell de verwerking van opdrachten,
scriptblokkeringen, functies en scripts via logboekregistratie bijgehouden, ongeacht of deze interactief
worden aangeroepen of via automatisering. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt
logboekregistratie van PowerShell-scriptinvoer uitgeschakeld. Als u de logboekregistratie voor het
aanroepen van script blokkeren inschakelt, worden gebeurtenissen door PowerShell vastgelegd bij het
aanroepen van een opdracht, scriptblokkering, functie of bij het starten of stoppen van een script. Als het
aanroeplogbestand wordt ingeschakeld, wordt er een groot aantal gebeurtenislogboeken gegenereerd.
Opmerking: deze beleidsinstelling bestaat onder Computerconfiguratie en Gebruikersconfiguratie in de
Groepsbeleidseditor. De beleidsinstelling Computerconfiguratie heeft voorrang op de beleidsinstelling
Gebruikersconfiguratie.
Meer informatie

Standaardinstelling: ingeschakeld

De MDM-beveiligings basislijn voor mei 2019 -sjabloon bevat de volgende wijzigingen van de voorbeeld
sjabloon.

De instellingen kunnen als volgt zijn:

Nieuw in deze meest recente versie van de basis lijn.
Verwijderd uit deze meest recente basislijn versie, maar waren aanwezig in de vorige versie.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowsinkworkspace
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067241
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowspowershell
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2067330


Op een andere manier gewijzigd op basis van de manier waarop de instellingen werden weer gegeven in de
vorige versie.

[Nieuw] Boven slot:

Spraak-apps op vergrendeld scherm activeren

[Nieuw] Toepassingsbeheer:

Gebruikers controle blok keren voor installaties
MSI-app-installaties blok keren met verhoogde bevoegdheden

[Verwijderd] Bitlocker:

> Versleutelings methode voor bits-kluis verwisselbaar station
Beleid voor vaste BitLocker-stationsversleuteling (alle instellingen)

Beleid voor BitLocker- Systeem station (alle instellingen)

[Nieuw] Connectiviteit:

Veilige toegang tot UNC-paden configureren

[Nieuw] Device Guard:

Beveiliging op basis van virtualisatie

[Nieuw] DMA-beveiliging:

Opsomming van externe apparaten die niet compatibel zijn met DMA-beveiliging van kernel

[Nieuw] Internet Explorer:

Updates van de statusbalk vinden plaats in de Explorer-internetzone via script
Internetzone van Internet Explorer: bestanden slepen en neerzetten of kopiëren en plakken
Internet Explorer: onderdelen in de beperkte zone die afhankelijk zijn van .NET Framework
Internet Explorer: er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de
lokale machinezone
Ondersteuning voor versleuteling van Internet Explorer

[Aangepast] Internet Explorer:

Automatische prompt van Internet Explorer Internet zone voor het downloaden van bestanden > de
standaard waarde is nu uitgeschakeld. In preview is ingesteld dat deze is ingeschakeld.

[Nieuw] Hulp op afstand:

Verzoek om hulp op afstand
Machtiging voor hulp op afstand
Waarde voor maximale ticket tijd
Maximale ticket periode
Uitnodigings methode voor E-Mail

[Nieuw] Windows Defender:

Adobe Reader starten in een onderliggend proces
Office-communicatieapps worden gestart in een onderliggend proces

[Nieuw] Windows Defender Firewall



Domein Firewall-profiel

Firewall profiel openbaar

Firewall profiel privé

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Uitgaande verbindingen vereist
Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Firewall ingeschakeld

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Uitgaande verbindingen vereist
Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Firewall ingeschakeld
Beveiligingsregels voor verbindingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Beleidsregels van groepsbeleid niet samengevoegd

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Uitgaande verbindingen vereist
Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Firewall ingeschakeld

[Nieuw] Windows Hello voor Bedrijven:

Verbeterde anti-adresvervalsing vereisen, indien beschikbaar
Windows Hello voor Bedrijven configureren
Kleine letters in pincode vereisen
Speciale tekens in pincode vereisen
Minimale lengte pincode
Hoofdletters in pincode vereisen



Microsoft Defender Advanced Threat Protection-
basislijninstellingen voor Intune
30-7-2019 • 47 minutes to read

NOTENOTE

Application Guard

Bekijk de basislijninstellingen voor Microsoft Defender Advanced Threat Protection (voorheen Windows
Defender Advanced Threat Protection) die worden ondersteund door Microsoft Intune. De standaardinstellingen
van de basislijn Advanced Threat Protection (ATP) vertegenwoordigen de aanbevolen configuratie voor ATP en
komen mogelijk niet overeen met de standaardinstellingen voor andere beveiligingsbasislijnen.

De basislijn Microsoft Defender Advanced Threat Protection is beschikbaar als uw omgeving voldoet aan de
vereisten voor het gebruik van Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

Deze basis lijn is geoptimaliseerd voor fysieke apparaten en wordt momenteel niet aanbevolen voor gebruik op
virtuele machines (Vm's) of VDI-eind punten. Bepaalde basislijn instellingen kunnen invloed hebben op externe
interactieve sessies in gevirtualiseerde omgevingen. Meer informatie vindt u in de Windows-documentatie verg
root de compatibiliteit met de micro soft Defender ATP-beveiligings basislijn .

De ATP-basislijninstellingen bevinden zich in de previewfase. Tijdens de previewfase komt de lijst met beschikbare
instellingen en de volgorde waarin de instellingen in deze inhoud worden weergegeven, mogelijk niet overeen met de opties
die in de portal beschikbaar zijn.

Wanneer de basislijninstellingen zich niet meer in de previewfase bevinden, wordt deze inhoud bijgewerkt volgens een
huidige lijst met beveiligingsbasislijninstellingen die door Intune worden ondersteund.

Zie WindowsDefenderApplicationGuard CSP in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Wanneer u Microsoft Edge gebruikt, beschermt Microsoft Defender Application Guard uw omgeving tegen sites
die niet worden vertrouwd door uw organisatie. Als gebruikers sites bezoeken die niet worden vermeld in uw
geïsoleerde netwerkgrens, worden deze sites geopend in een virtuele browsersessie in Hyper-V. Vertrouwde sites
worden gedefinieerd door een netwerkgrens.

Application Guard - Settings/AllowWindowsDefenderApplicationGuard
Selecteer Ja om deze functie aan te zetten. Hiermee worden niet-vertrouwde sites in een gevirtualiseerde
Hyper-V-browsercontainer geopend. Als de functie op Niet geconfigureerd wordt ingesteld, wordt elke site
(vertrouwd en niet-vertrouwd) op het apparaat geopend, en niet in een gevirtualiseerde container.

Standaardinstelling: Ja

Externe inhoud op bedrijfssites - Settings/BlockNonEnterpriseContent
Selecteer Ja, zodat inhoud van niet-goedgekeurde websites niet kan worden geladen. Als de functie
op Niet geconfigureerd wordt ingesteld, kunnen niet-bedrijfssites op het apparaat worden geopend.

Standaardinstelling: Ja

Klembordgedrag - Settings/ClipboardSettings
Kies welke kopieer- en plakbewerkingen zijn toegestaan tussen de lokale pc en de virtuele browser
van Application Guard. Opties zijn onder andere:

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/microsoft-defender-atp/configure-machines-security-baseline
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/windowsdefenderapplicationguard-csp


Toepassingsreputatie

Kwetsbaarheid voor aanvallen verminderen

Niet geconfigureerd
Beide blokkeren: er kunnen geen gegevens tussen de pc en de virtuele browse worden
overgedragen.
Host naar container blokkeren: er kunnen geen gegevens van de pc naar de virtuele browser
worden overgedragen.
Container naar host blokkeren: er kunnen geen gegevens van de virtuele browser naar de host-
pc worden overgedragen.
Geen blokkeren: er wordt geen inhoud geblokkeerd.

Standaardinstelling: Beide blokkeren

Windows-beleid voor netwerkisolatie – domeinnamen van bedrijfsnetwerk
Zie Beleids-CSP - NetworkIsolation in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Geef een lijst met bedrijfsresources zoals domeinen, IP-adresbereiken en netwerkgrenzen op die worden
gehost in de cloud die Application Guard als bedrijfssites behandelt.

Standaardinstelling: securitycenter.windows.com

Zie Beleids-CSP - SmartScreen in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Uitvoering van niet-geverifieerde bestanden blokkeren
Verhinderen dat een gebruiker niet-geverifieerde bestanden uitvoert. Met de instelling Niet geconfigureerd
kunnen werknemers SmartScreen-waarschuwingen negeren en schadelijke bestanden uitvoeren. Met de
instelling Ja kunnen werknemers SmartScreen-waarschuwingen niet negeren en geen schadelijke
bestanden uitvoeren.

Standaardinstelling: Ja

SmartScreen vereisen voor apps en bestanden
Kies de instelling Ja om SmartScreen voor Windows in te schakelen.

Standaardinstelling: Ja

Onderliggend procestype voor starten van Office-apps
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als de regel is ingesteld op Blokkeren,
kunnen Office-apps geen onderliggende processen maken. Office-apps zijn onder meer Word, Excel,
PowerPoint, OneNote en Access. Het maken van een onderliggend proces is typisch malwaregedrag, met
name voor op macro's gebaseerde aanvallen die Office-apps proberen te gebruiken om schadelijke
uitvoerbare bestanden te starten of te downloaden.

Standaardinstelling: Blokkeren

Uitvoeringstype van de payload die is gedownload met een script
Defender/PUAProtection: geef een detectieniveau op voor mogelijk ongewenste toepassingen die
proberen te downloaden of te installeren.

Standaardinstelling: Blokkeren

Type referentiediefstal voorkomen
Stel in op Inschakelen om afgeleide domeinreferenties te beveiligen met Credential Guard. Windows
Defender Credential Guard maakt gebruik van op virtualisatie gebaseerde beveiliging om geheime
gegevens te isoleren. Zo hebt u er alleen met bevoegde systeemsoftware toegang toe. Niet-geautoriseerde
toegang tot deze geheime gegevens kan leiden tot pogingen tot diefstal, zoals een Pass-the-Hash- of Pass-

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-networkisolation
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-smartscreen
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard#attack-surface-reduction-rules
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-puaprotection
https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/credential-guard/credential-guard


the-Ticket-aanval. Met Windows Defender Credential Guard worden deze aanvallen voorkomen, doordat
NTLM-wachtwoord-hashes, Kerberos Ticket Granting Tickets en referenties die door toepassingen zijn
opgeslagen als domeinreferenties worden beschermd.

Standaardinstelling: Inschakelen

Uitvoertype vanuit e-mailinhoud
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: wanneer deze regel is ingesteld op
Blokkeren, voorkomt deze at de volgende bestandstypen worden uitgevoerd of gestart vanuit een e-
mailbericht dat wordt weergegeven in Microsoft Outlook of webmail (zoals Gmail.com of Outlook.com):

Uitvoerbare bestanden (zoals .exe, .dll of .scr)
Scriptbestanden (zoals een .ps-bestand van PowerShell-PS, .vbs-bestand van VisualBasic of .js-bestand
van JavaScript)
Script-archiefbestanden

Standaardinstelling: Blokkeren

Adobe Reader starten in een onderliggend proces
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: u kunt deze regel inschakelen om te
voorkomen dat Adobe Reader een onderliggend proces kan maken. Via social engineering of aanvallen kan
malware aanvullende payloads downloaden en starten en uit Adobe Reader breken.

Standaardinstelling: Inschakelen

Macrocode verborgen in scripts
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: malware en andere bedreigingen
kunnen proberen hun schadelijke code te verbergen in sommige scriptbestanden. Met deze regel wordt
voorkomen dat scripts die verborgen lijken te zijn, worden uitgevoerd.

Standaardinstelling: Blokkeren

Niet-vertrouwd USB-procestype
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als u de instelling Blokkeren kiest,
kunnen niet-ondertekende of niet-vertrouwde uitvoerbare bestanden op verwisselbare USB-stations en
SD-kaarten niet worden uitgevoerd.

Uitvoerbare bestanden zijn onder meer:

Uitvoerbare bestanden (zoals .exe, .dll of .scr)
Scriptbestanden (zoals een .ps-bestand van PowerShell-PS, .vbs-bestand van VisualBasic of .js-bestand
van JavaScript)

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-apps: invoeringstype voor andere processen
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als u de instelling Blokkeren kiest,
kunnen Office-apps zoals Word, Excel, PowerPoint en OneNote geen code in andere processen invoegen.
Het invoegen van code wordt doorgaans gebruikt door malware om schadelijke code uit te voeren in een
poging om de activiteit te verbergen voor antivirusengines.

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-macrocode staat Win32-importtype toe
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als u de instelling Blokkeren kiest,
probeert deze regel Office-bestanden met macrocode die Win32-DLL's kan importeren te blokkeren.
Office-bestanden omvatten Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Malware kan macrocode in Office-
bestanden gebruiken om Win32-DLL's te importeren en laden, die vervolgens worden gebruikt om API-
aanroepen uit te voeren voor verdere infectie in het hele systeem.

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard#attack-surface-reduction-rules
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BitLocker

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-communicatieapps worden gestart in een onderliggend proces
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als u de instelling Inschakelen kiest,
voorkomt deze regel dat Outlook onderliggende processen maakt. Door het maken van onderliggende
processen te blokkeren, beschermt deze regel tegen social engineering-aanvallen en voorkomt deze dat
kwaadaardige code misbruik van een beveiligingsprobleem in Outlook kan maken.

Standaardinstelling: Inschakelen

Office-apps: uitvoerbare inhoud maken of lanceren
Regel voor het verminderen van de kwetsbaarheid voor aanvallen: als u de instelling Blokkeren kiest,
kunnen Office-apps geen uitvoerbare inhoud maken. Office-apps zijn onder meer Word, Excel, PowerPoint,
OneNote en Access.

Deze regel is gericht op typisch gedrag van verdachte en schadelijke invoegtoepassingen en scripts
(extensies) die uitvoerbare bestanden maken of openen. Dit is een typische malwaretechniek. Extensies
kunnen niet worden gebruikt door Office-apps. Meestal gebruiken deze extensies Windows Scripting Host
(WSH-bestanden) om scripts uit te voeren die bepaalde taken automatiseren of door gebruikers gemaakte
extra functies leveren.

Standaardinstelling: Blokkeren

Zie BitLocker Group Policy settings (Instellingen voor BitLocker-groepsbeleid) in de Windows-documentatie voor
meer informatie.

Apparaten versleutelen
Selecteer Ja om apparaatversleuteling van BitLocker in te schakelen. Afhankelijk van de hardware en versie
van Windows op het apparaat, kunnen gebruikers worden gevraagd om te bevestigen dat er geen
versleuteling van derden op het apparaat staat. Als Windows-versleuteling wordt ingeschakeld terwijl er
versleuteling van derden actief is, wordt het apparaat instabiel.

Standaardinstelling: Ja

Bitlocker-beleid voor losse stations
De waarden voor dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor de
versleuteling van verwisselbare stations. Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor
extra beveiliging (AES-256 is sterker dan AES-128). Als u Ja selecteert om deze instelling in te schakelen,
kunt u afzonderlijke versleutelingsalgoritmen en belangrijke coderingssterkten configureren voor vaste
gegevensstations, besturingssysteemstations en verwisselbare gegevensstations. Voor vaste stations en
besturingssysteemstations wordt het gebruik van het XTS-AES-algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits
AES-CBC of 256-bits AES-CBC voor losse stations als het station in andere apparaten wordt gebruikt
waarop geen Windows 10, versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het wijzigen van de
versleutelingsmethode heeft geen invloed als het station al is versleuteld of als de versleuteling nog wordt
uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze beleidsinstelling genegeerd.

Voor het BitLocker-beleid voor verwisselbare stations moet u de volgende instellingen configureren:

Versleuteling vereisen voor schrijftoegang
Standaardinstelling: Ja

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 128-bits CBC

Bitlocker-beleid voor vaste stations

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard#attack-surface-reduction-rules
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard#attack-surface-reduction-rules
https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-group-policy-settings


Apparaatbeheer

De waarden voor dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor de
versleuteling van vaste stations. Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra
beveiliging (AES-256 is sterker dan AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke
versleutelingsalgoritmen en belangrijke coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations,
besturingssysteemstations en losse gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations
wordt het gebruik van het XTS-AES-algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-
CBC voor losse stations als het station in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10,
versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als
het station al is versleuteld of als de versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze
beleidsinstelling genegeerd.

Voor het BitLocker-beleid voor vaste stations moet u de volgende instellingen configureren:

Versleuteling vereisen voor schrijftoegang
Standaardinstelling: Ja

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 128-bits XTS

Bitlocker-beleid voor systeemstations
De waarden voor dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor de
versleuteling van het systeemstation. Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra
beveiliging (AES-256 is sterker dan AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke
versleutelingsalgoritmen en belangrijke coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations,
besturingssysteemstations en losse gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations
wordt het gebruik van het XTS-AES-algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-
CBC voor losse stations als het station in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10,
versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als
het station al is versleuteld of als de versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze
beleidsinstelling genegeerd.

Voor het BitLocker-beleid voor het systeemstation moet u de volgende instellingen configureren:

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 128-bits XTS

Verwisselbare stations scannen tijdens een volledige scan
Defender/AllowFullScanRemovableDriveScanning: als u de instelling Ja kiest, scant Defender tijdens een
volledige scan naar schadelijke en ongewenste software op verwisselbare stations, zoals flashstations.
Defender Antivirus scant alle bestanden op USB-apparaten voordat ze kunnen worden uitgevoerd.

Gerelateerde instelling in deze lijst: Defender/AllowFullScanOnMappedNetworkDrives

Standaardinstelling: Ja

Opsomming van externe apparaten die niet compatibel zijn met DMA-beveiliging van kernel
Zie DmaGuard/DeviceEnumerationPolicy in Beleids-CSP - DmaGuard

Dit beleid biedt extra beveiliging tegen externe DMA-compatibele apparaten. Het geeft u meer controle
over de opsomming van externe DMA-compatibele apparaten die niet compatibel zijn met
apparaatgeheugenisolatie en sandbox van DMA.

Dit beleid wordt alleen uitgevoerd als DMA-beveiliging van kernel wordt ondersteund en ingeschakeld
door de systeemfirmware. DMA-beveiliging van kernel is een platformfunctie die niet kan worden beheerd
door beleid of door de gebruiker van een apparaat. De functie moet door het systeem worden ondersteund

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowfullscanremovabledrivescanning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-dmaguard#dmaguard-deviceenumerationpolicy


ten tijde van de productie.

Voer MSINFO32.exe uit op het systeem en bekijk het veld DMA-beveiliging van kernel op de
overzichtspagina om te controleren of het systeem DMA-beveiliging van kernel ondersteunt.

Opties zijn onder andere:

Standaardwaarde voor apparaat: na aanmelden of ontgrendelen van het scherm mogen apparaten met
stuurprogramma's die geschikt zijn voor opnieuw toewijzen met DMA op elk gewenst moment
inventariseren. Apparaten met stuurprogramma's die niet geschikt zijn voor opnieuw toewijzen met
DMA worden pas geïnventariseerd nadat de gebruiker het scherm ontgrendelt
Alles toestaan: alle externe DMA-compatibele PCIe-apparaten kunnen op elk gewenst moment worden
geïnventariseerd
Alles blokkeren: apparaten met stuurprogramma's die geschikt zijn voor opnieuw toewijzen met DMA
mogen op elk gewenst moment inventariseren. Apparaten met stuurprogramma's die niet geschikt zijn
voor opnieuw toewijzen met DMA mogen nooit starten of DMA uitvoeren.

Standaardinstelling: standaardinstelling van apparaat

Installatie van hardwareapparaten op basis van apparaat-id's
DeviceInstallation/PreventInstallationOfMatchingDeviceIDs: met dit beleid kunt u een lijst opgeven met
Plug en Play-hardware-id's en compatibele id's voor apparaten die niet mogen worden geïnstalleerd in
Windows. Deze beleidsinstelling heeft een hogere prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook
waarmee Windows wordt toegestaan een apparaat te installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt
(instelling Installatie van hardwareapparaten blokkeren), kunnen apparaten waarvan de hardware-id of
compatibele id die in de door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd in Windows. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt op een externe desktopserver, heeft dit beleid invloed op de omleiding van de
opgegeven apparaten van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert (instelling Installatie van hardwareapparaten toestaan),
kunnen apparaten worden geïnstalleerd of bijgewerkt, voor zover dat door andere beleidsinstellingen is
toegestaan of verboden.

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren. Als u deze instelling wilt configureren, vouwt u de
optie uit, selecteert u + Toevoegen en geeft u vervolgens de hardwareapparaat-id op die u wilt
blokkeren.

Standaardinstelling: er worden geen apparaten geblokkeerd

Direct Memory Access blokkeren
DataProtection/AllowDirectMemoryAccess: met deze beleidsinstelling kunt u Direct Memory Access
(DMA) blokkeren voor alle hot-pluggable PCI-downstream-poorten op een apparaat totdat een gebruiker
zich bij Windows aanmeldt. Zodra een gebruiker zich heeft aangemeld, somt Windows de PCI-apparaten
op die met de PCI-poorten van de host zijn verbonden. Steeds wanneer de gebruiker het apparaat
vergrendelt, wordt DMA geblokkeerd op hot-pluggable PCI-poorten zonder onderliggende apparaten

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deviceinstallation#deviceinstallation-preventinstallationofmatchingdeviceids
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-dataprotection#dataprotection-allowdirectmemoryaccess


Eindpuntdetectie en -respons

totdat de gebruiker zich opnieuw aanmeldt. Apparaten die al waren geïnventariseerd toen het apparaat was
ontgrendeld, blijven werken totdat ze worden losgekoppeld.

Deze beleidsinstelling wordt uitsluitend afgedwongen wanneer BitLocker of apparaatversleuteling is
ingeschakeld.

Standaardinstelling: Ja

Installatie van hardwareapparaten op basis van installatieklassen
DeviceInstallation/AllowInstallationOfMatchingDeviceSetupClasses: met deze beleidsinstelling kunt u een
lijst opgeven met GUID's (Globally Unique Identifiers) voor de installatieklasse van apparaten voor
apparaatstuurprogramma's die niet mogen worden geïnstalleerd in Windows. Deze beleidsinstelling heeft
een hogere prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook waarmee Windows wordt toegestaan een
apparaat te installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt (instelling Installatie van hardwareapparaten
blokkeren), mogen apparaatstuurprogramma's waarvan de GUID's voor de installatieklasse van apparaten
niet in de door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd of bijgewerkt in Windows. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt op een externe desktopserver, heeft deze invloed op de omleiding van de
opgegeven apparaten van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert (instelling Installatie van hardwareapparaten toestaan),
kan Windows apparaten installeren en bijwerken, voor zover dat door andere beleidsinstellingen is
toegestaan of verboden.

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren. Als u deze instelling wilt configureren,
vouwt u de optie uit, selecteert u + Toevoegen en geeft u vervolgens de hardwareapparaat-id op
die u wilt blokkeren.

Standaardinstelling: er worden geen apparaten geblokkeerd

Zie WindowsAdvancedThreatProtection CSP in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Frequentie van telemetrierapporten versnellen - Configuration/TelemetryReportingFrequency

De frequentie van telemetrierapporten van Microsoft Defender Advanced Threat Protection versnellen.

Standaardinstelling: Ja

Voorbeelddeling voor alle bestanden - Configuration/SampleSharing

Hiermee wordt de configuratieparameter van de voorbeelddeling van Microsoft Defender Advanced Threat
Protection geretourneerd of ingesteld.

Standaardinstelling: Ja

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deviceinstallation#deviceinstallation-allowinstallationofmatchingdevicesetupclasses
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/windowsadvancedthreatprotection-csp


Exploit Protection

Web- en netwerkbeveiliging

XML Exploit Guard-beveiliging
Zie Import, export, and deploy exploit protection configurations (Exploit Protection-configuraties
importeren, exporteren en implementeren) in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Hiermee kan de IT-beheerder een configuratie pushen die de gewenste systeem- en
toepassingbeperkingsopties voor alle apparaten in de organisatie aangeeft. De configuratie wordt
vertegenwoordigd door een XML.

Exploit Protection helpt apparaten te beschermen tegen malware die exploits gebruikt om zichzelf te
verspreiden en andere apparaten te infecteren. U gebruikt de Windows-beveiligingsapp of PowerShell om
een set beperkingen te maken (dit wordt een configuratie genoemd). U kunt deze configuratie vervolgens
als XML-bestand exporteren en delen met meerdere apparaten in uw netwerk, zodat ze allemaal dezelfde
set beperkingsinstellingen hebben.

U kunt ook een bestaand XML-bestand met een EMET-configuratie naar een XML-bestand voor
exploitbeveiligingsconfiguratie converteren en importeren.

Exploit Protection overschrijven blokkeren
WindowsDefenderSecurityCenter/DisallowExploitProtectionOverride: kies de instelling Ja als u wilt
voorkomen dat gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen in de Exploit Protection-instellingen in het
Windows Defender Security Center. Als u deze instelling niet configureert of uitschakelt, kunnen lokale
gebruikers wijzigingen aanbrengen in de Exploit Protection-instellingen.
Standaardinstelling: Ja

Gecontroleerde mappentoegang
Zie Defender/ControlledFolderAccessAllowedApplications en
Defender/ControlledFolderAccessProtectedFolders

Beveilig bestanden en mappen tegen niet-geautoriseerde wijzigingen door niet-goedgekeurde apps.

Standaardinstelling: Controlemodus

Netwerkbeveiligingstype
Defender/EnableNetworkProtection: met dit beleid kunt u netwerkbeveiliging in- of uitschakelen in
Windows Defender Exploit Guard. Netwerkbeveiliging is een functie van Windows Defender Exploit Guard
die voorkomt dat werknemers die apps gebruiken in contact komen met phishing-praktijken, sites die
misbruik maken en schadelijke inhoud op internet. Dit omvat het voorkomen dat browsers van derden
verbinding maken met gevaarlijke websites.

Wanneer de functie is ingesteld op Inschakelen of Controlemodus, kunnen gebruikers netwerkbeveiliging
niet uitschakelen en kunt u Windows Defender Security Center gebruiken om informatie over
verbindingspogingen weer te geven.

Met Inschakelen wordt voorkomen dat gebruikers en apps verbinding kunnen maken met gevaarlijke
domeinen.
Met Controlemodus wordt niet voorkomen dat gebruikers en apps verbinding kunnen maken met
gevaarlijke domeinen.

Met de instelling Door de gebruiker gedefinieerd wordt niet voorkomen dat gebruikers en apps verbinding
kunnen maken met gevaarlijke domeinen en is er geen informatie over verbindingen beschikbaar in
Windows Defender Security Center.

Standaardinstelling: Controlemodus
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Windows Defender-antivirus [instellingen controleren voor dit
gedeelte is in behandeling]

SmartScreen vereisen voor Microsoft Edge
Browser/AllowSmartScreen: Microsoft Edge gebruikt standaard Windows Defender SmartScreen
(ingeschakeld) om gebruikers tegen mogelijke oplichting door phishing en schadelijke software te
beschermen. Dit beleid is standaard ingeschakeld (ingesteld op Ja). Wanneer het is ingeschakeld, wordt
voorkomen dat gebruikers Windows Defender SmartScreen kunnen uitschakelen. Wanneer het effectieve
beleid voor een apparaat gelijk is aan Niet geconfigureerd, kunnen gebruikers Windows Defender
SmartScreen uitschakelen, waardoor het apparaat niet meer beveiligd is.

Standaardinstelling: Ja

Toegang tot schadelijke sites blokkeren
Browser/PreventSmartScreenPromptOverride: standaard hebben gebruikers in Microsoft Edge
toestemming om de Windows Defender SmartScreen-waarschuwingen over mogelijke schadelijke
websites te omzeilen (negeren), zodat de gebruikers de site kunnen blijven gebruiken. Als dit beleid is
ingeschakeld (ingesteld op Ja) voorkomt Microsoft Edge dat gebruikers de waarschuwingen kunnen
omzeilen, waardoor ze de website dus niet langer kunnen gebruiken.

Standaardinstelling: Ja

Downloaden van niet-geverifieerde bestanden blokkeren
Browser/PreventSmartScreenPromptOverrideForFiles: standaard hebben gebruikers in Microsoft Edge
toestemming om de Windows Defender SmartScreen-waarschuwingen over mogelijk schadelijke
bestanden te omzeilen (negeren), waardoor ze niet-geverifieerde bestanden kunnen blijven downloaden.
Als dit beleid is ingeschakeld (ingesteld op Ja), kunnen gebruikers de waarschuwingen niet negeren en
kunnen ze geen niet-geverifieerde bestanden downloaden.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - Defender in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Scripts scannen die in webbrowsers van Microsoft worden geladen
Defender/AllowScriptScanning: ingesteld op Ja om het scannen van scripts door Windows Defender toe te
staan.

Standaardinstelling: Ja

Inkomende e-mailberichten scannen
Defender/AllowEmailScanning: ingesteld op Ja om het scannen van e-mails door Windows Defender toe
te staan.

Standaardinstelling: Ja

Voorbeeld van een Defender-toestemmingstype voor indiening
Defender/SubmitSamplesConsent: hiermee wordt het gebruikerstoestemmingsniveau in Windows
Defender gecontroleerd om gegevens te verzenden. Als de vereiste toestemming al is verleend, worden de
gegevens door Windows Defender ingediend. Als dit niet het geval is (en als de gebruiker heeft opgegeven
dat deze vraag nooit mag worden gesteld), wordt de gebruikersinterface geopend om de gebruiker om
toestemming te vragen (wanneer Cloudbeveiliging is ingesteld op Ja) voordat gegevens worden
verzonden.

Standaardinstelling: veilige voorbeelden automatisch verzenden

Netwerkinspectiesysteem (NIS)
Defender/EnableNetworkProtection: hiermee wordt schadelijk verkeer geblokkeerd dat wordt gedetecteerd

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-allowsmartscreen
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-preventsmartscreenpromptoverride
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser#browser-preventsmartscreenpromptoverrideforfiles
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowscriptscanning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowemailscanning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-submitsamplesconsent
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-enablenetworkprotection


door handtekeningen in het netwerkinspectiesysteem (NIS).

Standaardinstelling: Ja

Interval voor handtekeningupdates (in uren)
Defender/SignatureUpdateInterval: hiermee kunt u opgeven (in uren) hoe vaak het apparaat op nieuwe
updates voor Defender-handtekeningen moet controleren.

Standaardinstelling: 4

Lage CPU-prioriteit voor geplande scans configureren
Defender/EnableLowCPUPriority: bij de instelling Ja wordt de CPU-prioriteit voor scans op laag ingesteld.
Bij Niet geconfigureerd worden er geen wijzigingen aangebracht in de CPU-prioriteit voor geplande scans.

Standaardinstelling: Ja

Defender block on access protection
Defender/AllowOnAccessProtection: bij de instelling Ja wordt Windows Defender On Access Protection
ingeschakeld.

Standaardinstelling: Ja

Type systeemscan dat moet worden uitgevoerd
Defender/ScanParameter: type Defender-scan.

Standaardinstelling: Snelle scan

Alle downloads scannen
Defender/AllowIOAVProtection: bij de instelling Ja scant Defender alle gedownloade bestanden en
bijlagen.

Standaardinstelling: Ja

Het aantal dagen voordat in quarantaine geplaatste malware wordt verwijderd
Defender/DaysToRetainCleanedMalware: hiermee kunt u het aantal dagen opgeven dat items in
quarantaine moeten blijven op het systeem voordat ze automatisch worden verwijderd. Als de waarde op
nul wordt ingesteld, worden items in quarantaine nooit automatisch verwijderd.

Standaard: 0

Geplande begintijd voor het scannen
Defender/ScheduleScanTime: hiermee kunt u een tijdstip plannen waarop Defender apparaten moet
scannen.

Gerelateerde opties vindt u in deze lijst: Defender/ScheduleScanDay

Standaardinstelling: 02.00

Cloudbeveiliging
Defender/AllowCloudProtection: bij de instelling Ja stuurt Windows Defender gegevens naar Microsoft
over eventuele gevonden problemen. Microsoft analyseert die gegevens, verzamelt meer gegevens over
problemen die u en andere klanten ondervinden en biedt verbeterde oplossingen.

Wanneer dit beleid is ingesteld op Ja, kunt u Voorbeeld van een Defender-toestemmingstype voor
indiening gebruiken om gebruikers controle over het verzenden van gegevens van hun apparaat te geven.

Standaardinstelling: Ja

Defender: mogelijk ongewenste app-actie
Defender/PUAProtection: Windows Defender Antivirus kan mogelijk ongewenste toepassingen
identificeren en voorkomen dat ze worden gedownload en geïnstalleerd op eindpunten in uw netwerk.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-signatureupdateinterval
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-enablelowcpupriority
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowonaccessprotection
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-scanparameter
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowioavprotection
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-daystoretaincleanedmalware
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-schedulescantime
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowcloudprotection
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-puaprotection


Bij de instelling Blokkeren blokkeert Windows Defender mogelijk ongewenste toepassingen en worden
ze weergegeven in de geschiedenis, samen met andere bedreigingen.
Bij de instelling Controleren detecteert Windows Defender mogelijk ongewenste toepassingen maar
blokkeert ze niet. Informatie over de toepassingen waar Windows Defender actie tegen zou
ondernomen, kan worden gevonden door te zoeken naar gebeurtenissen die zijn gemaakt door
Windows Defender in Logboeken.
Als Standaardwaarde voor apparaat is ingesteld, is de beveiliging tegen mogelijk ongewenste
toepassingen uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Blokkeren

Verlengde time-out van Windows Defender-cloud
Defender/CloudExtendedTimeout: hiermee kunt u opgeven voor hoeveel extra tijd Windows Defender
Antivirus een bestand maximaal moet blokkeren terwijl u op een resultaat van de cloud wacht. De basistijd
dat Windows Defender wacht, is 10 seconden. Eventuele extra tijd die u hier opgeeft (tot 50 seconden)
wordt aan die 10 seconden toegevoegd. In de meeste gevallen duurt de scan korter dan de
maximuminstelling. Als u de tijd verlengt, kan de cloud verdachte bestanden grondig onderzoeken.

De waarde voor extra tijd is standaard 0 (uitgeschakeld). Het is raadzaam voor Intune om deze instelling in
te schakelen en ten minste 20 aanvullende seconden op te geven.

Standaard: 0

Archiefbestanden scannen
Defender/AllowArchiveScanning: bij de instelling Ja kan Windows Defender archiefbestanden scannen.

Standaardinstelling: Ja

Defender-systeemscan plannen
Defender/ScheduleScanDay: hiermee kunt u plannen op welke dag Defender apparaten moet scannen.

Gerelateerde opties vindt u in deze lijst: Defender/ScheduleScanTime

Standaardinstelling: Door de gebruiker gedefinieerd

Gedragscontrole
Defender/AllowBehaviorMonitoring: bij de instelling Ja wordt de functionaliteit van Windows Defender-
gedragscontrole ingeschakeld. De sensoren voor Windows Defender-gedragscontrole, ingesloten in
Windows 10, verzamelen en verwerken gedragssignalen van het besturingssysteem en verzenden deze
sensorgegevens naar uw persoonlijke, geïsoleerde cloudinstantie van Microsoft Defender ATP.

Standaardinstelling: Ja

Bestanden scannen die zijn geopend vanuit mappen op het netwerk
Defender/AllowScanningNetworkFiles: bij de instelling Ja kan Windows Defender bestanden op het
netwerk scannen. Gebruikers kunnen geen gedetecteerde malware verwijderen van alleen-lezenbestanden.

Standaardinstelling: Ja

Defender op cloudblokniveau
Defender/CloudBlockLevel: gebruik dit beleid om te bepalen hoe agressief Windows Defender Antivirus
moet zijn bij het blokkeren en scannen van verdachte bestanden. Opties zijn onder andere:

Hoog: onbekende bestanden agressief blokkeren tijdens het optimaliseren van clientprestaties (grotere
kans op valse positieven)
Hoge plus: onbekende bestanden agressief blokkeren en aanvullende beveiligingsmaatregelen
toepassen (heeft mogelijk invloed op clientprestaties)
Zero tolerance: alle onbekende uitvoerbare bestanden blokkeren

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-cloudextendedtimeout
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowarchivescanning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-schedulescanday
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowbehaviormonitoring
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowscanningnetworkfiles
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-cloudblocklevel


Windows Defender Firewall

Standaardinstelling: niet geconfigureerd

Realtimecontrole
Defender/AllowRealtimeMonitoring: bij de instelling Ja wordt bewaking in realtime door Windows
Defender toegestaan.

Standaardinstelling: Ja

Limiet voor het CPU-gebruik tijdens het scannen
Defender/AvgCPULoadFactor: hiermee kunt u het maximale gemiddelde CPU-gebruikspercentage
opgeven dat Windows Defender tijdens een scan kan gebruiken.

Standaardinstelling: 50

Toegewezen netwerkschijven scannen tijdens een volledige scan
Defender/AllowFullScanOnMappedNetworkDrives: bij de instelling Ja kan Windows Defender bestanden
op het netwerk scannen. Gebruikers kunnen geen gedetecteerde malware verwijderen van alleen-
lezenbestanden.

Gerelateerde instellingen vindt u in deze lijst: Defender/AllowScanningNetworkFiles

Standaardinstelling: Ja

Toegang van eindgebruikers tot Defender blokkeren
Defender/AllowUserUIAccess: bij de instelling Ja wordt voorkomen dat eindgebruikers toegang hebben tot
de gebruikersinterface van Windows Defender op hun apparaat.

Standaardinstelling: Ja

Starttijd snelle scan
Defender/ScheduleQuickScanTime: hiermee kunt u een tijdstip plannen waarop Defender een snelle scan
moet uitvoeren.

Standaardinstelling: 02.00

Raadpleeg Firewall CSP in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Niet-actieve tijd voordat beveiligingskoppeling wordt verwijderd - MdmStore/Global/SaIdleTime 
Beveiligingskoppelingen worden verwijderd nadat gedurende het opgegeven aantal seconden geen
netwerkverkeer wordt gedetecteerd.
Standaardinstelling: 300

File Transfer Protocol - MdmStore/Global/DisableStatefulFtp 
Hiermee wordt een stateful File Transfer Protocol (FTP) geblokkeerd.
Standaardinstelling: Ja

Pakketten in wachtrij plaatsen - MdmStore/Global/EnablePacketQueue 
Hiermee kunt u opgeven hoe schalen voor software aan de ontvangstzijde wordt ingeschakeld voor
versleuteld ontvangen en ongecodeerd doorsturen in het scenario voor de IPsec-tunnelgateway. Hierdoor
wordt gegarandeerd dat de pakketvolgorde behouden blijft.
Standaardinstelling: standaardinstelling van apparaat

Firewall-profieldomein - FirewallRules/FirewallRuleName/Profiles
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor netwerken die zijn verbonden met domeinen.

Beschikbare instellingen:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowrealtimemonitoring
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-avgcpuloadfactor
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowfullscanonmappednetworkdrives
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-allowuseruiaccess
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender#defender-schedulequickscantime
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/firewall-csp


Unicast-antwoorden voor multicast-broadcasts vereist
Standaardinstelling: Ja

Regels voor gemachtigde toepassingen van groepsbeleid samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Globale poortregels van groepsbeleid samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Verborgen modus geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan

Beveiligingsregels voor verbindingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Beleidsregels van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Firewall-profiel openbaar - FirewallRules/FirewallRuleName/Profiles
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor openbare netwerken. Deze netwerken wordt als openbaar
geclassificeerd door de beheerders in de serverhost. De classificatie vindt plaats de eerste keer dat de host
verbinding maakt met het netwerk. Deze netwerken bevinden zich meestal op luchthavens, in cafés en in
andere openbare ruimten waar de peers in het netwerk of de netwerkbeheerder niet worden vertrouwd.

Beschikbare instellingen:

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Standaardinstelling: Ja

Unicast-antwoorden voor multicast-broadcasts vereist
Standaardinstelling: Ja

Verborgen modus vereist
Standaardinstelling: Ja

Uitgaande verbindingen vereist
Standaardinstelling: Ja

Regels voor gemachtigde toepassingen van groepsbeleid samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Globale poortregels van groepsbeleid samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Verborgen modus geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan



Windows Hello voor Bedrijven

Beveiligingsregels voor verbindingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Inkomend verkeer vereist
Standaardinstelling: Ja

Beleidsregels van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Firewall-profiel privé - FirewallRules/FirewallRuleName/Profiles
Hiermee geeft u de profielen op waartoe de regel behoort: Domein, Privé of Openbaar.  Deze waarde
vertegenwoordigt het profiel voor privénetwerken.

Beschikbare instellingen:

Geblokkeerde binnenkomende verbindingen
Standaardinstelling: Ja

Unicast-antwoorden voor multicast-broadcasts vereist
Standaardinstelling: Ja

Verborgen modus vereist
Standaardinstelling: Ja

Uitgaande verbindingen vereist
Standaardinstelling: Ja

Binnenkomende meldingen geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Globale poortregels van groepsbeleid samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Verborgen modus geblokkeerd
Standaardinstelling: Ja

Firewall ingeschakeld
Standaardinstelling: Toegestaan

Regels voor gemachtigde toepassingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Beveiligingsregels voor verbindingen van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Inkomend verkeer vereist
Standaardinstelling: Ja

Beleidsregels van groepsbeleid niet samengevoegd
Standaardinstelling: Ja

Firewall-coderingsmethode voor vooraf gedeelde sleutel
Standaardinstelling: UTF8

Controle van certificaatintrekkingslijsten
Standaardinstelling: standaardinstelling van apparaat

Raadpleeg PassportForWork CSP in de Windows-documentatie voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/passportforwork-csp


Windows Hello voor Bedrijven configureren - TenantId/beleid/UsePassportForWork 
Windows Hello voor Bedrijven is een alternatieve aanmeldmethode voor Windows die wachtwoorden,
smartcards en virtuele smartcards vervangt.

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, schakelt u dit beleid in en wordt Windows hello voor bedrijven
door het apparaat ingericht.
Als deze optie is ingesteld op niet geconfigureerd, is de basis lijn niet van invloed op de beleids instelling
van het apparaat. Dit betekent dat als Windows hello voor bedrijven is uitgeschakeld op een apparaat,
het uitgeschakeld blijft. Als de functie is ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld.

U kunt Windows hello voor bedrijven niet uitschakelen via deze basis lijn. U kunt Windows hello voor
bedrijven uitschakelen wanneer u Windows-inschrijvingconfigureert of als onderdeel van een configuratie
profiel voor identiteits beveiliging.

Windows Hello voor Bedrijven is een alternatieve aanmeldmethode voor Windows die wachtwoorden,
smartcards en virtuele smartcards vervangt.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet configureert, richt het apparaat Windows Hello voor Bedrijven in. Als
u deze beleidsinstelling uitschakelt, richt het apparaat voor geen enkele gebruiker Windows Hello voor Bedrijven
in.

Intune biedt geen ondersteuning voor het uitschakelen van Windows Hello. In plaats daarvan kunt u beleid
configureren om Windows Hello voor Bedrijven in te schakelen (Ja) of Windows Hello niet rechtstreeks te
configureren (Niet geconfigureerd). Als er geen beleid is geconfigureerd, kan een apparaat configuratie via een
ander beleid ontvangen, dat deze functie kan in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: Ja

Kleine letters in pincode vereisen - TenantId/Policies/PINComplexity/LowercaseLetters
Standaardinstelling: Toegestaan

Speciale tekens in pincode vereisen - TenantId/Policies/PINComplexity/SpecialCharacters
Standaardinstelling: Toegestaan

Hoofdletters in pincode vereisen - TenantId/Policies/PINComplexity/UppercaseLetters 
Standaardinstelling: Toegestaan



Windows Update-instellingen voor Intune
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Update-instellingen

Bekijk de Windows 10 Update-instellingen die u kunt configureren en beheren met Microsoft Intune.

Wanneer u instellingen voor Windows 10-update-ringen in Intune configureert, configureert u de instellingen
voor Windows Update. Wanneer een Windows Update-instelling afhankelijk is van een Windows 10-versie,
wordt de versieafhankelijkheid vermeld in de instellingsdetails.

Update-instellingen bepalen welke bits een apparaat downloadt, en wanneer. Raadpleeg de Windows-
referentiedocumentatie voor meer informatie over het gedrag van elke instelling.

IMPORTANTIMPORTANT

Servicekanaal
Standaard: Semi-Annual-kanaal
Windows Update CSP: Update-BranchReadinessLevel

Stel het kanaal (branch) in van waaruit het apparaat Windows-updates ontvangt. Verschillende kanalen
kunnen verschillende uitstelperioden gebruiken voordat updates worden geleverd.

Zo heeft het Semi-Annual-kanaal een uitstel van zes maanden. Als u dit kanaal gebruikt zonder extra
uitstel in deze groep instellingen, het apparaat de update zes maanden na de release installeert.

Ondersteunde updatekanalen:

Semi-Annual-kanaal
Semi-Annual-kanaal (targeted)
Windows Insider – Fast
Windows Insider – Slow
Windows Insider vrijgeven

Als u een insider-kanaal selecteert, configureert Intune automatisch de Windows-update-instelling
Update/ManagePreviewBuilds, zodat de insider-build werkt.

Vanaf Windows-versie 1903 wordt het gebruik van het Semi-Annual-kanaal (targeted) (SAC-T) stopgezet. Met
deze wijziging wordt SAC-T samengevoegd met het Semi-Annual-kanaal. Zie voor meer informatie over deze
wijziging en hoe dit van invloed is op Windows Update voor Bedrijven, het bericht Windows Update for Business
and the retirement of SAC-T in het Windows IT Pro Blog.

Productupdates van Microsoft
Standaard: toestaan
Windows Update CSP: Update-AllowMUUpdateService

Toestaan : Selecteer toestaan om te scannen op app-updates van Microsoft Update.
Blok keren : Selecteer blok om te voor komen dat er wordt gescand op app-updates.

Windows-stuurprogramma's
Standaard: toestaan
Windows Update CSP: Update-ExcludeWUDriversInQualityUpdate

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-branchreadinesslevel
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-managepreviewbuilds
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/Windows-Update-for-Business-and-the-retirement-of-SAC-T/ba-p/339523
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowmuupdateservice
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-excludewudriversinqualityupdate


Instellingen voor gebruikerservaring

Toestaan : Selecteer Windows Update Stuur Programma's toestaan tijdens updates.
Blok keren : Selecteer blok om te voor komen dat er Stuur Programma's worden gescand.

Uitstelperiode voor kwaliteitsupdates (dagen)
Standaard: 0
Windows Update CSP: Update-DeferQualityUpdatesPeriodInDays

Geef het aantal dagen (0 tot 30) op dat kwaliteitsupdates worden uitgesteld. Deze periode wordt opgeteld
bij de eventuele uitstelperiode van het servicekanaal dat u selecteert. De uitstelperiode begint wanneer het
beleid wordt ontvangen door het apparaat.

Kwaliteitsupdates zijn doorgaans oplossingen en verbeteringen in de bestaande Windows-functionaliteit.

Uitstelperiode voor onderdelenupdates (dagen)
Standaard: 0
Windows Update CSP: Update-PauseFeatureUpdatesPeriodInDays

Geef het aantal dagen op dat onderdelenupdates worden uitgesteld. Deze periode wordt opgeteld bij de
eventuele uitstelperiode van het servicekanaal dat u selecteert. De uitstelperiode begint wanneer het beleid
wordt ontvangen door het apparaat.

Ondersteunde uitstelperiode:

Windows-versie 1709 en hoger -0 tot 365 dagen
Windows-versie 1703 - 0 tot en met 180 dagen

Upgrades van onderdelen zijn over het algemeen nieuwe functies van Windows.

Periode instellen voor onderdelenupdate verwijderen (2-60 dagen)
Standaard: 10
Windows Update CSP: Update-ConfigureFeatureUpdateUninstallPeriod

Configureer een tijd waarna onderdelenupdates niet meer kunnen worden verwijderd.

Nadat deze periode is verlopen, worden de bits van de vorige update van het apparaat verwijderd en kan
de installatie niet ongedaan worden gemaakt naar een vorige updateversie.

Neem bijvoorbeeld een update-ring met een verwijderingsperiode voor onderdelenupdates van 20 dagen.
Na 25 dagen besluit u de laatste onderdelenupdate terug te draaien, en gebruikt u de optie Verwijderen. Op
apparaten waarop de functie-update meer dan 20 dagen geleden is geïnstalleerd, is verwijderen niet
mogelijk, omdat de vereiste bits als onderdeel van het onderhoud zijn verwijderd. Op apparaten waar de
onderdelenupdate nog maar negentien dagen geleden is geïnstalleerd, kan de update wel worden
verwijderd, als ze zich aanmelden om de verwijderopdracht te ontvangen voordat de verwijderingsperiode
van twintig dagen is verstreken.

De instellingen voor de gebruikerservaring bepalen de ervaring van de eindgebruiker wat betreft het opnieuw
opstarten van het apparaat en ontvangen herinneringen. Raadpleeg de Windows Update CSP-documentatie voor
meer informatie over het gedrag van elke instelling.

Gedrag van automatische updates
Standaard: Automatisch installeren op onderhoudstijdstip
Windows Update CSP: Update-AllowAutoUpdate

Kies hoe automatische updates worden geïnstalleerd, en wanneer het apparaat indien nodig opnieuw moet
worden opgestart.

Ondersteunde opties:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-deferqualityupdatesperiodindays
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-deferfeatureupdatesperiodindays
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-configurefeatureupdateuninstallperiod
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowautoupdate


Download melden: De gebruiker waarschuwen voordat de update wordt gedownload. Gebruikers
kiezen wanneer ze updates willen downloaden en installeren.

Automatisch installeren op het tijdstip voor onderhoud: Updates worden automatisch
gedownload en vervolgens geïnstalleerd tijdens Automatisch onderhoud wanneer het apparaat niet
in gebruik is of op accustroom werkt. Wanneer opnieuw opstarten nodig is, wordt gebruikers zeven
dagen gevraagd opnieuw op te starten, en vervolgens wordt opnieuw opstarten geforceerd.

Deze optie kan een apparaat automatisch opnieuw opstarten nadat de update is geïnstalleerd.
Gebruik de instelling Gebruikstijden om een periode te definiëren waarin automatisch opnieuw
opstarten wordt geblokkeerd:

Start gebruikstijd: Geef een begintijd op voor het onderdrukken van opnieuw opstarten
vanwege update-installaties.
Standaard: 8: 00 uur
Windows Update CSP: Update-ActiveHoursStart

Einde gebruikstijd: Geef een eindtijd op voor het onderdrukken van opnieuw opstarten
vanwege update-installaties.
Standaard: 17: 00 uur
Windows Update CSP: Update-ActiveHoursEnd

Automatisch installeren en opnieuw starten op het tijdstip voor onderhoud – Updates
worden automatisch gedownload en vervolgens geïnstalleerd tijdens Automatisch onderhoud
wanneer het apparaat niet in gebruik is of op accustroom werkt. Als opnieuw opstarten vereist is,
wordt het apparaat opnieuw opgestart wanneer het niet wordt gebruikt. (Dit is de
standaardinstelling voor niet-beheerde apparaten.)

Deze optie kan een apparaat automatisch opnieuw opstarten nadat de update is geïnstalleerd. Het
gebruik van de instelling Gebruikstijden wordt niet beschreven in de instellingen van Windows
Update, maar worden gebruikt door Intune om een periode te definiëren waarin automatisch
opnieuw opstarten wordt geblokkeerd:

Start gebruikstijd: Geef een begintijd op voor het onderdrukken van opnieuw opstarten
vanwege update-installaties.
Standaard: 8: 00 uur
Windows Update CSP: Update-ActiveHoursStart

Einde gebruikstijd: Geef een eindtijd op voor het onderdrukken van opnieuw opstarten
vanwege update-installaties.
Standaard: 17: 00 uur
Windows Update CSP: Update-ActiveHoursEnd

Automatisch installeren en opnieuw starten op het geplande tijdstip: Geef een installatiedag
en -tijd op. Als er niets wordt opgegeven, wordt de installatie dagelijks om 03:00 uur uitgevoerd,
gevolgd door een aftelling van 15 minuten naar een herstart. Aangemelde gebruikers kunnen het
aftellen en opnieuw opstarten uitstellen.
Windows Update CSP: Update-AllowAutoUpdate

Deze optie ondersteunt extra instellingen.

Frequentie van automatisch gedrag: Gebruik deze instelling om te plannen wanneer
updates worden geïnstalleerd, inclusief de week, de dag en het tijdstip.
Standaard: elke week

Geplande installatiedag: Geef aan op welke dag van de week u wilt dat updates worden
geïnstalleerd.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-activehoursstart
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-activehoursend
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-activehoursstart
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-activehoursend
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowautoupdate


Standaard: elke dag

Geplande installatietijd: Geef aan op welke dag van de week u wilt dat updates worden
geïnstalleerd.
Standaard: 3: 00 uur

Automatisch installeren en opnieuw opstarten zonder tussenkomst van de eindgebruiker:
Updates worden automatisch gedownload en vervolgens geïnstalleerd tijdens Automatisch
onderhoud wanneer het apparaat niet in gebruik is of op accustroom werkt. Als opnieuw opstarten
vereist is, wordt het apparaat opnieuw opgestart wanneer het niet wordt gebruikt. Deze optie stelt
het configuratiescherm van de eindgebruiker in op alleen-lezen.

Met de instelling Standaardinstellingen herstellen herstelt u de oorspronkelijke instellingen voor
automatisch bijwerken op Windows 10-computers met de update van oktober 2018 of later.

Controles voor opnieuw starten
Standaard: toestaan
Windows Update CSP: Update-SetEDURestart

Als u deze controles wilt overslaan wanneer u een apparaat opnieuw start, kiest u Overslaan.

Deze instelling heeft verschillende resultaten, afhankelijk van de Windows-versie van het apparaat:

Windows-versie 1703 en eerder: Wanneer u een apparaat opnieuw start, worden er een aantal
controles uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op actieve gebruikers, batterijniveau,
actieve games en meer.

Windows-versie 1709 en later: Tijdens de gebruikstijd worden de volgende processen niet
uitgevoerd voor updates: scannen, downloaden, installeren en opnieuw opstarten. Na de
gebruikstijd worden de updateprocessen wel uitgevoerd en kunnen ze het apparaat uit de
slaapstand halen, scannen, downloaden, installeren en opnieuw opstarten, zolang het door de accu-
en stroomcontrole komt.

Voorkomen dat de gebruiker Windows-updates onderbreekt
Standaard: toestaan
Windows Update CSP: Update-SetDisablePauseUXAccess

Toestaan : Hiermee staat u toe dat apparaat-gebruikers de installatie van een update onderbreken.
Blok keren : gebruikers kunnen de installatie van een update niet onderbreken.

Blokkeren dat de gebruiker kan zoeken naar Windows-updates
Standaard: toestaan
Windows Update CSP: Update-SetDisableUXWUAccess

Toestaan : Hiermee staat u toe dat apparaat-gebruikers Windows Update Scan kunnen gebruiken om
updates te zoeken en te downloaden en functies te installeren.
Blok keren : hiermee voor komt u dat gebruikers van het apparaat toegang hebben tot de Windows
Update Scan, het downloaden van updates en het installeren van functies.

Goedkeuring van de gebruiker vereisen voor opnieuw opstarten buiten werkuren
Standaard: niet geconfigureerd
Windows Update CSP: Update-AutoRestartRequiredNotificationDismissal

Niet geconfigureerd
Vereist: Vereisen dat een gebruiker opnieuw opstarten van het apparaat buiten werkuren goedkeurt.

Gebruiker voorafgaand aan het vereiste automatisch opnieuw opstarten herinneren met
herinnering die kan worden genegeerd (uren)
Standaardinstelling: 4

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-setedurestart
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-setdisablepauseuxaccess
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-setdisableuxwuaccess
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-autorestartrequirednotificationdismissal


IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Windows Update CSP: Update-ScheduleRestartWarning

Geef op hoe lang vóór automatisch opnieuw opstarten een negeerbare melding over die herstart moet
worden weergegeven aan de gebruiker van een apparaat. Waarden van 2, 4, 8, 12 of 24 uur worden
ondersteund.

Wanneer u de standaard waarde wist, wordt deze instelling niet geconfigureerd.

Gebruiker vooraf eraan herinneren dat automatisch opnieuw opstarten is vereist met een
permanente herinnering (minuten)
Standaardinstelling: 15
Windows Update CSP: Update-ScheduleImminentRestartWarning

Geef op hoe lang vóór automatisch opnieuw opstarten een niet-negeerbare melding over die herstart
moet worden weergegeven aan de gebruiker van een apparaat. Waarden van 15, 30 of 60 minuten worden
ondersteund.

Wanneer u de standaard waarde wist, wordt deze instelling niet geconfigureerd.

Niveau van Update-melding wijzigen
Standaard: gebruik de standaard Windows Update-meldingen
Windows Update CSP: Update-UpdateNotificationLevel

Geef aan op welk niveau van Windows Update-meldingen zichtbaar is voor gebruikers. Deze instelling
bepaalt niet hoe en wanneer updates worden gedownload en geïnstalleerd.

Ondersteunde opties:

Niet geconfigureerd
Gebruik de standaard Windows Update-meldingen
Alle meldingen uitschakelen, met uitzonde ring van waarschuwingen voor opnieuw opstarten
Alle meldingen uitschakelen, inclusief waarschuwingen voor opnieuw opstarten

Gebruikers toestaan opnieuw te starten (gepland opnieuw opstarten)
Standaard: niet geconfigureerd

Instellingen voor ingeschakelde opnieuw opstarten worden niet meer aanbevolen voor gebruik. Gebruik in plaats
daarvan de nieuwe deadline instellingen die de ingeschakelde instellingen voor opnieuw opstarten vervangen.
InTune zal de ondersteuning voor ingeschakelde herstart -instellingen in een toekomstige update afnemen.

De ingeschakelde herstart wordt ondersteund voor Windows 10 versie 1803 en hoger.

In versie 1809 van Windows 10 worden extra instellingen voor gepland opnieuw opstarten geïntroduceerd waarmee
afzonderlijke instellingen kunnen worden toegepast op onderdelen- en kwaliteitsupdates. Door Intune beheerde
instellingen worden echter niet afzonderlijk toegepast op de verschillende typen updates. In plaats daarvan past
Intune dezelfde waarden toe op zowel onderdelen- als kwaliteitsupdates.

Niet geconfigureerd
Vereist: Instellen op Vereist om gebruik van de opties voor gepland opnieuw opstarten voor
Windows 10-updates in te schakelen. Met deze opties wordt de gebruiker van een apparaat
ingeschakeld om te helpen beheren wanneer een apparaat opnieuw moet worden opgestart na het
installeren van een update waarvoor opnieuw opstarten vereist is.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-schedulerestartwarning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-scheduleimminentrestartwarning
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-updatenotificationlevel


IMPORTANTIMPORTANT

Zie Gepland opnieuw opstarten in de Windows 10-documentatie voor het implementeren van updates
voor meer informatie over deze optie.

De volgende instellingen worden gebruikt om te bepalen wanneer acties voor gepland opnieuw opstarten
worden uitgevoerd.

Gebruikers overzetten naar gepland opnieuw opstarten na automatisch opnieuw opstarten
(dagen)
Standaard: niet geconfigureerd Windows Update CSP: Update-EngagedRestartTransitionSchedule

Geef een waarde op van 2 tot 30 dagen op voor hoelang nadat de update is geïnstalleerd het
apparaat overgaat op het gedrag voor gepland opnieuw opstarten. Na het geconfigureerde aantal
dagen ontvangen gebruikers een prompt om het apparaat opnieuw op te starten.

Herinnering voor gepland opnieuw opstarten uitstellen (dagen)
Standaard: niet geconfigureerd
Windows Update CSP: Update-EngagedRestartSnoozeSchedule

Geef een waarde op van 1 tot 3 voor hoe lang de prompt voor opnieuw opstarten kan worden
uitgesteld. Na de uitstelperiode wordt de prompt voor opnieuw opstarten opnieuw aangeboden. De
gebruiker kan de herinnering blijven uitstellen totdat de installatiedeadline wordt bereikt.

Deadline instellen voor opnieuw opstarten (dagen)
Standaard: niet geconfigureerd
Windows Update CSP: Update-EngagedRestartDeadline

Geef een waarde van 2 tot 30 op als maximumaantal dagen dat na het begin van het gedrag voor
gepland opnieuw opstarten moet worden gewacht voordat een apparaat een vereiste herstart
afdwingt. Bij het opnieuw opstarten wordt de gebruikers gevraagd hun werk op te slaan.

Deadline instellingen gebruiken
Standaard: niet geconfigureerd

Vanaf de update van augustus voor intune, raden we u aan de volgende deadline-instellingen te gebruiken die de
ingeschakelde instellingen voor opnieuw opstarten vervangen. InTune zal de ondersteuning voor ingeschakelde
herstart -instellingen in een toekomstige update van intune afnemen.

Hiermee kan de gebruiker deadline instellingen gebruiken.

Niet geconfigureerd
Toestaan

Wanneer u deze instelling instelt op toestaan, kunt u de volgende instellingen voor deadlines configureren:

Deadline voor onderdeel updates
Standaard: 7
Windows Update CSP: Update-ConfigureDeadlineForFeatureUpdates

Hiermee geeft u het aantal dagen op dat een gebruiker heeft voordat de functie-updates
automatisch worden geïnstalleerd op hun apparaten (2-30).

Deadline voor kwaliteits updates
Standaard: 7
Windows Update CSP: Update-ConfigureDeadlineForQualityUpdates

Hiermee geeft u het aantal dagen op dat een gebruiker heeft voordat kwaliteits updates automatisch

https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-restart#engaged-restart
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-engagedrestarttransitionschedule
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-engagedrestartsnoozeschedule
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-engagedrestartdeadline
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-configuredeadlineforfeatureupdates
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-configuredeadlineforqualityupdates
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worden geïnstalleerd op hun apparaten (2-30).

Respijtperiode
Standaard: 2 Windows Update CSP: Update-ConfigureDeadlineGracePeriod

Hiermee geeft u een minimum aantal dagen na de deadline op waarna de herstart automatisch
wordt uitgevoerd (0-7).

Automatisch opnieuw opstarten vóór deadline
Standaard: Ja Windows Update CSP: Update-ConfigureDeadlineNoAutoReboot

Hiermee geeft u op of het apparaat automatisch opnieuw moet worden opgestart vóór de deadline.

Ja
Nee

Delivery Optimization wordt niet meer als onderdeel van een update-ring voor Windows 10 geconfigureerd
onder Software-updates. Delivery Optimization wordt nu ingesteld via de apparaatconfiguratie. Eerdere
configuraties blijven echter beschikbaar in de console. U kunt deze eerdere configuraties verwijderen door ze te
bewerken en te markeren als Niet geconfigureerd, maar verder kunnen ze niet worden gewijzigd.

Zie Verplaatsen van bestaande update-ringen naar Delivery Optimization om conflicten tussen nieuwe en oude
beleidsregels te voorkomen en uw instellingen vervolgens te verplaatsen naar een Delivery Optimization-profiel.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-configuredeadlinegraceperiod
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-configuredeadlinenoautoreboot
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Voordat u begint

Device health

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende nalevingsinstellingen die u kunt
configureren op apparaten met Windows 10 of later in Intune. Gebruik deze instellingen als onderdeel van uw
MDM-oplossing (Mobile Device Management) om BitLocker te vereisen, een minimum- en maximumversie
van het besturingssysteem in te stellen, een risiconiveau in te stellen met behulp van Windows Defender
Advanced Threat Protection (ATP), en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business
Surface Hub

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat
dit doet.

Een nalevingsbeleid maken. Voor Platform selecteert u Windows 10 en hoger.

BitLocker vereisen: Als Vereisen is ingesteld, kan het apparaat gegevens die op de schijf zijn
opgeslagen, beveiligen tegen onbevoegde toegang wanneer het systeem is uitgeschakeld of zich in de
slaapstand bevindt. Windows BitLocker-stationsversleuteling versleutelt alle gegevens die zijn
opgeslagen op het volume met het Windows-besturingssysteem. BitLocker gebruikt de TPM om het
Windows-besturingssysteem en de gebruikersgegevens te beveiligen. Het helpt ook om te bevestigen
dat een computer niet is gemanipuleerd, zelfs als deze zonder toezicht, kwijtgeraakt of gestolen is. Als de
computer is uitgerust met een compatibele TPM, gebruikt BitLocker de TPM om de
versleutelingssleutels te vergrendelen die de gegevens beschermen. Als gevolg hiervan kunnen de
sleutels niet worden gebruikt tot met de TPM de status van de computer is gecontroleerd.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of
niet-naleving.

Vereisen dat Beveiligd opstarten is ingeschakeld op het apparaat: Als Vereisen is ingesteld,
wordt het systeem gedwongen om in een vertrouwde fabrieksstatus op te starten. Indien ingeschakeld,
moeten de belangrijkste onderdelen van de computer de juiste cryptografische handtekeningen hebben
die worden vertrouwd door de organisatie die het apparaat heeft gemaakt. De UEFI-firmware verifieert
de digitale handtekening voordat de computer kan worden opgestart. Als de bestanden zijn
gemanipuleerd, waardoor de bijbehorende handtekening is beschadigd, kan het systeem niet worden
gestart.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of
niet-naleving.



Apparaateigenschappen

NOTENOTE
De instelling Vereisen dat beveiligd opstarten wordt ingeschakeld op het apparaat wordt ondersteund op
bepaalde TPM 1.2- en 2.0-apparaten. Voor apparaten die geen ondersteuning bieden voor TPM 2.0 of later,
wordt de beleidsstatus in Intune weergegeven als Niet-conform. Zie Apparaatstatusverklaring voor meer
informatie over ondersteunde versies.

Vereis code-integriteit: code-integriteit is een functie die voortdurend de integriteit valideert van een
stuurprogramma- of systeembestand wanneer dat bestand in het geheugen wordt geladen. Als
Vereisen is ingesteld, wordt via deze functie gedetecteerd of een niet-ondertekend stuurprogramma of
systeembestand in de kernel is geladen. Ook wordt gedetecteerd of een systeembestand is gewijzigd
door middel van schadelijke software die is uitgevoerd via een gebruikersaccount met
beheerdersbevoegdheden.

Als Niet geconfigureerd (standaard) is ingesteld, wordt deze instelling niet beoordeeld op naleving of
niet-naleving.

Meer resources:

Health Attestation CSP (CSP-statusverklaring) biedt meer informatie over de werking van de HAS-service.
Ondersteuningstip: Apparaatstatusverklaring gebruiken als onderdeel van uw Intune-nalevingsbeleid

Minimale versie van het besturingssysteem: voer de minimaal toegestane versie in de
nummerindeling major.minor.build.CU  in. Als u de juiste waarde wilt ophalen, opent u een
opdrachtprompt en typt u ver . De opdracht ver  retourneert de versie in de volgende indeling:

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]

Wanneer een apparaat een eerdere versie heeft dan de ingevoerde versie van het besturingssysteem,
wordt de versie als niet-compatibel gerapporteerd. Er wordt een koppeling met informatie over het
uitvoeren van een upgrade weergegeven. De eindgebruiker kan kiezen om het apparaat bij te werken.
Na het bijwerken zijn de bedrijfsresources toegankelijk.

Maximale versie van het besturingssysteem: voer de maximaal toegestane versie in de
nummerindeling major.minor.build.versienummer in. Als u de juiste waarde wilt ophalen, opent u
een opdrachtprompt en typt u ver . De opdracht ver  retourneert de versie in de volgende indeling:

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]

Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is
ingevoerd, wordt de toegang tot organisatieresources geblokkeerd. De eindgebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de IT-beheerder. Op dit apparaat kan geen toegang worden verkregen tot
organisatieresources zolang de regel niet zodanig is gewijzigd dat de versie van het besturingssysteem
is toegestaan.

Minimale versie van het besturingssysteem dat vereist is voor mobiele apparaten: voer de
minimaal toegestane versie in de nummerindeling major.minor.build in.

Wanneer een apparaat een eerdere versie heeft dan de ingevoerde versie van het besturingssysteem,
wordt de versie als niet-compatibel gerapporteerd. Er wordt een koppeling met informatie over het
uitvoeren van een upgrade weergegeven. De eindgebruiker kan kiezen om het apparaat bij te werken.
Na het bijwerken zijn de bedrijfsresources toegankelijk.

Maximale versie van het besturingssysteem dat vereist is voor mobiele apparaten: voer de

https://docs.microsoft.com/windows/security/information-protection/tpm/trusted-platform-module-overview#device-health-attestation
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/healthattestation-csp
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Intune-Customer-Success/Support-Tip-Using-Device-Health-Attestation-Settings-as-Part-of/ba-p/282643


    Configuration Manager-compatibiliteit

Systeembeveiliging
WachtwoordWachtwoord

maximaal toegestane versie in de nummerindeling major.minor.build in.

Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is
ingevoerd, wordt de toegang tot organisatieresources geblokkeerd. De eindgebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de IT-beheerder. Op dit apparaat kan geen toegang worden verkregen tot
organisatieresources zolang de regel niet zodanig is gewijzigd dat de versie van het besturingssysteem
is toegestaan.

Geldig besturingssysteem-builds: voer een bereik in voor de acceptabele versies van
besturingssystemen, met inbegrip van een minimum en maximum. U kunt ook een bestandslijst met
door komma's gescheiden waarden (CSV) met de toegestane versienummers van besturingssystemen
exporteren.

Geldt alleen voor gezamenlijk beheerde apparaten met Windows 10 en hoger. Apparaten met alleen Intune
retourneren de status Niet beschikbaar.

Apparaatnaleving vereisen van System Center Configuration Manager: Kies Vereisen om af te
dwingen dat alle instellingen (configuratie-items) in System Center Configuration Manager conform het
beleid moeten zijn.

U kunt bijvoorbeeld vereisen dat alle software-updates worden geïnstalleerd op apparaten. Deze
vereiste heeft in Configuration Manager de status 'Geïnstalleerd'. Als programma's op het apparaat een
onbekende status hebben, is het apparaat niet-compatibel in Intune.

Wanneer de status Niet geconfigureerd is, wordt in Intune niet gezocht naar Configuration Manager-
instellingen voor naleving.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers
een wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers
toe te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.

Wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een
combinatie van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Aantal niet-alfanumerieke tekens in wachtwoord: als Vereist wachtwoordtype is ingesteld
op Alfanumeriek, wordt met deze instelling het minimale aantal tekensets opgegeven waaruit
het wachtwoord moet bestaan. De vier tekensets zijn:

Kleine letters
Hoofdletters
Symbolen
Getallen

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord
moet bestaan.

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel



        

VersleutelingVersleuteling

ApparaatbeveiligingApparaatbeveiliging

Windows Defender ATP

niet-actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Wachtwoord vereisen wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve status
(Mobile en Holographic): afdwingen dat gebruikers het wachtwoord invoeren telkens wanneer het
apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve status.

NOTENOTE

Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat: kies Vereisen om gegevensopslag op uw
apparaten te versleutelen.

Met de instelling Versleuteling van gegevensopslag op een apparaat wordt algemeen gecontroleerd of er
op het apparaat wordt versleuteld. Voor betere versleutelingsinstelling kunt u overwegen om BitLocker
vereisen te gebruiken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Windows-apparaatstatusverklaring om de
Bitlocker-status op TPM-niveau te valideren.

Antivirus: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antivirusoplossingen die zijn geregistreerd bij Azure Security Center, zoals Symantec en Windows
Defender. Als dit niet is geconfigureerd, controleert Intune niet of er AV-oplossingen op het apparaat zijn
geïnstalleerd.
Antispyware: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antivirusoplossingen die zijn geregistreerd bij Azure Security Center en Windows Defender. Als dit niet is
geconfigureerd, controleert Intune niet of er antispywareoplossingen op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Vereisen dat het apparaat de machinerisicoscore niet overschrijdt: gebruik deze instelling om de
risicobeoordeling uit uw diensten voor verdediging tegen bedreigingen te gebruiken als voorwaarde
voor naleving. Kies het maximaal toegestane bedreigingsniveau:

Wissen: deze optie is het veiligst, omdat het apparaat geen bedreigingen kan hebben. Als een van de
bedreigingsniveaus voor het apparaat wordt gedetecteerd, wordt het apparaat geëvalueerd als niet-
conform.
Laag: het apparaat wordt als compatibel geëvalueerd als er bedreigingen van een laag niveau
aanwezig zijn. Als een hoger niveau wordt aangetroffen, krijgt het apparaat de status niet-
compatibel.
Gemiddeld: het apparaat wordt als conform geëvalueerd als bestaande bedreigingen op het
apparaat van laag of gemiddeld niveau zijn. Als bedreigingen met hoog niveau worden aangetroffen
op het apparaat, wordt het apparaat als niet-conform beoordeeld.
Hoog: deze optie is het minst veilig, omdat alle bedreigingsniveaus zijn toegestaan. Deze optie kan
handig zijn als u deze alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.

Zie Windows Defender ATP met voorwaardelijke toegang inschakelen als u Windows Defender ATP
(Advanced Threat Protection) wilt gebruiken tegen bedreigingen.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/23/introducing-windows-defender-security-center/
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/01/23/introducing-windows-defender-security-center/


  Windows Holographic for Business

Surface Hub

Volgende stappen

Windows Holographic for Business gebruikt het Windows 10 en hoger-platform. De volgende instelling
wordt in Windows Holographic for Business ondersteund:

Systeembeveiliging > Versleuteling > Versleuteling van opslag van gegevens op apparaat.

Zie Verify device encryption (Apparaatversleuteling controleren) om apparaatversleuteling te controleren op
de Microsoft HoloLens.

Surface Hub gebruikt het Windows 10 en hoger-platform. Surface Hubs worden ondersteund voor naleving
en voorwaardelijke toegang. Voor het inschakelen van deze functies in Surface Hubs raden we u aan
Automatische inschrijving van Windows 10 in te schakelen in Intune (hiervoor is Microsoft Azure Active
Directory (Azure AD) vereist) en te streven naar Surface Hub-apparaten als apparaatgroepen. Surface Hubs
moeten zijn gekoppeld aan Azure AD om naleving en voorwaardelijke toegang te laten werken.

Zie inschrijving voor Windows-apparaten instellen voor hulp.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor Windows 8.1-apparaten.

https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-encryption#verify-device-encryption


Windows Holographic for Business-
apparaatinstellingen voor het toestaan of beperken
van functies met behulp van Intune
1-4-2019 • 6 minutes to read

Voordat u begint

Algemeen

Wachtwoord

App Store

Microsoft Edge-browser

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op Windows
Holographic for Business-apparaten, zoals Microsoft Hololens. Gebruik deze instellingen als onderdeel van de
oplossing Mobile Device Management (MDM) voor het toestaan of uitschakelen van functies, het beheren van de
beveiliging en nog veel meer.

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

Registratie handmatig ongedaan maken: hiermee kan de gebruiker het werkplekaccount handmatig van
het apparaat verwijderen.
Cortana: hiermee schakelt u de spraakassistent Cortana in en uit.
Geolocatie: hiermee geeft u aan of op het apparaat gegevens van locatieservices kunnen worden gebruikt.

Wachtwoord: hiermee geeft u aan dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor toegang tot het
apparaat.
Wachtwoord vereisen wanneer het apparaat wordt geactiveerd vanuit een niet-actieve status:
hiermee geeft u aan dat de gebruiker een wachtwoord moet opgeven om het apparaat te ontgrendelen.

Apps uit Store automatisch bijwerken: apps die zijn geïnstalleerd vanuit Microsoft Store, kunnen
automatisch worden bijgewerkt.
Installatie van vertrouwde app: voor apps die zijn ondertekend met een vertrouwd certificaat is sideloaden
mogelijk.
Ontgrendeling voor ontwikkelaars: de eindgebruiker mag instellingen voor Windows-ontwikkelaars
wijzigen, zoals het toestaan van sideloaden van apps.

Cookies: hiermee kunnen internetcookies in de browser op het apparaat worden opgeslagen.
Pop-ups: hiermee kunt u pop-upvensters in de browser blokkeren (alleen van toepassing op Windows 10-
desktop).
Zoeksuggesties: hiermee kan de zoekmachine sites voorstellen wanneer er zoektermen worden getypt.
Wachtwoordbeheer: hiermee schakelt u de functie Wachtwoordbeheer van Microsoft Edge in of uit.
Do Not Track-headers verzenden: hiermee configureert u de Microsoft Edge-browser zodanig dat er
verzoeken om niet te worden gevolgd worden verzonden naar websites die gebruikers bezoeken.



Windows Defender Smart Screen

Zoeken

Cloud en opslag

Mobiel en connectiviteit

Configuratiescherm en instellingen

Kiosk - Verouderd

Kiosken voor één enkele appKiosken voor één enkele app

SmartScreen voor Microsoft Edge: hiermee schakelt u Microsoft Edge SmartScreen in voor toegang tot
site- en bestanddownloads.

Zoeklocatie: geef op of een zoekactie locatiegegevens mag gebruiken. informatie

Microsoft-account: hiermee staat u toe dat de gebruiker een Microsoft-account aan het apparaat kan
koppelen.

Bluetooth: hiermee bepaalt u of de gebruiker Bluetooth op het apparaat kan inschakelen en configureren.
Bluetooth-detectie: hiermee geeft u aan dat het apparaat kan worden gedetecteerd door andere Bluetooth-
apparaten.
Aankondigingen via Bluetooth: hiermee geeft u aan dat het apparaat aankondigingen via Bluetooth kan
ontvangen.

Systeemtijd wijzigen: hiermee voorkomt u dat de eindgebruiker de datum en tijd van het apparaat wijzigt.

Deze instellingen zijn alleen-lezen en kunnen niet worden gewijzigd. Zie Kioskinstellingen voor het configureren
van de kioskmodus.

Op een kioskapparaat wordt doorgaans een specifieke app uitgevoerd. Gebruikers hebben geen toegang tot
functies op het apparaat buiten de kiosk-app.

Kioskmodus: geeft het type kioskmodus aan dat door het beleid wordt ondersteund. Opties zijn onder
andere:

Niet geconfigureerd (standaardinstelling): er wordt door het beleid geen kioskmodus
ingeschakeld.

Kiosk voor één enkele app: volgens het profiel kan het apparaat slechts één enkele app uitvoeren.
Wanneer de gebruiker zich aanmeldt, wordt een specifieke app gestart. Deze modus voorkomt ook
dat de gebruiker nieuwe apps kan openen of de actieve app kan wijzigen.

Kiosk voor meerdere apps: volgens het profiel kan het apparaat meerdere apps uitvoeren. Alleen
de apps die u toevoegt, zijn beschikbaar voor de gebruiker. Het voordeel van een kiosk voor
meerdere apps, of apparaat voor een vast doel, is dat het een eenvoudige ervaring biedt voor
gebruikers door alleen toegang te geven tot apps die ze nodig hebben. En apps die ze niet nodig
hebben, uit hun weergave verwijderen.

Wanneer u apps toevoegt voor een kioskervaring met meerdere apps, kunt u ook een
opmaakbestand voor het startmenu toevoegen. Opmaakbestand voor startmenu bevat voorbeeld-
XML die kan worden gebruikt in Intune.

Voer de volgende instellingen in:

https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-kiosk#start-layout-file-for-intune


Rapportage en telemetrie

Volgende stappen

Gebruikersaccount: voer het lokale (op het apparaat) gebruikersaccount of de aanmelding in van het
Azure Active Directory-account dat is gekoppeld aan de kiosk-app. Voor accounts die zijn gekoppeld aan
Azure AD-domeinen geeft u het account op in de indeling domain\username@tenant.org .

Voor kiosken in openbare omgevingen waarvoor automatische aanmelding is ingeschakeld, moet een
gebruikerstype met minimale bevoegdheden (zoals het lokale standaardgebruikersaccount) worden
gebruikt. Voor de configuratie van een Azure Active Directory-account voor de kioskmodus gebruikt u de
indeling AzureAD\user@contoso.com .

Model-id van toepassingsgebruiker (AUMID): voer de AUMID van de kiosk-app in. Zie De model-id
van toepassingsgebruiker van een geïnstalleerde app vinden voor meer informatie.

Gebruiksgegevens delen: selecteer het niveau voor het verzenden van diagnostische gegevens.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

https://docs.microsoft.com/windows-hardware/customize/enterprise/find-the-application-user-model-id-of-an-installed-app
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Instellingen voor gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers

NOTENOTE

Apparaten met Windows Holographic for Business, zoals de Microsoft HoloLens, kunnen door meerdere
gebruikers worden gebruikt. Apparaten met meerdere gebruikers worden ook wel gedeelde apparaten
genoemd. Deze maken deel uit van MDM-oplossingen (Mobile Device Management).

Met Microsoft Intune kunnen gebruikers zich met een gastaccount aanmelden op deze gedeelde apparaten.
Tijdens het gebruik van deze apparaten hebben ze alleen toegang tot de functies die u inschakelt.

In dit artikel worden beschreven welke instellingen u in een Windows Holographic for Business-
apparaatconfiguratieprofiel kunt gebruiken. Wanneer het profiel in Intune is gemaakt, implementeert u het of
wijst u het toe aan apparaatgroepen in uw organisatie. U kunt dit profiel ook toewijzen aan een apparaatgroep
met verschillende typen apparaten en besturingssysteemversies.

Zie Control access, accounts, and power features on shared PC or multi-user devices (Toegang, accounts en
energiefuncties beheren voor gedeelde pc's en apparaten met meerdere gebruikers) voor meer informatie over
deze Intune-functie. Zie AccountManagement CSP (CSP voor accountbeheer) voor meer informatie over de
Windows-CSP.

Maak het profiel.

Apparaten met Windows Holographic for Business, met inbegrip van de Microsoft HoloLens, ondersteunen alleen de
accountbeheerinstellingen. Als u andere instellingen in Intune configureert, inclusief de modus Gedeelde pc, heeft dit
geen invloed op deze apparaten.

Accountbeheer: kies Inschakelen om lokale accounts die zijn gemaakt door gasten en accounts in AD
en Azure AD automatisch te verwijderen. Wanneer een gebruiker zich afmeldt op het apparaat of
wanneer er systeemonderhoud wordt uitgevoerd, worden deze accounts verwijderd. Als deze optie is
ingeschakeld, stelt u ook de volgende zaken in:

Accountverwijdering: Kies wanneer accounts worden verwijderd: Bij drempelwaarde
opslagruimte, Bij drempelwaarde opslagruimte en inactiviteit of Direct na afmelding. Voer
ook in:

Drempelwaarde verwijderen starten(%) : Voer een percentage van de schijfruimte in (0-
100). Als de totale schijf-/opslagruimte lager is dan de ingevoerde waarde, worden de accounts
in de cache verwijderd. Er worden doorlopend accounts verwijderd om schijfruimte terug te
winnen. De accounts die het langst inactief zijn, worden als eerste verwijderd.
Drempelwaarde verwijderen stoppen(%) : Voer een percentage van de schijfruimte in (0-
100). Als de totale schijf-/opslagruimte hetzelfde is als de ingevoerde waarde, wordt gestopt
met verwijderen.

Schakel deze optie uit om de lokale, AD- en Azure AD-accounts die zijn gemaakt door gasten te

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp


Volgende stappen

NOTENOTE

behouden.

Microsoft HoloLens-apparaten ondersteunen alleen de accountbeheerinstellingen.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.
Bekijk de instellingen voor Windows 10 en hoger.
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Editie-upgrade

Microsoft Intune bevat veel instellingen waarmee u uw apparaten kunt beheren en beveiligen. In dit artikel
worden de instellingen beschreven waarmee u Windows Holographic-apparaten kunt upgraden naar Windows
Holographic for Business. Deze instellingen worden gedefinieerd in een upgradeconfiguratieprofiel in Intune dat
wordt gepusht naar of geïmplementeerd op apparaten.

Gebruik deze instellingen voor het upgraden van uw Windows Holographic-apparaten als onderdeel van uw
MDM-oplossing (Mobile Device Management). Voor Microsoft HoloLens kunt u de Commercial Suite
aanschaffen om de vereiste licentie voor de upgrade op te halen. Zie Windows Holographic for Business-functies
ontgrendelen voor meer informatie.

Zie Upgrade Windows 10 editions or enable S mode (Windows 10-edities upgraden of S-modus inschakelen)
voor meer informatie over deze functie.

Maak een apparaatconfiguratieprofiel.

Editie bijwerken naar: selecteer bij Windows 10 Holographic for Business.

Licentiebestand: blader naar het XML-licentiebestand dat voor u is opgegeven en selecteer dit bestand.

https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-upgrade-enterprise


Volgende stappen
Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt mogelijk nog niets. Zorg ervoor dat u het profiel toewijst en de status
ervan controleert.

U kunt ook editie-upgradeprofielen maken voor apparaten met Windows 10 en hoger.
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Voordat u begint

Kiosken met één app op een volledig scherm

Kiosken voor meerdere apps

Op apparaten met Windows Holographic for Business kunt u configureren dat deze apparaten worden
uitgevoerd in de kioskmodus met één app of in de kioskmodus met meerdere apps. Sommige functies worden
niet ondersteund in Windows Holographic for Business.

Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt beheren op apparaten
met Windows Holographic for Business. Gebruik deze instellingen voor het configureren van apparaten met
Windows Holographic zodat ze in de kioskmodus worden uitgevoerd, als onderdeel van uw MDM-oplossing
(Mobile Device Management).

Als Intune-beheerder kunt u deze instellingen maken en toewijzen aan uw apparaten.

Zie voor meer informatie over de Windows-kioskfunctie in Intune Configure kiosk settings (Kioskinstellingen
configureren).

Maak het profiel.

Wanneer u een kioskmodus voor één app kiest, moet u de volgende instellingen opgeven:

Aanmeldingstype gebruiker: selecteer Lokaal gebruikersaccount om het lokale gebruikersaccount
(op het apparaat) of een Microsoft-account (MSA) in te voeren, dat is gekoppeld aan de kiosk-app.
Gebruikersaccounttypen met het kenmerk AutoLogon worden niet ondersteund in Windows
Holographic for Business.

Toepassingstype: selecteer Store-app.

App wordt uitgevoerd in de kioskmodus: kies Een Store-app toevoegen en selecteer een app in de
lijst.

Worden er geen apps in de lijst weergegeven? Voeg er een aantal toe met behulp van de stappen in
Client-apps.

Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Apps in deze modus zijn beschikbaar in het startmenu. Deze apps zijn de enige apps die de gebruiker kan
openen. Wanneer u een kioskmodus voor meerdere apps kiest, moet u de volgende instellingen opgeven:

Gericht op Windows 10 S met apparaten in de S-modus: kies Nee. De S-modus wordt niet
ondersteund in Windows Holographic for Business.

Aanmeldingstype gebruiker: voeg een of meer gebruikersaccounts toe die de door u toegevoegde
apps kunnen gebruiken. Uw opties zijn:



Volgende stappen

Automatisch aanmelden: wordt niet ondersteund in Windows Holographic for Business.
Lokale gebruikersaccounts: voeg het lokale (op het apparaat) gebruikersaccount toe. Het account
dat u opgeeft wordt gebruikt om u aan te melden bij de kiosk.
Azure AD-gebruiker of -groep (Windows 10, versie 1803 of hoger) : een gebruiker moet
referenties opgegeven om zich te kunnen aanmelden bij het apparaat. Selecteer Toevoegen als u
Azure AD-gebruikers of -groepen in de lijst wilt kiezen. U kunt meerdere gebruikers en groepen
selecteren. Kies Selecteren om uw wijzigingen op te slaan.
HoloLens-bezoeker: het bezoekersaccount is een gastaccount waarvoor geen gebruikersreferenties
of verificatie is vereist, zoals wordt beschreven in Gedeelde pc-modusconcepten.

Toepassingen: voeg de apps toe die u op het apparaat in kioskmodus wilt uitvoeren. U kunt verschillende
apps toevoegen.

Store-apps toevoegen: Selecteer een bestaande app u toegevoegd of geïmplementeerd in Intune
als Client-Apps, met inbegrip van LOB-apps. Als u geen apps die worden vermeld, Intune
ondersteunt veel app-typen die u toevoegen aan Intune.

Win32-app toevoegen: wordt niet ondersteund in Windows Holographic for Business.

Toevoegen via AUMID : gebruik deze optie om Postvak IN-apps voor Windows toe te voegen.
Voer de volgende eigenschappen in:

Toepassingsnaam: vereist. Geef een naam op voor de toepassing.
Model-id van toepassingsgebruiker (AUMID) : vereist. Voer de AUMID van de Windows-
app in. Zie De model-id van toepassingsgebruiker van een geïnstalleerde app vinden als u wilt
weten hoe u aan deze id komt.
Tegelgrootte: vereist. Kies een tegelgrootte Klein, Normaal, Breed of Groot voor de app.

Kioskbrowserinstellingen: wordt niet ondersteund in Windows Holographic for Business.

Alternatieve lay-out van het menu Start gebruiken: kies Ja om een XML-bestand op te geven, waarin
wordt beschreven hoe de apps worden weergegeven in het startmenu, zoals de volgorde van de apps.
Gebruik deze optie als u meer aanpassingsmogelijkheden wilt gebruiken in het startmenu. Startopmaak
aanpassen en exporteren biedt instructies en bevat een specifiek XML-bestand voor apparaten met
Windows Holographic for Business.

Windows-taakbalk: wordt niet ondersteund in Windows Holographic for Business.

Het profiel toewijzen en de status ervan controleren.

U kunt ook kioskprofielen maken voor apparaten met Android , Android Enterprise en Windows 10 en hoger.

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/set-up-shared-or-guest-pc#shared-pc-mode-concepts
https://docs.microsoft.com/windows-hardware/customize/enterprise/find-the-application-user-model-id-of-an-installed-app
https://docs.microsoft.com/hololens/hololens-kiosk#start-layout-for-hololens


Aangepaste instellingen gebruiken voor apparaten
met Windows Holographic for Business in Intune
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Het profiel maken

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw Windows Holographic for Business-apparaten
toevoegen of maken met behulp van 'aangepaste profielen'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze
zijn ontworpen om apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

In aangepaste profielen voor Windows Holographic for Business worden OMA-URI-instellingen (Open Mobile
Alliance Uniform Resource Identifier) gebruikt om verschillende functies te configureren. Deze instellingen
worden doorgaans gebruikt door fabrikanten van mobiele apparaten om functies op het apparaat te beheren.

Met behulp van Windows Holographic for Business komen veel instellingen voor configuratieserviceproviders
(CSP's) ter beschikking. Zie Inleiding tot configuratieserviceproviders (CSP's) voor IT-professionals voor een
overzicht van CSP’s. Zie CSP's die worden ondersteund in Windows Holographic voor specifieke CSP’s die door
Windows Holographic worden ondersteund.

Als u een specifieke instelling zoekt, moet u er rekening mee houden dat het beperkingsprofiel voor Windows
Holographic for Business-apparaten tal van ingebouwde instellingen bevat. U hoeft daarom mogelijk geen
aangepaste waarden in te voeren.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepast profiel maakt voor Windows Holographic for Business-
apparaten. Het bevat ook een lijst met de aanbevolen OMA-URI-instellingen.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals hololens custom profile .
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: kies Windows 10 en hoger.
Profieltype: kies Aangepast.

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een unieke naam in voor de OMA-URI-instelling waaraan u deze kunt herkennen in de
lijst met instellingen.

Beschrijving: voer een beschrijving in met een overzicht van de instelling en eventuele andere
belangrijke details.

OMA-URI (hoofdlettergevoelig): voer de OMA-URI in die u als instelling wilt gebruiken.

Gegevenstype: kies het gegevenstype dat u voor deze OMA-URI-instelling gaat gebruiken. Uw
opties zijn:

Tekenreeks
Tekenreeks (XML-bestand)
Datum en tijd

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/how-it-pros-can-use-configuration-service-providers
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Aanbevolen aangepaste instellingen

AllowFastReconnectAllowFastReconnect

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Policy/Config/Authentication/AllowFastReconn
ect

Geheel getal
0: niet toegestaan
1: toegestaan (standaard)

AllowUpdateServiceAllowUpdateService

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Policy/Config/Update/AllowUpdateService Geheel getal
0: updateservice niet toegestaan 
1: updateservice toegestaan (standaard).

AllowVPNAllowVPN

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Policy/Config/Settings/AllowVPN Geheel getal
0: niet toegestaan
1: toegestaan (standaard)

RequireUpdatesApprovalRequireUpdatesApproval

OMA-URI GEGEVENSTYPE

Geheel getal
Drijvende komma
Boolean-waarde
Base64 (bestand)

Waarde: voer de gegevenswaarde in die moet worden gekoppeld aan de OMA-URI die u hebt
ingevoerd. De waarde is afhankelijk van het gegevenstype dat u hebt geselecteerd. Als u
bijvoorbeeld Datum en tijd hebt gekozen, selecteert u de waarde in een datumkiezer.

Nadat u een aantal instellingen hebt toegevoegd, kunt u Exporteren selecteren. Met Exporteren maakt u
een lijst met alle waarden die u hebt toegevoegd in een bestand met door komma's gescheiden waarden
(.csv).

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan. Blijf, indien nodig, meer instellingen toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, kiest u OK > Maken om het Intune-profiel te maken. Wanneer het profiel is
gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatconfiguratie - profielen.

De volgende instellingen zijn handig voor apparaten waarop Windows Holographic for Business wordt
uitgevoerd:

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-authentication#authentication-allowfastreconnect
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowupdateservice
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-settings#settings-allowvpn
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-requireupdateapproval


./Vendor/MSFT/Policy/Config/Update/RequireUpdateApproval Geheel getal
0: niet geconfigureerd. Alle toepasselijke updates worden op
het apparaat geïnstalleerd.
1: op het apparaat worden alleen updates geïnstalleerd die
toepasselijk zijn en op de lijst Toegestane updates staan. Stel
dit beleid in op 1 als de IT-afdeling controle wilt behouden
over de implementatie van updates op apparaten, zoals
wanneer er vóór het implementeren tests moeten worden
uitgevoerd.

OMA-URI GEGEVENSTYPE

ScheduledInstallTimeScheduledInstallTime

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Policy/Config/Update/ScheduledInstallTime Geheel getal 0-23, waarbij 0=12AM en 23=11PM
De standaardwaarde is 3.

UpdateServiceURLUpdateServiceURL

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Policy/Config/Update/UpdateServiceUrl Tekenreeks
URL: het apparaat controleert via de opgegeven URL op
updates van de WSUS-server.
Niet geconfigureerd: het apparaat controleert op updates via
Microsoft Update.

ApprovedUpdatesApprovedUpdates

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/Update/ApprovedUpdates/GUID

Belangrijk
U moet de bijgewerkte gebruiksrechtovereenkomsten lezen
en accepteren namens uw eindgebruikers. Als u dit niet doet,
is dat een schending van de juridische of contractuele
verplichtingen.

Knooppunt voor update-goedkeuringen en acceptatie van
gebruiksrechtovereenkomsten namens de eindgebruiker.

Raadpleeg voor meer informatie Update CSP.

ApplicationLaunchRestrictionsApplicationLaunchRestrictions

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AppLocker/ApplicationLaunchRestrictions/Gro
uping/ApplicationType/Policy

Belangrijk
In het AppLocker CPS-artikel wordt gebruikgemaakt van
XML-voorbeelden met het escape-teken. Als u de instellingen
wilt configureren met aangepaste Intune-profielen, moet u
gewone XML gebruiken.

Tekenreeks
Raadpleeg AppLocker CSP voor meer informatie.

DeletionPolicyDeletionPolicy

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-scheduledinstalltime
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-updateserviceurl
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/update-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/update-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/applocker-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/applocker-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp


OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AccountManagement/UserProfileManagemen
t/DeletionPolicy

Geheel getal
0 - meteen verwijderen zodra het apparaat terugkeert naar
een toestand zonder momenteel actieve gebruikers
1 - verwijderen bij limiet opslagcapaciteit (standaard)
2 - verwijderen bij zowel een opslagcapaciteitslimiet als limiet
voor inactieve profielen

EnableProfileManagerEnableProfileManager

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AccountManagement/UserProfileManagemen
t/EnableProfileManager

Boolean-waarde
Waar - inschakelen
Onwaar - uitschakelen (standaard)

ProfileInactivityThresholdProfileInactivityThreshold

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AccountManagement/UserProfileManagemen
t/ProfileInactivityThreshold

Geheel getal
De standaardwaarde is 30.

StorageCapacityStartDeletionStorageCapacityStartDeletion

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AccountManagement/UserProfileManagemen
t/StorageCapacityStartDeletion

Geheel getal
De standaardwaarde is 25.

StorageCapacityStopDeletionStorageCapacityStopDeletion

OMA-URI GEGEVENSTYPE

./Vendor/MSFT/AccountManagement/UserProfileManagemen
t/StorageCapacityStopDeletion

Geheel getal
De standaardwaarde is 50.

De beleidsregels zoeken die u kunt configureren

Volgende stappen

U vindt een volledige lijst met alle configuratieserviceproviders (CSP's) die door Windows Holographic worden
ondersteund in CSP's die worden ondersteund in Windows Holographic. Niet alle instellingen zijn compatibel met
alle versies van Windows Holographic. In de tabel in CSP's die worden ondersteund in Windows Holographic
worden de ondersteunde versies voor elke CSP vermeld.

Bovendien worden niet alle instellingen ondersteund die worden vermeld in CSP's die worden ondersteund in
Windows Holographic door Intune. Als u wilt weten of de gewenste instelling door Intune wordt ondersteund,
opent u het artikel voor de betreffende instelling. U kunt op elke instellingenpagina zien welke bewerkingen
worden ondersteund. Voor gebruik in combinatie met Intune moet de instelling de bewerking Toevoegen of
Vervangen ondersteunen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u een aangepast profiel maakt op Windows 10-apparaten.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accountmanagement-csp
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
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Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt configureren op
Windows 8.1-apparaten in Intune. Gebruik als deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile
Device Management) om eenvoudige wachtwoorden te blokkeren, een minimale en maximale versie van het
besturingssysteem in te stellen, en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te beschermen.
Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit doet.

Een nalevingsbeleid maken. Voor Platform, selecteert u Windows Phone 8.1 of Windows 8.1 en hoger.

Minimale versie van het besturingssysteem die is vereist: Voer de minimaal toegestane versie in. Als een
apparaat niet voldoet aan de minimumvereisten met betrekking tot de versie van het besturingssysteem, wordt
dit apparaat gerapporteerd als niet-conform. Er wordt een koppeling met informatie over het uitvoeren van een
upgrade weergegeven. Gebruikers kunnen dan kiezen om een upgrade van hun apparaat uit te voeren, waarna
ze toegang tot bedrijfsresources krijgen.
Maximale versie van besturingssysteem die is toegestaan: Voer de maximaal toegestane versie in.
Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is ingevoerd
in de regel, wordt de toegang tot bedrijfsresources geblokkeerd. De gebruiker wordt gevraagd contact op te
nemen met de IT-beheerder. Het apparaat heeft geen toegang tot organisatieresources totdat u de regel wijzigt
zodat de versie van het besturingssysteem is toegestaan.

Windows 8.1-pc's retourneren versie 3. Als de besturingssysteemversieregel is ingesteld op Windows 8.1 voor
Windows, wordt het apparaat gerapporteerd als niet-conform, zelfs als het apparaat Windows 8.1 heeft.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers een
wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers toe
te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord



VersleutelingVersleuteling

Volgende stappen

moet bestaan.

Voor apparaten waarop Windows wordt uitgevoerd en met een Microsoft-account toegankelijk zijn, kan het
nalevingsbeleid niet correct evalueren:

Als de minimale wachtwoordlengte langer is dan acht tekens
Of als het minimale aantal tekensets meer is dan twee

Wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een combinatie
van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Aantal niet-alfanumerieke tekens in wachtwoord: als Vereist wachtwoordtype is ingesteld op
Alfanumeriek, wordt met deze instelling het minimale aantal tekensets opgegeven waaruit het
wachtwoord moet bestaan. De vier tekensets zijn:

Kleine letters
Hoofdletters
Symbolen
Getallen

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is. Voor
apparaten die toegankelijk zijn met een Microsoft-account, kan het nalevingsbeleid niet juist worden
geëvalueerd:

Als de minimale wachtwoordlengte langer is dan acht tekens
Of als het minimale aantal tekensets meer is dan twee

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel niet-
actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Versleuteling vereisen op een mobiel apparaat: vereis dat het apparaat versleuteld moet zijn om
verbinding te maken met gegevensopslag-resources.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor apparaten met Windows 10 en later.
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Algemeen

Wachtwoord

Browser

In dit artikel komt u meer te weten over de Microsoft Intune-apparaatbeperkingsinstellingen die u kunt
configureren voor apparaten met Windows 8.1 en hoger.

Verzending van diagnostische gegevens: hiermee stelt u het apparaat in staat diagnostische gegevens naar
Microsoft te verzenden.
Firewall: hiermee vereist u dat Windows Firewall is ingeschakeld.
Gebruikersaccountbeheer: hiermee vereist u het gebruik van Gebruikersaccountbeheer (UAC) op apparaten.

Vereist wachtwoordtype: hiermee stelt u in dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor
toegang tot het apparaat.
Minimale wachtwoordlengte: hiermee configureert u de minimaal vereiste lengte (in tekens) voor het
wachtwoord op apparaten.
Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: hiermee wist u het apparaat als er
meer mislukte aanmeldingspogingen zijn gedaan dan het toegestane aantal pogingen.
Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: hiermee geeft u het
aantal minuten op dat een apparaat inactief moet zijn voordat een wachtwoord is vereist om het apparaat te
ontgrendelen.
Wachtwoord verloopt (dagen): hiermee geeft u het aantal dagen op voordat het wachtwoord voor het
apparaat moet worden gewijzigd.
Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: hiermee geeft u op of de gebruiker eerder gebruikte
wachtwoorden kan configureren.
Afbeeldingswachtwoord en pincode: hiermee kunt u het gebruik van een afbeeldingswachtwoord en
pincode mogelijk maken. Met een afbeeldingswachtwoord kan de gebruiker zich aanmelden met
aanraakbewegingen op een afbeelding. Met een pincode kunnen gebruikers zich snel met een code van 4 cijfers
aanmelden.
Versleuteling: hiermee geeft u aan dat bestanden op het apparaat moeten worden versleuteld.
Als u versleuteling wilt afdwingen op apparaten met Windows 8.1, moet u op elk apparaat de December 2014
MDM-clientupdate voor Windows installeren. Als u deze instelling voor Windows 8.1-apparaten inschakelt,
moeten alle gebruikers van het apparaat een Microsoft-account hebben. Versleuteling werkt alleen indien het
apparaat voldoet aan de Microsoft InstantGo-certificeringsvereisten voor hardware. Wanneer u versleuteling
op een apparaat afdwingt, is de herstelsleutel alleen toegankelijk vanuit het Microsoft-account van de gebruiker,
waartoe de gebruiker alleen toegang heeft vanuit zijn of haar OneDrive-account. U kunt deze sleutel niet
namens een gebruiker herstellen.

Automatisch doorvoeren: hiermee kunt u gebruikers in staat stellen instellingen voor automatisch aanvullen
in de browser te wijzigen.
Waarschuwingen voor fraude: hiermee schakelt u de waarschuwingen voor mogelijke frauduleuze websites

https://support.microsoft.com/kb/3013816
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2014/06/19/instantgo-a-better-way-to-sleep/#IBHULcTfI4PokO8X.97


Mobiel

Cloud en opslag

in of uit.
SmartScreen: hiermee schakelt u de waarschuwingen voor mogelijke frauduleuze websites in of uit.
JavaScript: hiermee staat u de uitvoering van scripts, zoals Java-scripts, toe in de browser.
Pop-ups: hiermee schakelt u de pop-upblokkering voor browsers in of uit.
Do Not Track-headers verzenden: hiermee verzendt u een Do Not Track-header naar bezochte websites in
Internet Explorer.
Invoegtoepassingen: hiermee stelt u gebruikers in staat invoegtoepassingen toe te voegen aan Internet
Explorer.
Invoer van één woord op de intranetsite: hiermee stelt u gebruikers in staat Internet Explorer naar een
website te sturen met één woord, zoals Bing.
Intranetsite automatisch detecteren: hiermee configureert u de beveiliging voor intranetsites in Internet
Explorer.
Internetbeveiligingsniveau: hiermee stelt u het beveiligingsniveau voor internetsites in Internet Explorer in.
Intranetbeveiligingsniveau: hiermee stelt u het beveiligingsniveau voor intranetsites in Internet Explorer in.
Beveiligingsniveau van vertrouwde websites: hiermee configureert u het beveiligingsniveau voor de zone
met vertrouwde sites.
Hoge beveiliging voor beperkte sites: hiermee configureert u het beveiligingsniveau voor de zone met
vertrouwde sites.
Toegang tot Bedrijfsmodus via menu: hiermee kunnen gebruikers toegang krijgen tot de menuoptie
Bedrijfsmodus van Internet Explorer. Als u deze instelling selecteert, kunt u een Locatie van het
registratierapport opgeven, die bestaat uit een URL naar een rapport waarin websites worden weergegeven
waarvoor gebruikers toegang tot de bedrijfsmodus hebben ingeschakeld.
Locatie van de lijst met websites van Bedrijfsmodus: hiermee geeft u de locatie op van de lijst met
websites die Bedrijfsmodus gebruikt als deze actief is.

Dataroaming: hiermee schakelt u dataroaming in wanneer het apparaat verbinding heeft met een mobiel
netwerk.

URL voor Werkmappen: hiermee stelt u de URL voor Werkmappen in, zodat documenten op verschillende
apparaten kunnen worden gesynchroniseerd.
Toegang tot de Windows Mail-app zonder Microsoft-account: hiermee maakt u het mogelijk om toegang
te krijgen tot de toepassing Windows Mail zonder Microsoft-account.
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Basis-VPN-instellingen

In dit artikel leest u meer over de Intune-instellingen die u kunt gebruiken om VPN-verbindingen op apparaten
met Windows 8.1. te configureren.

Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen niet alle waarden in de volgende lijst worden geconfigureerd.

Alle instellingen alleen op Windows 8.1 toepassen: dit is een instelling die u in de klassieke Intune-
portal kunt configureren. In Azure Portal kan deze instelling niet worden gewijzigd. Als de instelling is
ingesteld op Geconfigureerd, worden de instellingen alleen toegepast op Windows 8.1-apparaten. Als de
instelling is ingesteld op Niet geconfigureerd, gelden deze instellingen ook voor Windows 10-apparaten.

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Gebruikers zien deze naam wanneer ze op hun
apparaat in de lijst met beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

Servers: voeg een of meer VPN-servers toe waarmee de apparaten verbinding maken.

Toevoegen: hiermee opent u het deelvenster Rij toevoegen waar u de volgende informatie kunt
opgeven:

Importeren: blader naar een bestand met een kommagescheiden lijst met servers in de
indelingsbeschrijving, IP-adres of FQDN, Standaardserver. Kies OK om deze in de lijst Servers te
importeren.
Exporteren: hiermee exporteert u de lijst met servers naar een bestand met door komma's gescheiden
waarden (CSV-bestand).

Beschrijving: geef een beschrijvende naam op voor de server, zoals Contoso VPN-server.
IP-adres of FQDN : geef het IP-adres of de Fully Qualified Domain Name (FQDN) op van de
VPN-server waarmee apparaten verbinding maken. Voorbeelden: 192.168.1.1,
vpn.contoso.com.
Standaardserver: hiermee wordt deze server ingeschakeld als de standaardserver die apparaten
gebruiken om de verbinding te maken. U kunt slechts één server als standaard instellen.

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding in de volgende lijst met leveranciers:

Check Point Capsule VPN

SonicWall Mobile Connect

F5 Edge Client

Pulse Secure

Aanmeldingsgroep of -domein (alleen SonicWall Mobile Connect): geef de naam op van de
aanmeldingsgroep of het aanmeldingsdomein waarmee u verbinding wilt maken.

Rol (alleen Pulse Secure): geef de naam op van de gebruikersrol die toegang tot deze verbinding heeft. Een
gebruikersrol definieert persoonlijke instellingen en opties en schakelt bepaalde toegangsfuncties in of uit.

Realm (alleen Pulse Secure): geef de naam op van de verificatierealm die u wilt gebruiken. Een
verificatierealm is een groepering van verificatieresources die worden gebruikt door het verbindingstype



    <pulse-schema><isSingleSignOnCredential>true</isSingleSignOnCredential></pulse-schema>

    <CheckPointVPN port="443" name="CheckPointSelfhost" sso="true" debug="3" />

    <MobileConnect><Compression>false</Compression><debugLogging>True</debugLogging>
<packetCapture>False</packetCapture></MobileConnect>

    <f5-vpn-conf><single-sign-on-credential /></f5-vpn-conf>

Proxyinstellingen

Pulse Secure.

Aangepaste XML: geef aangepaste XML-opdrachten op waarmee de VPN-verbinding wordt
geconfigureerd.

Voorbeeld voor Pulse Secure:

Voorbeeld voor CheckPoint Mobile VPN:

Voorbeeld voor SonicWall Mobile Connect:

Voorbeeld voor F5 Edge Client:

Raadpleeg de VPN-documentatie van de respectievelijke fabrikanten voor meer informatie over het schrijven van
aangepaste XML-opdrachten.

Automatisch proxyinstellingen detecteren: als de VPN-server een proxyserver voor de verbinding vereist,
geeft u op of apparaten de verbindingsinstellingen automatisch moeten detecteren. Raadpleeg de Windows
Server-documentatie voor meer informatie.
Script voor automatische configuratie: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de
URL van de proxyserver in die het configuratiebestand bevat. Voer bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com  in.
Proxyserver gebruiken: schakel deze optie in als u de proxyserverinstellingen handmatig wilt invoeren.

Proxy niet gebruiken voor lokale adressen: als de VPN-server een proxyserver voor de verbinding vereist,
selecteert u deze optie als u de proxyserver niet wilt gebruiken voor lokale adressen die u opgeeft. Raadpleeg
de Windows Server-documentatie voor meer informatie.

Adres: voer het adres van de proxyserver in (als IP-adres).
Poortnummer: voer het poortnummer in dat is gekoppeld aan de proxyserver.
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Wi-Fi-instellingen exporteren vanuit een Windows-apparaat

De Wi-Fi-instellingen importeren in Intune

Voor apparaten met Windows kunt u een Wi-Fi-configuratieprofiel importeren dat eerder naar een bestand is
geëxporteerd. Voor apparaten met Windows 10 en hoger kunt u ook rechtstreeks in Intune een Wi-Fi-
profiel maken .

Van toepassing op:

Windows 8.1 en hoger
Windows 10 en hoger
Windows 10 Desktop of Mobile
Windows Holographic for Business

Gebruik in Windows netsh wlan  om een bestaand Wi-Fi-profiel te exporteren naar een XML-bestand dat kan
worden gelezen door Intune. De sleutel moet worden geëxporteerd als tekst zonder opmaak om het profiel te
kunnen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit op een Windows-computer waarop het vereiste Wi-Fi-profiel al is geïnstalleerd:

1. Maak een lokale map voor de geëxporteerde Wi-Fi-profielen, zoals c:\WiFi.
2. Open een opdrachtprompt als beheerder.
3. Voer de opdracht netsh wlan show profiles  uit en noteer de naam van het profiel dat u wilt exporteren. In dit

voorbeeld is de naam van het profiel WiFiName.
4. Voer de opdracht netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi  uit. Met deze opdracht wordt

in uw doelmap een Wi-Fi-profielbestand met de naam Wi-Fi-WiFiName.xml gemaakt.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Geef een naam en beschrijving op voor het beperkingsprofiel voor het apparaat.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Volgende stappen

Meer bronnen

IMPORTANTIMPORTANT
De naam moet overeenkomen met het naamkenmerk in het XML-bestand van het Wi-Fi-profiel. Anders
mislukt de bewerking.
Als u een Wi-Fi-profiel met een vooraf gedeelde sleutel exporteert, moet u key=clear  aan de opdracht
toevoegen. Voer bijvoorbeeld netsh wlan export profile name="ProfileName" key=clear folder=c:\Wifi

in.
Door gebruik van een vooraf gedeelde sleutel met Windows 10 wordt een herstelfout weergegeven in Intune.
Als dit gebeurt, wordt het Wi-Fi-profiel correct toegewezen aan het apparaat en werkt het profiel zoals
verwacht.
Als u een Wi-Fi-profiel met een vooraf gedeelde sleutel exporteert, moet u ervoor zorgen dat het bestand is
beveiligd. De sleutel bestaat uit tekst zonder opmaak. Het is dus uw verantwoordelijkheid om de sleutel te
beveiligen.

4. In Platform selecteert u Windows 8.1 en hoger.

5. In profieltype selecteert u Wi-Fi importeren.

6. Configureer de volgende instellingen:

Verbindingsnaam: voer een naam voor de Wi-Fi-verbinding in. Deze naam wordt weergegeven voor
eindgebruikers wanneer ze door de beschikbare Wi-Fi-netwerken bladeren.
Profiel XML: selecteer de bladerknop en kies het xml-bestand met de Wi-Fi-profielinstellingen die u
wilt importeren.
Bestandsinhoud: hier wordt de XML-code weergegeven voor het configuratieprofiel dat u hebt
geselecteerd.

7. Wanneer u klaar bent, selecteert u OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan. Het profiel wordt
gemaakt en wordt weergegeven in de lijst met profielen.

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt niets. Vervolgens wijst u dit profiel toe.

Overzicht Wi-Fi-instellingen, met inbegrip van andere platforms.
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Dit artikel bevat een overzicht en beschrijving van de verschillende instellingen die u kunt configureren op
Windows 8.1-apparaten in Intune. Gebruik als deze instellingen als onderdeel van uw MDM-oplossing (Mobile
Device Management) om eenvoudige wachtwoorden te blokkeren, een minimale en maximale versie van het
besturingssysteem in te stellen, en meer.

Deze functie is van toepassing op:

Windows Phone 8.1
Windows 8.1 en hoger

Gebruik deze nalevingsinstellingen als Intune-beheerder om de resources van uw organisatie beter te
beschermen. Zie Aan de slag met apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over nalevingsbeleid en wat dit
doet.

Een nalevingsbeleid maken. Voor Platform, selecteert u Windows Phone 8.1 of Windows 8.1 en hoger.

Minimale versie van het besturingssysteem die is vereist: Voer de minimaal toegestane versie in. Als een
apparaat niet voldoet aan de minimumvereisten met betrekking tot de versie van het besturingssysteem,
wordt dit apparaat gerapporteerd als niet-conform. Er wordt een koppeling met informatie over het uitvoeren
van een upgrade weergegeven. Gebruikers kunnen dan kiezen om een upgrade van hun apparaat uit te
voeren, waarna ze toegang tot bedrijfsresources krijgen.
Maximale versie van besturingssysteem die is toegestaan: Voer de maximaal toegestane versie in.
Wanneer een apparaat een versie van het besturingssysteem gebruikt die hoger is dan de versie die is
ingevoerd in de regel, wordt de toegang tot bedrijfsresources geblokkeerd. De gebruiker wordt gevraagd
contact op te nemen met de IT-beheerder. Het apparaat heeft geen toegang tot organisatieresources totdat u
de regel wijzigt zodat de versie van het besturingssysteem is toegestaan.

Windows 8.1-pc's retourneren versie 3. Als de besturingssysteemversieregel is ingesteld op Windows 8.1 voor
Windows, wordt het apparaat gerapporteerd als niet-conform, zelfs als het apparaat Windows 8.1 heeft.

Een wachtwoord vereisen voor het ontgrendelen van mobiele apparaten: verplicht gebruikers een
wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot hun apparaat.

Eenvoudige wachtwoorden: stel deze optie in op Blokkeren zodat de gebruiker geen eenvoudig
wachtwoord kan maken, zoals 1234 of 1111. Stel deze optie in op Niet geconfigureerd om gebruikers
toe te staan wachtwoorden als 1234 of 1111 te maken.



VersleutelingVersleuteling

Volgende stappen

Minimale wachtwoordlengte: voer het minimale aantal cijfers of tekens aan waaruit het wachtwoord
moet bestaan.

Voor apparaten waarop Windows wordt uitgevoerd en met een Microsoft-account toegankelijk zijn, kan
het nalevingsbeleid niet correct evalueren:

Als de minimale wachtwoordlengte langer is dan acht tekens
Of als het minimale aantal tekensets meer is dan twee

Wachtwoordtype: kies of een wachtwoord alleen numerieke tekens mag bevatten of uit een combinatie
van cijfers en andere tekens moet bestaan (alfanumeriek).

Aantal niet-alfanumerieke tekens in wachtwoord: als Vereist wachtwoordtype is ingesteld
op Alfanumeriek, wordt met deze instelling het minimale aantal tekensets opgegeven waaruit het
wachtwoord moet bestaan. De vier tekensets zijn:

Kleine letters
Hoofdletters
Symbolen
Getallen

Als u een hogere waarde instelt, moet de gebruiker een wachtwoord maken dat complexer is. Voor
apparaten die toegankelijk zijn met een Microsoft-account, kan het nalevingsbeleid niet juist
worden geëvalueerd:

Als de minimale wachtwoordlengte langer is dan acht tekens
Of als het minimale aantal tekensets meer is dan twee

Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat wachtwoord is vereist: geef aan na hoeveel niet-
actieve tijd de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet invoeren.

Wachtwoord verloopt (in dagen): selecteer het aantal dagen waarna het wachtwoord verloopt en
gebruikers een nieuw wachtwoord moeten maken.

Aantal eerdere wachtwoorden dat niet opnieuw mag worden gebruikt: voer het aantal eerder
gebruikte wachtwoorden in dat niet opnieuw mag worden gebruikt.

Versleuteling vereisen op een mobiel apparaat: vereis dat het apparaat versleuteld moet zijn om
verbinding te maken met gegevensopslag-resources.

Selecteer OK > Maken om uw wijzigingen op te slaan.

Voeg acties voor niet-conforme apparaten toe en gebruik bereiktags om beleidsregels te filteren.
Controleer uw nalevingsbeleid.
Zie de Instellingen voor nalevingsbeleid voor apparaten met Windows 10 en later.
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Algemeen

Wachtwoord

App Store

In dit artikel komt u meer te weten over de Microsoft Intune-apparaatbeperkingsinstellingen die u kunt
configureren voor apparaten met Windows Phone 8.1.

Camera: hiermee kunt u het gebruik van de camera van het apparaat inschakelen of blokkeren.
Kopiëren en plakken: hiermee kunt u de functie voor kopiëren en plakken op apparaten inschakelen of
blokkeren.
Verwisselbare opslag: hiermee stelt u het apparaat in staat verwisselbare opslag te gebruiken, zoals SD-
kaarten.
Geolocatie: hiermee stelt u het apparaat in staat locatiegegevens te gebruiken.
Microsoft-account: hiermee kunt u toestaan of voorkomen dat de gebruiker een Microsoft-account aan het
apparaat kan koppelen.
Schermafbeelding: hiermee staat u de gebruiker toe de inhoud van het scherm vast te leggen als afbeelding.
Verzending van diagnostische gegevens: hiermee stelt u het apparaat in staat diagnostische gegevens naar
Microsoft te verzenden.
Aangepaste e-mailaccounts synchroniseren: hiermee stelt u het apparaat in staat verbinding te maken met
niet-Microsoft-e-mailaccounts.

Wachtwoord: hiermee geeft u aan dat de eindgebruiker een wachtwoord moet invoeren voor toegang tot het
apparaat.

Versleuteling: hiermee vereist u dat de gegevens op ondersteunde mobiele apparaten worden versleuteld.

Vereist wachtwoordtype: hiermee geeft u het wachtwoordtype op dat is vereist, zoals alfanumeriek of
alleen numeriek.
Minimale wachtwoordlengte: hiermee geeft u het minimum aantal tekens op waaruit het wachtwoord
moet bestaan.
Eenvoudige wachtwoorden: hiermee geeft u op dat eenvoudige wachtwoorden, zoals 0000 en 1234,
kunnen worden gebruikt.
Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist: hiermee geeft u op hoe vaak
een onjuist wachtwoord kan worden ingevoerd voordat het apparaat wordt gewist.
Maximum aantal minuten van inactiviteit voordat het scherm wordt vergrendeld: hiermee geeft
u op hoeveelheid tijd een apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt vergrendeld.
Wachtwoord verloopt (dagen): hiermee geeft u het aantal dagen op voordat het wachtwoord voor het
apparaat moet worden gewijzigd.
Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken: hiermee geeft u op hoeveel eerder gebruikte wachtwoorden
worden onthouden.

App Store: hiermee stelt u gebruikers in staat verbinding te maken met de App Store van het apparaat.



Beperkte apps

De URL naar een app in de Store opgevenDe URL naar een app in de Store opgeven

Extra optiesExtra opties

Browser

Mobiel en connectiviteit

Configureer een van de volgende lijsten in de lijst met beperkte apps:

Lijst met geblokkeerde apps: hiermee maakt u een lijst met apps die niet worden beheerd door Intune en die
gebruikers niet mogen installeren en uitvoeren. Lijst met toegestane apps: hiermee maakt u een lijst met apps die
gebruikers mogen installeren. Apps die worden beheerd door Intune, zijn automatisch toegestaan.

Als u de lijst wilt configureren, klikt u op Toevoegen en geeft u een naam van uw keuze op, eventueel de uitgever
van de app, en de URL van de app in de App Store.

Als u een app-URL wilt opgeven in de lijst met toegestane en geblokkeerde apps, gebruikt u de volgende notatie:

Zoek op de pagina Windows Phone Store naar de app die u wilt gebruiken.

Open de pagina van de app en kopieer de URL naar het klembord. U kunt deze URL nu gebruiken in de lijst met
toegestane apps of de lijst met geblokkeerde apps.

Voorbeeld: zoek in de Store naar de Skype-app. De URL die u gebruikt, is 
http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 .

U kunt ook op Importeren klikken om de lijst te vullen met waarden uit een CSV-bestand in de indeling <app-
URL>, <app-naam>, , of klik op Exporteren om een CSV-bestand (met dezelfde indeling) te maken met de
inhoud van de lijst met beperkte apps.

Webbrowser: hiermee kunt u het gebruik van de ingebouwde webbrowser op apparaten toestaan of
blokkeren.

Wi-Fi: hiermee schakelt u de Wi-Fi-functionaliteit van het apparaat in of uit.
Wi-Fi-tethering: hiermee schakelt u het gebruik van Wi-Fi-tethering op het apparaat in.
Automatisch verbinding maken met Wi-Fi-hotspots: hiermee stelt u het apparaat in staat automatisch
verbinding te maken met gratis Wi-Fi-hotspots en automatisch alle gebruiksvoorwaarden te accepteren.
Wi-Fi-hotspots melden: hiermee wordt informatie over Wi-Fi-verbindingen verzonden om de gebruiker te
helpen verbindingen in de buurt te detecteren.
NFC: hiermee schakelt u de bewerkingen in of uit waarvoor Near Field Communication wordt gebruikt op
apparaten die deze ondersteunen.
Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-functionaliteit van het apparaat in of uit.

https://www.microsoft.com/store/apps/windows-phone
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Beveiligingsinstellingen

Synchronisatie-instellingen

Instellingen voor inhoudssynchronisatie

In dit artikel ziet u de e-mailprofielinstellingen die u kunt configureren voor uw apparaten met Windows Phone
8.1.

Alle instellingen alleen op Windows Phone 8.1 toepassen: dit is een instelling die u in de klassieke
Intune-portal kunt configureren. In Azure Portal kan deze instelling niet worden gewijzigd. Als de instelling is
ingesteld op Geconfigureerd, worden instellingen alleen toegepast op Windows Phone 8.1-apparaten. Als de
instelling is ingesteld op Niet geconfigureerd, gelden deze instellingen ook voor Windows 10 Mobile-
apparaten.
E-mailserver: de hostnaam van uw Exchange-server.
Accountnaam: de weergavenaam voor het e-mailaccount die wordt weergegeven op de apparaten van de
gebruikers.
Kenmerk van de gebruikersnaam van AAD : dit is het kenmerk in Active Directory (AD) of Azure AD dat
wordt gebruikt voor het genereren van de gebruikersnaam voor dit e-mailprofiel. Selecteer het primaire
SMTP-adres, zoals **user1@contoso.com** of de User Principal Name, zoals gebruiker1 of
**user1@contoso.com**.
Kenmerk van het e-mailadres van AAD : de manier waarop het e-mailadres voor de gebruiker op elk
apparaat wordt gegenereerd. Selecteer Primair SMTP-adres om het primaire SMTP-adres te gebruiken
voor aanmelding bij Exchange of gebruik User Principal Name om de volledige User Principal Name te
gebruiken als het e-mailadres.

SSL: gebruik SSL-communicatie (Secure Sockets Layer) wanneer u e-mailberichten verzendt, e-mailberichten
ontvangt en communiceert met de Exchange-server.

Aantal dagen e-mail voor synchronisatie: kies het aantal dagen waarvoor u e-mail wilt synchroniseren of
selecteer Onbeperkt om alle beschikbare e-mail te synchroniseren.
Synchronisatieschema: selecteer het schema dat voor apparaten wordt gebruikt om gegevens van de
Exchange-server te synchroniseren. U kunt ook Wanneer berichten binnenkomen selecteren als u wilt dat
de berichten meteen worden gesynchroniseerd wanneer ze binnenkomen of Handmatig selecteren als u wilt
dat de gebruiker van het apparaat de synchronisatie zelf uitvoert.

Inhoudstype voor synchronisatie: selecteer de inhoudstypen die u wilt synchroniseren met apparaten. U
hebt de volgende opties:

Contactpersonen
Kalender
Taken
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Basis-VPN-instellingen

In dit artikel leest u meer over de Intune-instellingen die u kunt gebruiken om VPN-verbindingen op apparaten
met Windows Phone 8.1. te configureren.

Afhankelijk van de instellingen die u kiest, kunnen niet alle waarden in de volgende lijst worden geconfigureerd.

Alle instellingen alleen op Windows Phone 8.1 toepassen: dit is een instelling die u in de klassieke
Intune-portal kunt configureren. In Azure Portal kan deze instelling niet worden gewijzigd. Als de instelling
is ingesteld op Geconfigureerd, worden instellingen alleen toegepast op Windows Phone 8.1-apparaten.
Als de instelling is ingesteld op Niet geconfigureerd, gelden deze instellingen ook voor Windows 10
Mobile-apparaten.

Verbindingsnaam: voer een naam voor deze verbinding in. Gebruikers zien deze naam wanneer ze op hun
apparaat in de lijst met beschikbare VPN-verbindingen zoeken.

Verificatiemethode: kies hoe apparaten worden geverifieerd bij de VPN-server vanaf:

Certificaten: kies onder Verificatiecertificaat een SCEP- of PKCS-certificaatprofiel dat u eerder hebt
gemaakt om de verbinding te verifiëren. Zie Certificaten configureren voor meer informatie over
certificaatprofielen.
Gebruikersnaam en wachtwoord: eindgebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord
opgeven om zich aan te melden bij de VPN-server.

Servers: voeg een of meer VPN-servers toe waarmee de apparaten verbinding maken.

Toevoegen: hiermee opent u de blade Rij toevoegen waar u de volgende informatie kunt opgeven:

Importeren: blader naar een bestand met een kommagescheiden lijst met servers in de
indelingsbeschrijving, IP-adres of FQDN, Standaardserver. Kies OK om deze in de lijst Servers te
importeren.
Exporteren: hiermee exporteert u de lijst met servers naar een bestand met door komma's gescheiden
waarden (CSV-bestand).

Beschrijving: geef een beschrijvende naam op voor de server, zoals Contoso VPN-server.
IP-adres of FQDN : geef het IP-adres of de Fully Qualified Domain Name (FQDN) op van de
VPN-server waarmee apparaten verbinding maken. Voorbeelden: 192.168.1.1,
vpn.contoso.com.
Standaardserver: hiermee wordt deze server ingeschakeld als de standaardserver die apparaten
gebruiken om de verbinding te maken. U kunt slechts één server als standaard instellen.

VPN niet gebruiken op het Wi-Fi-netwerk van het bedrijf: selecteer deze optie om aan te geven dat de
VPN-verbinding niet wordt gebruikt wanneer het apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk van het
bedrijf.

VPN niet gebruiken op het Wi-Fi-thuisnetwerk: selecteer deze optie om aan te geven dat de VPN-
verbinding niet wordt gebruikt wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-thuisnetwerk.

Verbindingstype: selecteer het type VPN-verbinding in de volgende lijst met leveranciers:



    <pulse-schema><isSingleSignOnCredential>true</isSingleSignOnCredential></pulse-schema>

    <CheckPointVPN port="443" name="CheckPointSelfhost" sso="true" debug="3" />

<MobileConnect><Compression>false</Compression><debugLogging>True</debugLogging>
<packetCapture>False</packetCapture></MobileConnect>

    <f5-vpn-conf><single-sign-on-credential /></f5-vpn-conf>

Proxyinstellingen

Check Point Capsule VPN
SonicWall Mobile Connect
F5 Edge Client
Pulse Secure

Aanmeldingsgroep of -domein (alleen SonicWall Mobile Connect): geef de naam op van de
aanmeldingsgroep of het aanmeldingsdomein waarmee u verbinding wilt maken.

Rol (alleen Pulse Secure): geef de naam op van de gebruikersrol die toegang tot deze verbinding heeft. Een
gebruikersrol definieert persoonlijke instellingen en opties en schakelt bepaalde toegangsfuncties in of uit.

Realm (alleen Pulse Secure): geef de naam op van de verificatierealm die u wilt gebruiken. Een
verificatierealm is een groepering van verificatieresources die worden gebruikt door het verbindingstype
Pulse Secure.

Zoeklijst voor DNS-achtervoegsels - Voeg een of meer DNS-achtervoegsels toe. Elk DNS-
achtervoegsel dat u opgeeft, wordt doorzocht wanneer met behulp van een korte naam verbinding met een
website wordt gemaakt. U geeft bijvoorbeeld de DNS-achtervoegsels domain1.contoso.com en
domain2.contoso.com op en gaat vervolgens naar de URL http://mywebsite . Vervolgens worden de
URL’s http://mywebsite.domain1.contoso.com  en http://mywebsite.domain2.contoso.com  gezocht.

Aangepaste XML: geef aangepaste XML-opdrachten op waarmee de VPN-verbinding wordt
geconfigureerd.

Voorbeeld voor Pulse Secure:

Voorbeeld voor CheckPoint Mobile VPN:

Voorbeeld voor SonicWall Mobile Connect:

Voorbeeld voor F5 Edge Client:

Raadpleeg de VPN-documentatie van de respectievelijke fabrikanten voor meer informatie over het schrijven van
aangepaste XML-opdrachten.

Split tunneling - : u kunt deze optie inschakelen of uitschakelen om apparaten te laten bepalen welke
verbinding afhankelijk van het verkeer moet worden gebruikt. Een gebruiker in een hotel gebruikt bijvoorbeeld
de VPN-verbinding voor werkbestanden, maar het standaardnetwerk van het hotel om gewoon op het web te
surfen.

Automatisch proxyinstellingen detecteren: als de VPN-server een proxyserver voor de verbinding vereist,
geeft u op of apparaten de verbindingsinstellingen automatisch moeten detecteren. Raadpleeg de Windows
Server-documentatie voor meer informatie.



Script voor automatische configuratie: gebruik een bestand om de proxyserver te configureren. Voer de
URL van de proxyserver (bijvoorbeeld http://proxy.contoso.com ) in die het configuratiebestand bevat.
Proxyserver gebruiken: schakel deze optie in als u de proxyserverinstellingen handmatig wilt invoeren.

Proxy niet gebruiken voor lokale adressen: als de VPN-server een proxyserver voor de verbinding vereist,
selecteert u deze optie als u de proxyserver niet wilt gebruiken voor lokale adressen die u opgeeft. Raadpleeg
de Windows Server-documentatie voor meer informatie.

Adres: voer het adres van de proxyserver in (als IP-adres).
Poortnummer: voer het poortnummer in dat is gekoppeld aan de proxyserver.
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Het profiel maken

Met Microsoft Intune kunt u aangepaste instellingen voor uw Windows Phone 8.1-apparaten toevoegen of maken
met behulp van 'aangepaste profielen'. Aangepaste profielen zijn een functie in Intune. Ze zijn ontworpen om
apparaatinstellingen en -functies toe te voegen die niet in Intune zijn ingebouwd.

In aangepaste profielen voor Windows Phone 8.1 worden OMA-URI-instellingen (Open Mobile Alliance Uniform
Resource Identifier) gebruikt om verschillende functies te configureren. Deze instellingen worden doorgaans
gebruikt door fabrikanten van mobiele apparaten om functies op het apparaat te beheren. Windows Phone 8.1
MDM-protocoldocumentatie voor vindt u de instellingen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepast profiel maakt voor Windows Phone 8.1-apparaten.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Selecteer Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken.

3. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een naam in voor het profiel, zoals windows phone custom profile .
Beschrijving: voer een beschrijving in voor het profiel.
Platform: kies Windows Phone 8.1.
Profieltype: kies Aangepast.

4. Selecteer in Aangepaste OMA-URI-instellingen de optie Toevoegen. Voer de volgende instellingen in:

Naam: voer een unieke naam in voor de OMA-URI-instelling waaraan u deze kunt herkennen in de
lijst met instellingen.

Beschrijving: geef een beschrijving op met een overzicht van de instelling en overige relevante
informatie, zodat u het profiel beter kunt vinden.

OMA-URI (hoofdlettergevoelig): voer de OMA-URI in die u als instelling wilt gebruiken.

Gegevenstype: kies het gegevenstype dat u voor deze OMA-URI-instelling gaat gebruiken. Uw
opties zijn:

Tekenreeks
Tekenreeks (XML-bestand)
Datum en tijd
Geheel getal
Drijvende komma
Boolean-waarde
Base64 (bestand)

Waarde: voer de gegevenswaarde in die moet worden gekoppeld aan de OMA-URI die u hebt
ingevoerd. De waarde is afhankelijk van het gegevenstype dat u hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld
Datum en tijd hebt gekozen, selecteert u de waarde in een datumkiezer.

https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-phone/dn499787(v=technet.10)
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


Voorbeeld

Volgende stappen

Nadat u een aantal instellingen hebt toegevoegd, kunt u Exporteren selecteren. Met Exporteren maakt u
een lijst met alle waarden die u hebt toegevoegd in een bestand met door komma's gescheiden waarden
(.csv).

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan. Blijf, indien nodig, meer instellingen toevoegen.

6. Wanneer u klaar bent, kiest u OK > Maken om het Intune-profiel te maken. Wanneer het profiel is
gemaakt, wordt dit weergegeven in de lijst Apparaatconfiguratie - profielen.

In het volgende voorbeeld, wordt Windows 8.1 phone-apparaten voorkomen dat mobiele netwerken te wijzigen
wanneer buiten de dekkingsgebied provider.

Naam: mobiel dataverkeer Roaming toestaan
Beschrijving: toestaan of weigeren van mobiel dataverkeer roaming
OMA-URI (hoofdlettergevoelig): ./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/Connectivity/AllowCellularDataRoaming
Gegevenstype: Integer
Waarde: 0

Het profiel is gemaakt, maar er gebeurt nog niets. Vervolgens wijst u het profiel toe.

Bekijk hoe u een aangepast profiel maakt op Windows 10-apparaten.
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FOUTCODE SYMBOLISCHE NAAM MEER INFORMATIE

0x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOP De agent is gestopt.

0x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROR De bewerking is voltooid, maar er zijn
fouten opgetreden tijdens de
toepassing van updates.

0x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT Een retouraanroep is gemarkeerd om
later te worden losgekoppeld omdat de
aanvraag om de bewerking los te
koppelen zich voordeed terwijl er een
retouraanroep werd uitgevoerd.

0x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIRED Het systeem moet opnieuw worden
opgestart om de installatie van de
update te voltooien.

0x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLED De te installeren update is al
geïnstalleerd op het systeem.

0x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLED De te verwijderen update is niet
geïnstalleerd op het systeem.

0x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING De installatie van de update wordt
uitgevoerd.

0x80cf0001 OM_E_NO_SERVICE De agent kan de service niet leveren.

0x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHED De maximale capaciteit van de service is
overschreden.

0x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_ID Een id kan niet worden gevonden.

0x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZED Het object kan niet worden
geïnitialiseerd.

0x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEX De index van een verzameling is
ongeldig.

0x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUND De sleutel voor het opgevraagde item
kan niet worden gevonden.

De volgende tabel bevat de foutcodes voor de Intune Update-agent. Als u een specifieke foutcode niet in deze
tabel kunt vinden, raadpleegt u de lijst met foutcodes voor Windows Update.

https://support.microsoft.com/help/938205/windows-update-error-code-list


0x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESS Er wordt een conflicterende bewerking
uitgevoerd. Bepaalde bewerkingen,
zoals meervoudige installaties, kunnen
niet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLED De bewerking is geannuleerd.

0x80cf000C OM_E_NOOP Er is geen bewerking vereist.

0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATA De agent kan de vereiste gegevens niet
vinden in de XML-gegevens van de
update.

0x80cf000E OM_E_XML_INVALID De agent heeft in de XML-gegevens
van de update informatie gevonden die
ongeldig is.

0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTED Er zijn circulaire updaterelaties
gedetecteerd in de metagegevens.

0x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATION De updaterelaties zijn te diep genest om
te kunnen evalueren.

0x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIP Er is een updaterelatie gevonden die
ongeldig is.

0x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALID Er is een registerwaarde gelezen die
ongeldig is.

0x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEM De bewerking heeft geprobeerd een
dubbel item toe te voegen aan een lijst.

0x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED De aanroeper kan geen updates
installeren die zijn aangevraagd voor
installatie.

0x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED Er is een installatiebewerking
geprobeerd terwijl een andere installatie
werd uitgevoerd of terwijl verplicht
opnieuw opstarten van het systeem in
behandeling was.

0x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLE De bewerking is mislukt, omdat er geen
beschikbare updates zijn.

0x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKEN De bewerking is mislukt, omdat een
vereiste token ontbreekt.

0x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT Een exclusieve update kan niet
tegelijkertijd met andere updates
worden geïnstalleerd.

0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SET Er is geen beleidswaarde ingesteld.

FOUTCODE SYMBOLISCHE NAAM MEER INFORMATIE



0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATE Een update bevat metagegevens die
ongeldig zijn.

0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOP De bewerking kan niet worden voltooid
omdat de service of het systeem werd
afgesloten.

0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTION De bewerking kan niet worden voltooid
omdat de netwerkverbinding niet
beschikbaar is.

0x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USER De bewerking kan niet worden voltooid
omdat er geen interactieve gebruiker is
aangemeld.

0x80cf0021 OM_E_TIME_OUT De bewerking kan niet worden voltooid
omdat er een time-out is opgetreden.

0x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILED De bewerking is voor alle updates
mislukt.

0x80cf0024 OM_E_NO_UPDATE Er zijn geen updates.

0x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLED Toegang tot Windows Update wordt
verhinderd door
groepsbeleidinstellingen.

0x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPE Het type update is ongeldig.

0x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED De update kan niet worden verwijderd
omdat het verzoek niet van een WSUS-
server komt.

0x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Zoeken kan een aantal updates hebben
gemist omdat er een niet-gelicentieerde
toepassing in het systeem bestaat.

0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Een delta-gecomprimeerde update kan
niet worden geïnstalleerd omdat
daarvoor de bron nodig is.

0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENT Een volledig-bestandupdate kan niet
worden geïnstalleerd omdat daarvoor
de bron nodig is.

0x80cf002E OM_E_WU_DISABLED Toegang tot een onbeheerde server is
niet toegestaan.

0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY De bewerking kan niet worden voltooid
omdat het beleid
DisableWindowsUpdateAccess is
ingesteld.

0x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVER De indeling van de proxylijst is ongeldig.

FOUTCODE SYMBOLISCHE NAAM MEER INFORMATIE



0x80cf0031 OM_E_INVALID_FILE Het bestand heeft de verkeerde
indeling.

0x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIA De zoekcriteriatekenreeks is ongeldig.

0x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILED De update kan niet worden
gedownload.

0x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED De update is niet verwerkt.

0x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATION De huidige status van het object staat
de bewerking niet toe.

0x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTED De bewerking wordt niet ondersteund.

0x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILE Het gedownloade bestand heeft een
onverwacht inhoudstype.

0x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNC De server heeft de agent te vaak
gevraagd om te synchroniseren.

0x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORT Windows Automatische updates-UI
wordt niet ondersteund.

0x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS
_DENIED

Alleen beheerders kunnen deze
bewerking uitvoeren op updates per
computer.

0x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Er is een zoekopdracht geprobeerd met
een niet-ondersteund bereik.

0x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URL De URL wijst niet naar een bestand.

0x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTED De gevraagde bewerking wordt niet
ondersteund.

0x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGE De gegevens vallen buiten het bereik.

0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSION De gegevens bevatten een versie die
ongeldig is.

0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SO
ME_FAILURES

De aanroep van de zoekopdracht is
voltooid, maar sommige updates zijn
niet gedetecteerd.

0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WIT
H_SOME_FAILURES

De aanroep van de downloadopdracht
is voltooid, maar sommige updates zijn
niet gedownload.

0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SO
ME_FAILURES

De aanroep van de installatieopdracht is
voltooid, maar sommige updates zijn
niet geïnstalleerd.
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0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALI
ZED

De Windows Update-cache is leeg
omdat deze niet is geïnitialiseerd.

0x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED De server ondersteunt geen
categoriespecifieke zoekopdrachten; in
plaats daarvan moet een volledige
cataloguszoekopdracht worden
uitgevoerd.

0x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAI
LURE

Er is een probleem opgetreden bij het
verifiëren van de service.

0x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE Er is geen route naar of
netwerkverbinding met het eindpunt.

0x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMAT De ontvangen gegevens voldoen niet
aan de verwachtingen van het
gegevenscontract.

0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URL De URL is ongeldig.

0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADED Kan NWS-runtime niet laden.

0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT
_SUPPORTED

Het verificatieschema voor de proxy
wordt niet ondersteund.

0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL De aangevraagde service-eigenschap is
niet beschikbaar.

0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIR
ED

De invoegtoepassing van de
eindpuntprovider vereist dat online
wordt vernieuwd.

0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL Er is geen URL beschikbaar voor het
aangevraagde service-eindpunt.

0x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED De verbinding met het service-eindpunt
is beëindigd.

0x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATION De bewerking is ongeldig omdat de
protocoltalker niet de juiste status heeft.

0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTED Een bewerking is mislukt om redenen
die niet worden gedekt door een andere
foutcode.

0x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSION Zoeken kan een aantal updates hebben
gemist omdat de Windows Installer-
versie lager is dan 3.1.

0x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGURED Zoeken kan een aantal updates hebben
gemist omdat Windows Installer niet is
geconfigureerd.
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0x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLED Zoeken kan een aantal updates hebben
gemist omdat Windows Installer-
patching is uitgeschakeld door beleid.

0x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Een update kan niet worden toegepast
omdat de toepassing per gebruiker
wordt geïnstalleerd.

0x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Een verzoek voor een externe
updatehandler kan niet worden voltooid
omdat er geen extern proces
beschikbaar is.

0x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLY Een verzoek voor een externe
updatehandler kan niet worden voltooid
omdat de handler uitsluitend lokaal is.

0x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Een externe updatehandler kan niet
worden gemaakt omdat er al een
bestaat.

0x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION Een verzoek aan de handler voor het
installeren (verwijderen) van een update
kan niet worden voltooid omdat de
update installeren (verwijderen) niet
ondersteunt.

0x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLER Een bewerking kan niet worden voltooid
omdat de verkeerde handler is
opgegeven.

0x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATA Een handlerbewerking kan niet worden
voltooid omdat de update
metagegevens bevat die ongeldig zijn.

0x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNG Een bewerking kan niet worden voltooid
omdat het installatieprogramma de
tijdslimiet heeft overschreden.
Controleer of een update die
gebruikersinteractie vereist, is
goedgekeurd voor implementatie. In dit
geval moet u de installatieparameters
van de update wijzigen zodat deze op
de achtergrond wordt geïnstalleerd.

0x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Een bewerking die werd uitgevoerd
door de updatehandler, is geannuleerd.

0x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXML Een bewerking kan niet worden voltooid
omdat de handlerspecifieke
metagegevens ongeldig zijn.

0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILURE Het installatieprogramma kan een of
meer updates niet installeren
(verwijderen).
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0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOA
D

De updatehandler heeft de update niet
geïnstalleerd omdat deze opnieuw moet
worden gedownload.

0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILURE De updatehandler kan geen
kennisgeving verzenden van de status
van de installatiebewerking
(verwijderen).

0x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING De bewerking na opnieuw opstarten
wordt nog uitgevoerd voor de update.

0x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKN
OWN

Het resultaat van de bewerking na
opnieuw opstarten voor de update kan
niet worden bepaald.

0x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDS
TATE

De status van de update na het
voltooien van de bewerking na opnieuw
opstarten is onverwacht.

0x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_RE
QUIRED

De OS-servicestack moet worden
bijgewerkt voordat deze update wordt
gedownload of geïnstalleerd.

0x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Een retouraanroepinstallatieprogramma
heeft een retouraanroep uitgevoerd
met een fout.

0x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALI
D_SIGNATURE

De aangepaste handtekening van het
installatieprogramma stemt niet
overeen met de handtekening die
vereist is voor de update.

0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCO
NTEXT

Het installatieprogramma ondersteunt
de installatieconfiguratie niet.

0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION De doelsessie voor installatie is
ongeldig.

0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTED Een updatehandlerfout wordt niet
gedekt door een andere OM_E_UH_*-
code.

0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODE Kan UI niet weergeven in niet-UI-
modus. UI-modules WU-client zijn
mogelijk niet geïnstalleerd.

0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERS
ION

Niet-ondersteunde versie van
geëxporteerde functies van WU-client-
UI.

0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Er is een gebruikersinterfacefout
opgetreden die niet wordt gedekt door
een andere OM_E_AUCLIENT_*-
foutcode.
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0x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Hetzelfde als
SOAPCLIENT_SOAPFAULT. De SOAP-
client is mislukt omdat er een SOAP-
fout van het foutcodetype
OM_E_PT_SOAP_* is opgetreden.

0x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT Hetzelfde als
SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR.
SOAP-client kan een SOAP-fout niet
parseren.

0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Hetzelfde als
SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. SOAP-
client kan de reactie van de server niet
parseren.

0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSION Hetzelfde als
SOAP_E_VERSION_MISMATCH. SOAP-
client heeft een onherkenbare
naamruimte voor de SOAP-envelop
gevonden.

0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Hetzelfde als
SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. SOAP-
client kan een koptekst niet
interpreteren.

0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENT Hetzelfde als SOAP_E_CLIENT. SOAP-
client beschouwt het bericht als onjuist
gevormd. Herstel dit alvorens opnieuw
te verzenden.

0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVER Hetzelfde als SOAP_E_SERVER. Het
SOAP-bericht kan niet worden verwerkt
vanwege een serverfout. Verzend later
opnieuw.

0x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRI
PS

Het aantal retouren naar de server
heeft de limiet overschreden.

0x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Initialisatie mislukt omdat het object al
is geïnitialiseerd.

0x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME De computernaam kan niet worden
bepaald.

0x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED Het antwoord van de server geeft aan
dat de server is gewijzigd of dat de
cookie ongeldig is. Vernieuw de status
van de interne cache en probeer
opnieuw.

0x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Hetzelfde als HTTP-status 400. De
server kan het verzoek niet verwerken
vanwege ongeldige syntaxis.

FOUTCODE SYMBOLISCHE NAAM MEER INFORMATIE



0x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED Hetzelfde als HTTP-status 401. De
gevraagde resource vereist verificatie
van gebruiker.

0x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN Hetzelfde als HTTP-status 403. Server
heeft het verzoek begrepen, maar
geweigerd.

0x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Hetzelfde als HTTP-status 404. Server
kan gevraagde URI (Uniform Resource
Identifier) niet vinden.

0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHO
D

Hetzelfde als HTTP-status 405. HTTP-
methode is niet toegestaan.

0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH
_REQ

Hetzelfde als HTTP-status 407.
Proxyverificatie is vereist.

0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIM
EOUT

Hetzelfde als HTTP-status 408. Er is
een time-out opgetreden bij de server
bij het wachten op het verzoek.

0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT Hetzelfde als HTTP-status 409. Het
verzoek is niet voltooid vanwege een
conflict met de huidige status van de
resource.

0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE Hetzelfde als HTTP-status 410.
Gevraagde resource is niet meer
beschikbaar op de server.

0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERRO
R

Hetzelfde als HTTP-status 500. Een
interne fout bij de server heeft ervoor
gezorgd dan niet kan worden voldaan
aan het verzoek.

0x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPOR
TED

Hetzelfde als HTTP-status 500. De
server ondersteunt de functionaliteit
niet die nodig is om te voldoen aan het
verzoek.

0x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWA
Y

Hetzelfde als HTTP-status 502. De
server heeft bij het fungeren als
gateway of proxy een ongeldige reactie
ontvangen van de upstreamserver die is
aangesproken bij een poging te voldoen
aan het verzoek.

0x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNA
VAIL

Hetzelfde als HTTP-status 503. De
service is tijdelijk overbelast.

0x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TI
MEOUT

Hetzelfde als HTTP-status 503. Er is
een time-out voor het verzoek
opgetreden bij het wachten op een
gateway.
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0x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT
_SUP

Hetzelfde als HTTP-status 505. De
server ondersteunt het HTTP-protocol
niet dat in de aanvraag is gebruikt.

0x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED Bewerking mislukt vanwege een
gewijzigde bestandslocatie. Vernieuw de
interne status en verzend opnieuw.

0x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUES
TED

De server heeft een lege
verificatiegegevenslijst geretourneerd.

0x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATE
D

De agent kan geen geldige
verificatiecookies maken.

0x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Een configuratie-eigenschapwaarde is
onjuist.

0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Er ontbreekt een configuratie-
eigenschapwaarde.

0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED De HTTP-aanvraag kan niet worden
voltooid en de reden komt niet overeen
met een van de OM_E_PT_HTTP_* -
foutcodes.

0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESO
LVED

Hetzelfde als
ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESO
LVED. De naam van de proxyserver of
doelserver kan niet worden omgezet.

0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERR
ORS

De verwerking van het externe CAB-
bestand is voltooid met fouten.

0x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILED De initialisatie van de externe CAB-
processor is niet voltooid.

0x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT De indeling van een bestand met
metagegevens is ongeldig.

0x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA Externe cabinetprocessor heeft
ongeldige metagegevens gevonden.

0x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_
DIGEST

De controlesom kan niet uit een extern
cabinetbestand worden gehaald.

0x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPR
ESS_CAB_FILE

Een extern cabinetbestand kan niet
worden gedecomprimeerd.

0x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR Externe cabinetprocessor kan
bestandslocaties niet ophalen.

0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTED Er is een communicatiefout opgetreden
die niet wordt gedekt door een andere
OM_E_PT_* -foutcode.
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0x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLE Een downloadbeheerbewerking kan niet
worden voltooid omdat het gevraagde
bestand geen URL heeft.

0x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Een downloadbeheerbewerking kan niet
worden voltooid omdat de controlesom
niet is herkend.

0x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Een downloadbeheerbewerking kan niet
worden voltooid omdat de
bestandsmetagegevens een niet-
herkend hash-algoritme heeft gevraagd.

0x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORK Een downloadbeheerbewerking kan niet
worden voltooid, omdat de
netwerkverbinding niet beschikbaar is.

0x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADED De update is niet gedownload.

0x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS Er is een downloadbeheerbewerking
mislukt omdat het downloadbeheer
geen verbinding kan maken met de
BITS (Background Intelligent Transfer
Service).

0x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Er is een downloadbeheerbewerking
mislukt omdat er een niet-opgegeven
BITS-overdrachtsfout (Background
Intelligent Transfer Service) is
opgetreden.

0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCH
ANGED

Een download moet opnieuw worden
gestart omdat de locatie van de bron
van de download is gewijzigd.

0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGED Een download moet opnieuw worden
gestart omdat de update-inhoud is
gewijzigd in een nieuwe revisie.

0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTED Er is een downloadbeheerfout
opgetreden die niet wordt gedekt door
een andere OM_E_DM_* -foutcode.

0x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Er is een ongeldige nettolading
opgegeven.

0x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE De grootte van de verzonden
nettolading is ongeldig.

0x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED De service is niet geregistreerd.

0x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWN Een bewerking is mislukt omdat de
agent wordt afgesloten.
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0x80cf8001 OM_E_DS_INUSE Een bewerking is mislukt omdat het
gegevensarchief in gebruik was.

0x80cf8002 OM_E_DS_INVALID De huidige en de verwachte status van
het gegevensarchief komen niet
overeen.

0x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSING Er ontbreekt een tabel in het
gegevensarchief.

0x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECT Het gegevensarchief bevat een tabel
met onverwachte kolommen.

0x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAME Een tabel kan niet worden geopend
omdat de tabel zich niet in het
gegevensarchief bevindt.

0x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSION De huidige en de verwachte versie van
het gegevensarchief komen niet
overeen.

0x80cf8007 OM_E_DS_NODATA De vereiste gegevens ontbreken in het
gegevensarchief.

0x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATA In het gegevensarchief ontbreekt
informatie, of het gegevensarchief bevat
een NULL-waarde in een tabel die een
andere waarde dan null vereist.

0x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREF Er ontbreekt vereiste informatie in het
gegevensarchief of het gegevensarchief
bevat een verwijzing naar ontbrekende
licentievoorwaarden, een ontbrekend
bestand, een ontbrekende vertaalde
eigenschap of gekoppelde rij.

0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLER De update is niet verwerkt omdat de
updatehandler ervan niet is herkend.

0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETE De update is niet verwijderd omdat er
nog steeds verwijzingen naar zijn
opgenomen in een of meer services.

0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED De gegevensarchiefsectie kan niet
worden vergrendeld binnen de
toegewezen tijd.

0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTS De rij is niet toegevoegd omdat een
bestaande rij dezelfde primaire sleutel
heeft.

0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKED Het gegevensarchief kan niet worden
geïnitialiseerd omdat het is vergrendeld
door een ander proces.
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0x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTER Het gegevensarchief mag in het huidige
proces niet worden geregistreerd met
COM.

0x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTART Een bewerking kan geen
gegevensarchiefobject in een ander
proces maken.

0x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID De server heeft dezelfde update naar de
client verzonden met twee verschillende
revisie-ID's.

0x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Een operatie is niet voltooid omdat de
service zich niet in de
gegevensarchiefopslag bevindt.

0x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIRED Een bewerking is niet voltooid omdat de
registratie van de service is verlopen.

0x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWED Een verzoek om een update te
verbergen is afgewezen omdat dit een
verplichte update is of omdat de update
is geïmplementeerd met een deadline.

0x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Een tabel is niet afgesloten omdat deze
niet is gekoppeld aan de sessie.

0x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Een tabel is niet afgesloten omdat deze
niet is gekoppeld aan de sessie.

0x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE Een verzoek voor het verwijderen van
de service of het verwijderen van de
registratie ervan is afgewezen, omdat
dit een ingebouwde service is of omdat
Automatische updates niet kan
terugvallen op een andere service.

0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATION Een verzoek is afgewezen omdat de
bewerking niet is toegestaan.

0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCH De planning van de huidige
gegevensarchiefopslag en de planning
van een tabel in een XML-
reservekopiedocument komen niet
overeen.

0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIRED Het gegevensarchief vereist dat de
sessie opnieuw wordt gestart. Breek de
sessie af en probeer opnieuw met een
nieuwe sessie.

0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATED Een gegevensarchiefbewerking is niet
voltooid omdat deze is gevraagd met
een geïmiteerde identiteit.
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0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTED Er is een gegevensarchieffout
opgetreden die niet wordt gedekt door
een andere OM_E_DS_* -code.

0x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICE Automatische updates kan
binnenkomende verzoeken niet
verwerken.

0x80cfA004 OM_E_AU_PAUSED Windows Update Agent kan geen
binnenkomende verzoeken verwerken
omdat het programma is onderbroken.

0x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE Er is geen onbeheerde service
geregistreerd bij AU.

0x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH De standaardservice die is geregistreerd
bij Automatische updates, is gewijzigd
tijdens de zoekopdracht.

0x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR
_REBOOT

Automatische updates vraagt de
gebruiker al om opnieuw op te starten.

0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTED Er is een Automatische updates-fout
opgetreden die niet wordt gedekt door
een andere OM_E_AU * -code.

0x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat een
expressie niet wordt herkend.

0x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat een
expressie ongeldig is.

0x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATA Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat een
expressie een onjuist aantal
metagegevensknooppunten bevat.

0x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSION Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat de versie
van de expressiegegevens met
serienummer ongeldig is.

0x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZED De expressie-evaluator kan niet worden
geïnitialiseerd.

0x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat er een
ongeldig kenmerk is.

0x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROR Een expressie-evaluatorbewerking kan
niet worden voltooid omdat de
clusterstatus van de computer niet kan
worden bepaald.
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0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTED Er is een fout opgetreden in de
expressie-evaluator die niet wordt
gedekt door een andere OM_E_EE_* -
foutcode.

0x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRU
PT

Het gebeurteniscachebestand is defect.

0x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEP
ARSEFAILED

De XML in de naamruimtebeschrijving
van de gebeurtenis kan niet worden
geparseerd.

0x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENT De XML in de naamruimtebeschrijving
van de gebeurtenis is ongeldig.

0x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSY De server heeft een gebeurtenis
afgewezen omdat de server bezet was.

0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTED Er was een rapporteurfout die niet
wordt gedekt door een andere
foutcode.

0x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REB
OOT_REQUIRED

Installatie is mislukt omdat de computer
nog opnieuw moet worden opgestart.

0x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED Het downloaden is geannuleerd.

FOUTCODE SYMBOLISCHE NAAM MEER INFORMATIE
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SCEP-beheeroplossing

U kunt in Microsoft Intune certificeringsinstanties (CA) van derden toevoegen en deze CA's certificaten laten
uitgeven en valideren met behulp van het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Certificeringsinstantie
van derden toevoegen biedt een overzicht van deze functie en bevat een beschrijving van de Administrator-taken
in Intune.

Er zijn ook enkele ontwikkelaarstaken waarbij een open source-bibliotheek wordt gebruikt die door Microsoft op
GitHub.com is gepubliceerd. De bibliotheek bevat een API waarmee:

Het SCEP-wachtwoord wordt gevalideerd dat dynamisch door Intune is gegenereerd
Een melding naar Intune wordt verzonden over de certificaten die zijn gemaakt op apparaten die SCEP-
aanvragen indienen

De SCEP-server van derden wordt met deze API geïntegreerd met de Intune SCEP-beheeroplossing voor MDM-
apparaten. De bibliotheek abstraheert aspecten zoals verificatie, servicelocatie en de ODATA Intune-service-API
van de gebruikers.

Administrators kunnen met Intune SCEP-profielen maken en deze vervolgens toewijzen aan MDM-apparaten. De
SCEP-profielen bevatten parameters, zoals:

De URL van de SCEP-server



Integreren met Intune

Het vertrouwde basiscertificaat van de certificeringsinstantie
Certificaatkenmerken, en meer

Aan apparaten die met Intune worden ingecheckt, wordt het SCEP-profiel toegewezen. Vervolgens worden deze
parameters hierop geconfigureerd. In Intune wordt een dynamisch gegenereerd SCEP-controlewachtwoord
gemaakt dat wordt toegewezen aan het apparaat.

De controle bevat:

Het dynamisch gegenereerde controlewachtwoord
Informatie over de parameters die worden verwacht in de aanvraag voor certificaatondertekening (CSR,
certificate signing request) die het apparaat naar de SCEP-server verzendt
De vervaltijd van de controle

Intune versleutelt de gegevens, ondertekent de versleutelde blob en verpakt deze gegevens vervolgens in het
SCEP-controlewachtwoord.

Apparaten die met de SCEP-server communiceren om een certificaat aan te vragen, leveren vervolgens dit SCEP-
controlewachtwoord. De SCEP-server stuurt de CSR en het versleutelde SCEP-controlewachtwoord voor
validatie naar Intune. Het controlewachtwoord en de CSR moeten worden gevalideerd voordat de SCEP-server
een certificaat aan het apparaat kan verlenen. Bij het valideren van de SCEP-controle vinden de volgende
controles plaats:

Validatie van de handtekening van de versleutelde blob
Validatie of de vraag niet is verlopen
Validatie of het profiel het apparaat nog steeds als doel heeft
Validatie of de certificaateigenschappen die in de aanvraag voor certificaatondertekening door het apparaat
zijn aangevraagd, overeenkomen met de verwachte waarden

De SCEP-beheeroplossing biedt ook rapporten. Een administrator kan informatie krijgen over de
implementatiestatus van het SCEP-profiel en over de certificaten die zijn verleend aan de apparaten.

De code voor de bibliotheek die moet worden geïntegreerd met de Intune SCEP, is beschikbaar voor downloaden
in de GitHub-opslagplaats Microsoft/Intune-Resource-Access.

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om de bibliotheek in uw producten te integreren. Voor deze
stappen is kennis over het werken met GitHub-opslagplaatsen, en het maken van oplossingen en projecten in
Visual Studio vereist.

1. Registreren om meldingen vanuit de opslagplaats te ontvangen

2. De opslagplaats klonen of downloaden

3. Naar de benodigde bibliotheekimplementatie in de map \src\CsrValidation  gaan
(https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation)

4. De bibliotheek met behulp van de instructies in het Leesmij-bestand maken

5. De bibliotheek opnemen in het project waarmee uw SCEP-server wordt gemaakt

6. Voer de volgende taken uit op de SCEP-server:

Sta de administrator toe de Azure-app-id, Azure-app-sleutel en tenant-id (in dit artikel) te configureren
die door de bibliotheek voor verificatie worden gebruikt. Administrators moeten de Azure-app-sleutel
kunnen bijwerken.
SCEP-aanvragen identificeren die een door Intune gegenereerd SCEP-wachtwoord bevatten

https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation
https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/tree/develop/src/CsrValidation


        Onboarding van de SCEP-server voor Azure uitvoerenOnboarding van de SCEP-server voor Azure uitvoeren

Java-bibliotheek-APIJava-bibliotheek-API

IntuneScepServiceClient-klasseIntuneScepServiceClient-klasse

I n t u n e Sc e p Se r v i c e C l i e n t - c o n st r u c t o rIn t u n e Sc e p Se r v i c e C l i e n t - c o n st r u c t o r

IntuneScepServiceClient(
    Properties configProperties)

- <span data-ttu-id="5898e-174">configProperties    Eigenschappenobject met clientconfiguratiegegevens</span>
<span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-174">configProperties    Properties object containing client 
configuration information</span></span>

De bibliotheek API voor aanvraag valideren gebruiken om door Intune gegenereerde SCEP-
wachtwoorden te valideren
Gebruik de API's voor bibliotheekmeldingen om Intune te informeren over certificaten die zijn
uitgegeven voor SCEP-aanvragen die de door Intune gegenereerde SCEP-wachtwoorden bevatten.
Informeer Intune ook over fouten die kunnen optreden bij het verwerken van deze SCEP-aanvragen.
Controleer of de server voldoende gegevens vastlegt om administrators te helpen problemen op te
lossen

7. Voltooi het testen van de integratie (in dit artikel) en los eventuele problemen op

8. Bied de klant schriftelijke richtlijnen waarin het volgende wordt uitgelegd:

Hoe u onboarding van de SCEP-server voor Azure Portal uitvoert
Hoe de Azure-app-id en Azure-app-sleutel moeten worden opgehaald die nodig zijn om de bibliotheek
te configureren

Voor de SCEP-server is een Azure-app-id, Azure-app-sleutel en tenant-id nodig om te kunnen worden
geverifieerd bij Intune. Ook moet de SCEP-server worden gemachtigd voor toegang tot de Intune-API.

De administrator van de SCEP-server kan deze gegevens verkrijgen door zich aan te melden bij Azure Portal, de
toepassing te registreren, de toepassing de bevoegdheid Microsoft Intune API\SCEP-vraag valideren te
geven, een sleutel voor de toepassing te maken en vervolgens de app-id, app-sleutel en tenant-id te downloaden.

Zie Portal gebruiken om een AAD-toepassing en service-principal te maken voor toegang tot resources voor
instructies over het registreren van een toepassing en het ophalen van id's en sleutels.

De Java-bibliotheek wordt geïmplementeerd als een Maven-project dat de bijbehorende afhankelijkheden bij het
maken ophaalt. De API wordt geïmplementeerd in de naamruimte com.microsoft.intune.scepvalidation  door de
klasse IntuneScepServiceClient .

De klasse IntuneScepServiceClient  bevat de methoden die door de SCEP-service worden gebruikt om SCEP-
wachtwoorden te valideren, om Intune te informeren over certificaten die zijn gemaakt, en om eventuele fouten
weer te geven.

Handtekening:

Beschrijving:

Hiermee wordt een instantie van een IntuneScepServiceClient -object gemaakt en wordt de instantie
geconfigureerd.

Parameters:

De configuratie moet de volgende eigenschappen bevatten:

https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/resource-group-create-service-principal-portal


- <span data-ttu-id="5898e-176">AAD_APP_ID=De Azure-app-id die is verkregen tijdens onboarding</span><span 
class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-176">AAD_APP_ID="The Azure Application Id obtained during the 
onboarding process"</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-177">AAD_APP_KEY=De Azure-app-sleutel die is verkregen tijdens onboarding</span>
<span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-177">AAD_APP_KEY="The Azure Application Key obtained during 
the onboarding process"</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-178">TENANT=De tenant-id die is verkregen tijdens onboarding</span><span 
class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-178">TENANT="The Tenant Id obtained during the onboarding process"
</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-179">PROVIDER_NAME_AND_VERSION=Informatie die wordt gebruikt om uw product en de 
versie ervan te identificeren</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-
179">PROVIDER_NAME_AND_VERSION="Information used to identify your product and its version"</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-181">PROXY_HOST=De host waarop de proxy wordt gehost.</span><span class="sxs-
lookup"><span data-stu-id="5898e-181">PROXY_HOST="The host the proxy is hosted on."</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-182">PROXY_PORT=De poort waarnaar de proxy luistert.</span><span class="sxs-
lookup"><span data-stu-id="5898e-182">PROXY_PORT="The port the proxy is listening on."</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-183">PROXY_USER=De gebruikersnaam die moet worden gebruikt als de proxy 
basisverificatie gebruikt.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-183">PROXY_USER="The 
username to use if proxy uses basic authentication."</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-184">PROXY_USER=Het wachtwoord dat moet worden gebruikt als de proxy 
basisverificatie gebruikt.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-184">PROXY_PASS="The 
password to use if proxy uses basic authentication."</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-186">IllegalArgumentException    Gegenereerd als de constructor wordt uitgevoerd 
zonder het juiste eigenschappenobject.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-
186">IllegalArgumentException    Thrown if the constructor is executed without a proper property object.
</span></span>

IMPORTANTIMPORTANT

Va l i d a t e R e q u e st - m e t h o d eVa l i d a t e R e q u e st - m e t h o d e

void ValidateRequest(
    String transactionId,
    String certificateRequest)

Als voor uw oplossing een proxy is vereist, al dan niet met verificatie, kunt u de volgende eigenschappen
toevoegen:

Genereert:

Het wordt aanbevolen een instantie van deze klasse te maken en deze te gebruiken om meerdere SCEP-aanvragen te
verwerken. In dat geval is er minder overhead nodig omdat verificatietokens en servicelocatiegegevens in de cache worden
opgeslagen.

Beveiligingsopmerkingen
De implementeerder van de SCEP-server moet de gegevens die in de configuratie-eigenschappen worden
ingevoerd, beveiligen tegen misbruik en openbaarmaking. Het is raadzaam de juiste ACL's en versleuteling te
gebruiken om de gegevens te beveiligen.

Handtekening:

Beschrijving:

Hiermee wordt een SCEP-certificaataanvraag gevalideerd.

Parameters:



- <span data-ttu-id="5898e-197">transactionId         De SCEP-transactie-id</span><span class="sxs-lookup">
<span data-stu-id="5898e-197">transactionId         The SCEP Transaction Id</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-198">certificateRequest    DER-gecodeerde PKCS #10-certificaataanvraag met Base64-
gecodeerde tekenreeks</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-198">certificateRequest    DER-
encoded PKCS #10 Certificate Request Base64 encoded as a string</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-200">IllegalArgumentException      Gegenereerd indien aangeroepen met een ongeldige 
parameter</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-200">IllegalArgumentException      Thrown if 
called with a parameter that is not valid</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-201">IntuneScepServiceException    Gegenereerd als is vastgesteld dat de 
certificaataanvraag ongeldig is</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-
201">IntuneScepServiceException    Thrown if it is found that the certificate request is not valid</span>
</span>
- <span data-ttu-id="5898e-202">Exception                     Gegenereerd als er een onverwachte fout wordt 
aangetroffen</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-202">Exception                     Thrown 
if an un-expected error is encountered</span></span>

IMPORTANTIMPORTANT

Se n d Su c c e ss N o t i f i c a t i o n - m e t h o d eSe n d Su c c e ss N o t i f i c a t i o n - m e t h o d e

void SendSuccessNotification(
    String transactionId,
    String certificateRequest,
    String certThumbprint,
    String certSerialNumber,
    String certExpirationDate,
    String certIssuingAuthority)

Genereert:

Uitzonderingen die door deze methode worden gegenereerd, moeten worden vastgelegd door de server. De 
IntuneScepServiceException -eigenschappen bevatten gedetailleerde informatie over de reden waarom de validatie van

de certificaataanvraag is mislukt.

Beveiligingsopmerkingen

Als deze methode een uitzondering genereert, mag de SCEP-server geen certificaat aan de client verlenen.
Het mislukken van de validatie van een SCEP-certificaataanvraag kan duiden op een probleem in de Intune-
infrastructuur. Ook kan dit een teken zijn dat een aanvaller een certificaat probeert te krijgen.

Handtekening:

Beschrijving:

Hiermee wordt Intune geïnformeerd dat een certificaat is gemaakt als onderdeel van het verwerken van een
SCEP-aanvraag.

Parameters:



- <span data-ttu-id="5898e-214">transactionId           De SCEP-transactie-id</span><span class="sxs-lookup">
<span data-stu-id="5898e-214">transactionId           The SCEP Transaction Id</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-215">certificateRequest      DER-gecodeerde PKCS #10-certificaataanvraag, met 
Base64-gecodeerde tekenreeks</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-215">certificateRequest      
DER-encoded PKCS #10 Certificate Request Base64 encoded as a string</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-216">certThumprint           Vingerafdruk van het ingerichte certificaat</span>
<span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-216">certThumprint           Thumbprint of the provisioned 
certificate</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-217">certSerialNumber        Serienummer van het ingerichte certificaat</span><span 
class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-217">certSerialNumber        Serial number of the provisioned 
certificate</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-218">certExpirationDate      Vervaldatum van het ingerichte certificaat.</span>
<span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-218">certExpirationDate      Expiration date of the 
provisioned certificate.</span></span> <span data-ttu-id="5898e-219">De tekenreeks met de datum en tijd moet 
worden opgemaakt als web-UTC-tijd (jjjj-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD) ISO 8601.</span><span class="sxs-lookup"><span 
data-stu-id="5898e-219">The date time string should be formatted as web UTC time (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD) 
ISO 8601.</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-220">certIssuingAuthority    De naam van de instantie die het certificaat heeft 
uitgegeven</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-220">certIssuingAuthority    Name of the 
authority that issued the certificate</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-222">IllegalArgumentException      Gegenereerd indien aangeroepen met een ongeldige 
parameter</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-222">IllegalArgumentException      Thrown if 
called with a parameter that is not valid</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-223">IntuneScepServiceException    Gegenereerd als is vastgesteld dat de 
certificaataanvraag ongeldig is</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-
223">IntuneScepServiceException    Thrown if it is found that the certificate request is not valid</span>
</span>
- <span data-ttu-id="5898e-224">Exception                     Gegenereerd als er een onverwachte fout wordt 
aangetroffen</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-224">Exception                     Thrown 
if an un-expected error is encountered</span></span>

IMPORTANTIMPORTANT

Se n d F a i l u r e N o t i f i c a t i o n - m e t h o d eSe n d F a i l u r e N o t i f i c a t i o n - m e t h o d e

void SendFailureNotification(
    String transactionId,
    String certificateRequest,
    long  hResult,
    String errorDescription)

Genereert:

Uitzonderingen die door deze methode worden gegenereerd, moeten worden vastgelegd door de server. De 
IntuneScepServiceException -eigenschappen bevatten gedetailleerde informatie over de reden waarom de validatie van

de certificaataanvraag is mislukt.

Beveiligingsopmerkingen

Als deze methode een uitzondering genereert, mag de SCEP-server geen certificaat aan de client verlenen.
Het mislukken van de validatie van een SCEP-certificaataanvraag kan duiden op een probleem in de Intune-
infrastructuur. Ook kan dit een teken zijn dat een aanvaller een certificaat probeert te krijgen.

Handtekening:

Beschrijving:

Hiermee wordt Intune geïnformeerd dat er een fout is opgetreden tijdens het verwerken van een SCEP-aanvraag.
Deze methode mag niet worden aangeroepen voor uitzonderingen die door de methoden van deze klasse zijn



- <span data-ttu-id="5898e-237">transactionId         De SCEP-transactie-id</span><span class="sxs-lookup">
<span data-stu-id="5898e-237">transactionId         The SCEP Transaction Id</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-238">certificateRequest    DER-gecodeerde PKCS #10-certificaataanvraag met Base64-
gecodeerde tekenreeks</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-238">certificateRequest    DER-
encoded PKCS #10 Certificate Request Base64 encoded as a string</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-239">hResult               Win32-foutcode waarmee de opgetreden fout het beste kan 
worden beschreven.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-239">hResult               Win32 
error code that best describes the error that was encountered.</span></span> <span data-ttu-id="5898e-240">Zie 
[Win32-foutcodes](https://msdn.microsoft.com/library/cc231199.aspx)</span><span class="sxs-lookup"><span data-
stu-id="5898e-240">See [Win32 Error Codes](https://msdn.microsoft.com/library/cc231199.aspx)</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-241">errorDescription      Beschrijving van de opgetreden fout</span><span 
class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-241">errorDescription      Description of the error 
encountered</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-243">IllegalArgumentException      Gegenereerd indien aangeroepen met een ongeldige 
parameter</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-243">IllegalArgumentException      Thrown if 
called with a parameter that is not valid</span></span>
- <span data-ttu-id="5898e-244">IntuneScepServiceException    Gegenereerd als is vastgesteld dat de 
certificaataanvraag ongeldig is</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-
244">IntuneScepServiceException    Thrown if it is found that the certificate request is not valid</span>
</span>
- <span data-ttu-id="5898e-245">Exception                     Gegenereerd als er een onverwachte fout wordt 
aangetroffen</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-245">Exception                     Thrown 
if an un-expected error is encountered</span></span>

IMPORTANTIMPORTANT

Se t Ss l So c k e t F a c t o r y - m e t h o d eSe t Ss l So c k e t F a c t o r y - m e t h o d e

void SetSslSocketFactory(
    SSLSocketFactory factory)

gegenereerd.

Parameters:

Genereert:

Uitzonderingen die door deze methode worden gegenereerd, moeten worden vastgelegd door de server. De 
IntuneScepServiceException -eigenschappen bevatten gedetailleerde informatie over de reden waarom de validatie van

de certificaataanvraag is mislukt.

Beveiligingsopmerkingen

Als deze methode een uitzondering genereert, mag de SCEP-server geen certificaat aan de client verlenen.
Het mislukken van de validatie van een SCEP-certificaataanvraag kan duiden op een probleem in de Intune-
infrastructuur. Ook kan dit een teken zijn dat een aanvaller een certificaat probeert te krijgen.

Handtekening:

Beschrijving:

Gebruik deze methode om de client te informeren dat deze de opgegeven SSL-socketfactory (in plaats van de
standaardinstelling) moet gebruiken bij de communicatie met Intune.

Parameters:



  

- <span data-ttu-id="5898e-257">factory    De SSL-socketfactory die de client voor HTTPS-aanvragen moet 
gebruiken</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-257">factory    The SSL socket factory that 
the client should use for HTTPS requests</span></span>

- <span data-ttu-id="5898e-259">IllegalArgumentException    Gegenereerd indien aangeroepen met een ongeldige 
parameter</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="5898e-259">IllegalArgumentException    Thrown if 
called with a parameter that is not valid</span></span>

NOTENOTE

Integratie testen

Zie tevens

Genereert:

Wanneer de SSL-socketfactory moet worden ingesteld, moet dit worden gedaan voordat de andere methoden van deze
klasse worden uitgevoerd.

Valideren en testen of uw oplossing correct is geïntegreerd met Intune, is vereist. Hieronder vindt u een overzicht
van de stappen:

1. Stel een Intune-proefaccount in.
2. Voer onboarding van de SCEP-server voor Azure Portal (in dit artikel) uit.
3. Configureer de SCEP-server met de id's en sleutel die zijn gemaakt bij de onboarding van uw SCEP-server.
4. Registreer apparaten om de scenario's in de matrix voor het testen van scenario's te testen.
5. Maak een profiel voor een vertrouwd basiscertificaat  voor uw testcertificeringsinstantie.
6. Maak SCEP-profielen om de scenario's in de matrix voor het testen van scenario's te testen.
7. Wijs de profielen toe aan gebruikers die hun apparaten hebben geregistreerd.
8. Wacht tot de apparaten met Intune zijn gesynchroniseerd. Of synchroniseer de apparaten handmatig.
9. Controleer of het vertrouwde basiscertificaat en de SCEP-profielen op de apparaten zijn geïmplementeerd.

10. Controleer of het vertrouwde basiscertificaat is geïnstalleerd op alle apparaten.
11. Controleer of de SCEP-certificaten voor de toegewezen profielen zijn geïnstalleerd op alle apparaten.
12. Controleer of de eigenschappen van de geïnstalleerde certificaten overeenkomen met de eigenschappen die

zijn ingesteld in het SCEP-profiel.
13. Controleer of de uitgegeven certificaten juist worden vermeld in de Intune-console

Overzicht van het toevoegen van certificeringsinstanties van derden
Intune instellen
Apparaatinschrijving
SCEP-certificaatprofielen configureren (de installatie van Microsoft NDES Server\Connector wordt voor dit
scenario niet gebruikt)

https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/blob/develop/src/CsrValidation/doc/TestMatrix.csv
https://github.com/Microsoft/Intune-Resource-Access/blob/develop/src/CsrValidation/doc/TestMatrix.csv
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Functies voor app-beveiliging

Bepalen of gebruikers bedrijfsdocumenten kunnen verplaatsenBepalen of gebruikers bedrijfsdocumenten kunnen verplaatsen

Beperkingen van Klembord configurerenBeperkingen van Klembord configureren

Versleuteling van opgeslagen gegevens afdwingenVersleuteling van opgeslagen gegevens afdwingen

Bedrijfsgegevens op afstand wissenBedrijfsgegevens op afstand wissen

Het gebruik van een beheerde browser afdwingenHet gebruik van een beheerde browser afdwingen

Een pincodebeleid afdwingenEen pincodebeleid afdwingen

Met de Intune App SDK voor iOS en Android kan uw app worden in geschakeld voor ondersteuning van
Intune-beleid voor app-beveiliging. Wanneer er app-beveiligingsbeleid op uw app is toegepast, kan deze
worden beheerd door Intune en wordt deze door Intune herkend als een beheerde app. De SDK streeft ernaar
om het aantal door de app-ontwikkelaar vereiste codewijzigingen zo klein mogelijk te maken. U ziet dat u de
meeste van de SDK-functies kunt inschakelen zonder het gedrag van uw app te wijzigen. U kunt de API's van
de SDK gebruiken voor het aanpassen van uw app-gedrag voor ondersteuning van functies waarvoor de
deelname van uw app is vereist, voor een verbeterde ervaring voor eindgebruikers en IT-beheerders.

Als u uw app hebt ingeschakeld voor ondersteuning van het Intune-beleid voor app-beveiliging, kunnen IT-
beheerders deze beleidsregels implementeren om de bedrijfsgegevens in de app te beveiligen.

Hier volgen enkele voorbeelden van functies voor Intune-beleid voor app-beveiliging die kunnen worden
ingeschakeld met de SDK.

IT-beheerders kunnen bepalen waar werk- of schoolgegevens in de app naartoe kunnen worden verplaatst. Ze
kunnen bijvoorbeeld een beleid implementeren waarbij de app geen back-up in de cloud kan maken van
bedrijfsgegevens.

IT-beheerders kunnen het gedrag van het Klembord in door Intune beheerde apps configureren. Ze kunnen
bijvoorbeeld een beleid implementeren om te voorkomen dat eindgebruikers gegevens uit de app knippen of
kopiëren en deze in een niet-beheerde, persoonlijke app plakken.

IT-beheerders kunnen beleid afdwingen dat ervoor zorgt dat de gegevens die door de app op het apparaat
worden opgeslagen, worden versleuteld.

IT-beheerders kunnen op afstand bedrijfsgegevens wissen uit een met Intune beheerde app. Deze functie is op
de identiteit gebaseerd en verwijdert alleen bestanden die betrekking hebben op de zakelijke identiteit van de
eindgebruiker. Hiertoe vereist de functie deelname van de app. De app aangeven voor welke identiteit het
wissen moet plaatsvinden op basis van de instellingen van de gebruiker. Als dergelijke instellingen niet door de
gebruiker in de app zijn opgegeven, is het standaardgedrag om de toepassingsmap te wissen en de
eindgebruiker te informeren dat de toegang is verwijderd.

IT-beheerders kunnen afdwingen dat webkoppelingen in de app worden geopend met de Intune Managed
Browser-app. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat de koppelingen die worden weergegeven in een
bedrijfsomgeving binnen het domein van door Intune beheerde apps worden gehouden.

IT-beheerders kunnen vereisen dat eindgebruikers een pincode invoeren om bedrijfsgegevens in de app te
openen. Dit zorgt ervoor dat de persoon die de app gebruikt, dezelfde is als degene die zich aanvankelijk heeft
aangemeld met een werk- of schoolaccount. Wanneer eindgebruikers hun pincode configureren, gebruikt



Instellen dat gebruikers zich alleen met een werk-of schoolaccount kunnen aanmelden voor app-toegangInstellen dat gebruikers zich alleen met een werk-of schoolaccount kunnen aanmelden voor app-toegang

De status en compatibiliteit van apparaten controlerenDe status en compatibiliteit van apparaten controleren

Meerdere identiteiten ondersteunenMeerdere identiteiten ondersteunen

App-beveiliging zonder apparaatregistratieApp-beveiliging zonder apparaatregistratie

IMPORTANTIMPORTANT

VPN-verbindingen met Citrix mVPN op aanvraag voor toepassingenVPN-verbindingen met Citrix mVPN op aanvraag voor toepassingen

Intune App SDK Azure Active Directory om te controleren of de referenties van eindgebruikers overeenkomen
met het ingeschreven Intune account.

IT-beheerders kunnen vereisen dat gebruikers zich aanmelden met hun werk- of schoolaccount om toegang tot
de app te krijgen. De Intune App SDK gebruikt Azure Active Directory voor eenmalige aanmelding, waarbij de
referenties, nadat deze zijn opgegeven, opnieuw worden gebruikt bij alle daaropvolgende aanmeldingen. We
bieden ook ondersteuning voor verificatie van oplossingen voor identiteitsbeheer die zijn gefedereerd met
Azure Active Directory.

IT-beheerders kunnen een status en de compatibiliteit van apparaten met Intune-beleid controleren voordat
eindgebruikers toegang tot de app krijgen. In iOS controleert dit beleid of het apparaat jailbroken, ofwel
gekraakt, is. In Android controleert dit beleid of het apparaat geroot is.

Ondersteuning voor meerdere identiteiten is een functie van de SDK die co-existentie van door beleid
beheerde (zakelijke) accounts en niet-beheerde (privé-)accounts in één enkele app mogelijk maakt.

Zo configureren veel gebruikers bijvoorbeeld zowel bedrijfs- als persoonlijke e‑mailaccounts in de mobiele
Office-app voor iOS en Android. Wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot gegevens in een
bedrijfsaccount, moet de IT-beheerder erop kunnen vertrouwen dat het beleid voor app-beveiliging wordt
toegepast. Wanneer een gebruiker zich echter toegang wil verschaffen tot een persoonlijk e-mailaccount,
moeten die gegevens buiten de controle van de IT-beheerder blijven. De Intune App SDK bereikt dit door het
beleid voor app-beveiliging alleen toe te passen op de bedrijfsidentiteit in de app.

De functie voor het gebruik van meerdere identiteiten helpt bij het oplossen van het
gegevensbeveiligingsprobleem waarmee organisaties worden geconfronteerd door het gebruik van store-apps
die ondersteuning bieden voor zowel privé- als werkaccounts.

App-beveiligingsbeleid van Intune zonder apparaatregistratie is beschikbaar voor de Intune App Wrapping Tool, Intune
App SDK voor Android, Intune App SDK voor iOS en Intune App SDK Xamarin Bindings.

Veel gebruikers met privé-apparaten willen toegang tot bedrijfsgegevens zonder hun privé-apparaat te moeten
registreren met een Mobile Device Management-provider (MDM-product). Omdat voor MDM-registratie
algemeen beheer van het apparaat is vereist, willen gebruikers de algemene controle over hun persoonlijk
apparaat niet altijd aan hun bedrijf geven.

Met app-beheer zonder apparaatregistratie kan de Microsoft Intune-service het beleid voor app-beveiliging
rechtstreeks voor een app implementeren zonder voor de implementatie van het beleid afhankelijk te zijn van
apparaatbeheer.

U kunt apparaten en apps beheren met een combinatie van Citrix XenMobile MDX en Microsoft Intune. Deze
combinatie betekent dat u apps kunt beheren met het Intune-beveiligingsbeleid voor apps met behulp van de
mVPN-technologie van Citrix. De integratie met Citrix is beschikbaar voor de Intune App SDK voor iOS en
Android, en met de Intune App Wrapping Tool voor iOS en Android (met de citrix-vlag).

Zie Informatie over de MDX Toolkit, Citrix MDX App Wrapper voor iOS en de Citrix MDX App Wrapper voor
Android voor meer informatie over Citrix MDX.

https://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/about-mdx-toolkit.html
https://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-ios.html
https://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-android.html


Volgende stappen
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Uw Store-app registreren bij Microsoft
Als uw app alleen intern in uw organisatie wordt gebruikt en niet openbaar beschikbaar wordt gesteld, geldtAls uw app alleen intern in uw organisatie wordt gebruikt en niet openbaar beschikbaar wordt gesteld, geldt
het volgende:het volgende:

Als uw app wordt uitgebracht in een openbare app-store, zoals de Apple App Store of Google Play, geldt hetAls uw app wordt uitgebracht in een openbare app-store, zoals de Apple App Store of Google Play, geldt het
volgende:volgende:

Het registratieprocesHet registratieproces

NOTENOTE

Met deze handleiding kunt u uw mobiele app snel geschikt maken voor ondersteuning van het beleid voor app-
beveiliging met Microsoft Intune. Wellicht vindt u het handig om eerst inzicht te krijgen in de voordelen van de
Intune App SDK, zoals uitgelegd in Overzicht van de Intune App SDK.

De Intune App SDK biedt ondersteuning voor vergelijkbare scenario's op iOS en Android, en is ervoor bedoeld
om een consistente ervaring voor IT-beheerders te leveren op de verschillende platformen. Er zijn kleine
verschillen in de ondersteuning van bepaalde functies vanwege vrschillen tussen en beperkingen van de
platformen.

U hoeft uw app niet te registreren. Voor interne line-Of-Business-apps (LOB) die zijn geschreven door of voor
uw bedrijf implementeert de IT-beheerder de app intern. Intune detecteert dat de app is gemaakt met de SDK
waarna de IT-beheerder het beleid voor app-beveiliging erop kan toepassen. U kunt verdergaan naar de sectie
Uw mobiele iOS- of Android-app geschikt maken voor beleid voor app-beveiliging.

U moet uw app eerst registreren bij Microsoft Intune en akkoord gaan met de voorwaarden van de registratie.
Na de registratie kunnen IT-beheerders een beleid voor app-beveiliging toepassen op de beheerde app, die
wordt vermeld als met Intune beveiligde app-partner .

Zolang de registratie nog niet is voltooid en bevestigd door het team van Microsoft Intune, krijgen Intune-
beheerders nog niet de mogelijkheid om beleid voor app-beveiliging toe te passen op de dieptekoppeling van
uw app. Uw app wordt ook toegevoegd aan de pagina voor Microsoft Intune-partners. Op deze pagina wordt
het pictogram van uw app weergegeven om aan te geven dat de app het Intune-beleid voor app-beveiliging
ondersteunt.

Als u aan het registratieproces wilt beginnen en u nog niet werkt met een Microsoft-contactpersoon, vult u de
enquête voor Microsoft Intune-app-partners in.

De e-mailadressen die u vermeldt in uw antwoorden, worden gebruikt om contact met u op te nemen voor het
vervolg van het registratieproces. Ook wordt het e-mailadres voor registratie gebruikt om contact met u op te
nemen bij verdere vragen.

Op alle gegevens die via de vragenlijst en via e-mailcorrespondentie met het Microsoft Intune-team worden verzameld, is
de privacyverklaring van Microsoft van toepassing.

Wat u tijdens het registratieproces kunt verwachten:

1. Nadat u de vragenlijst hebt verzonden, wordt er via het e-mailadres voor registratie contact met u
opgenomen om de ontvangst te bevestigen of om aanvullende informatie te vragen waarmee de
registratie kan worden voltooid.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR80SNPjnVA1KsGiZ89UxSdVUMEpZNUFEUzdENENOVEdRMjM5UEpWWjJFVi4u
https://www.microsoft.com/privacystatement/default.aspx


  

NOTENOTE

De SDK-bestanden downloaden

Uw mobiele iOS- of Android-app geschikt maken voor beleid voor
app-beveiliging

Uw mobiele iOS- of Android-app geschikt maken voor
voorwaardelijke toegang op basis van een app

2. Nadat alle benodigde informatie is ontvangen, ontvangt u de Overeenkomst voor app-partners van
Microsoft Intune ter ondertekening. In deze overeenkomst worden de voorwaarden beschreven die uw
bedrijf moet accepteren voordat u een app-partner van Microsoft Intune kunt worden.

3. U ontvangt een bericht wanneer de registratie van uw app bij de Microsoft Intune-service is geslaagd en
wanneer uw app wordt weergegeven op de site voor Microsoft Intune-partners.

4. Tot slot wordt de dieptekoppeling voor uw app toegevoegd aan de volgende maandelijkse service-update
voor Intune. Als u de registratiegegevens bijvoorbeeld in juli hebt ingevuld, wordt de dieptekoppeling
vanaf half augustus ondersteund.

Als de dieptekoppeling voor uw app in de Store in de toekomst wordt gewijzigd, moet u de app opnieuw
registreren.

Laat het ons weten als u uw app bijwerkt naar een nieuwe versie van de Intune App SDK.

De SDK's voor Intune-apps voor systeemeigen iOS en Android worden gehost op een Microsoft GitHub-
account. De volgende openbare opslagplaatsen bevatten de SDK-bestanden voor respectievelijk systeemeigen
iOS en Android:

SDK voor Intune-apps voor iOS
SDK voor Intune-apps voor Android

Als uw app een Xamarin-app is, gebruikt u de volgende SDK-variant:

Microsoft Intune App SDK Xamarin Bindings

Het is verstandig om u te registreren voor een GitHub-account waarmee u splitsingen en pulls vanuit de
opslagplaatsen kunt uitvoeren. Met GitHub kunnen ontwikkelaars communiceren met het productteam,
problemen melden en snel antwoord ontvangen, opmerkingen bij de release bekijken en feedback naar
Microsoft verzenden. Voor vragen over de GitHub van de Intune App SDK kunt u contact opnemen met
msintuneappsdk@microsoft.com.

U hebt een van de volgende handleidingen voor ontwikkelaars nodig om de App Intune SDK te integreren in uw
app:

Ontwikkelaarshandleiding voor Intune App SDK voor iOS : in dit document wordt u stapsgewijs
begeleid bij het geschikt maken van uw systeemeigen iOS-app voor de Intune App SDK.

Ontwikkelaarshandleiding voor Intune App SDK voor Android : in dit document wordt u
stapsgewijs begeleid bij het geschikt maken van uw systeemeigen Android-app voor de Intune App SDK.

Handleiding Intune App SDK Xamarin Bindings : dit document bevat informatie over het bouwen
van iOS- en Android-apps met Xamarin voor het Intune-beleid voor app-beveiliging.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-ios
https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-android
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-sdk-xamarin


  

Telemetrie configureren voor uw app

Versienummers van line-of-business-apps

Volledig versienummerVolledig versienummer

Versie- en buildnummer in Android en iOSVersie- en buildnummer in Android en iOS

Als u uw app geschikt hebt gemaakt voor het app-beveiligingsbeleid, is daarnaast het volgende vereist voor uw
app om deze correct te laten functioneren met voorwaardelijke toegang op basis van een app voor Azure
ActiveDirectory (AAD):

De app is gebouwd met de Azure Active Directory-verificatiebibliotheek en geschikt gemaakt voor AAD
Broker-verificatie.

De AAD-client-id voor uw app moet uniek zijn voor de iOS- en Android-platformen.

Met Microsoft Intune worden gebruiksstatistieken verzameld voor uw app.

Intune App SDK voor iOS: de SDK registreert standaard SDK-telemetriegegevens van
gebruiksgebeurtenissen. Deze gegevens worden naar Microsoft Intune verzonden.

Als u ervoor kiest geen SDK-telemetriegegevens vanuit uw app naar Microsoft Intune te verzenden,
moet u het vastleggen van telemetriegegevens uitschakelen door 'JA' in te schakelen voor de
eigenschap MAMTelemetryDisabled  in het IntuneMAMSettings-woordenboek .

Intune App SDK voor Android: de Intune App SDK voor Android beheert niet de gegevensverzameling
vanuit uw app. De bedrijfsportal-app registreert standaard telemetriegegevens. Deze gegevens worden
naar Microsoft Intune verzonden. Geheel volgens het Microsoft-beleid worden er geen persoonsgegevens
verzameld.

Als eindgebruikers ervoor kiezen deze gegevens niet te verzenden, moeten ze telemetrie uitschakelen
onder Instellingen op de bedrijfsportal-app. Zie Gegevensverzameling door Microsoft uitschakelen
voor meer informatie.

In line-of-business-apps in Intune wordt nu het versienummer getoond voor iOS- en Android-apps. Het
nummer wordt in de Azure Portal in de app-lijst en in de blade App-overzicht getoond. Eindgebruikers kunnen
het app-nummer in de bedrijfsportal-app en in de webportal zien.

Het volledige versienummer duidt een specifieke release van de app aan. Het nummer wordt weergegeven als
Versie(Build). Bijvoorbeeld 2.2(2.2.17560800).

Het volledige versienummer bevat twee onderdelen:

Versie
Het versienummer is het door mensen leesbare releasenummer van de app. Dit wordt door
eindgebruikers gebruikt om de verschillende releases van de app aan te duiden.

Buildnummer
Het buildnummer is een intern nummer dat voor de detectie van apps en het beheer van apps via een
programma kan worden gebruikt. Het buildnummer verwijst naar een iteratie van de app die refereert
aan wijzigingen in de code.

Zowel Android als iOS gebruiken versie- en buildnummers ter verwijzing naar apps. Beide besturingssystemen
bevatten echter betekenissen die specifiek zijn voor het besturingssysteem. De volgende tabel biedt een
verklaring van de samenhang van deze termen.

Let op dat u zowel het versie- als het buildnummer gebruikt wanneer u een line-of-business-app ontwikkelt voor
gebruik in Intune. Beheereigenschappen van een Intune-app zijn afhankelijk van een zinvolle CFBundleVersion
(voor iOS) en PackageVersionCode (voor Android). Deze nummers zijn opgenomen in het app-manifest.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-authentication-libraries
https://docs.microsoft.com/azure/app-service/app-service-mobile-how-to-configure-active-directory-authentication#configure-a-native-client-application
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/turn-off-microsoft-usage-data-collection-android


INTUNE IOS ANDROID BESCHRIJVING

Versienummer CFBundleShortVersionString PackageVersionName Dit nummer geeft een
specifieke release van de
app aan voor
eindgebruikers.

Buildnummer CFBundleVersion PackageVersionCode Met dit nummer wordt een
iteratie in de app-code
aangegeven.

iOSiOS

AndroidAndroid

Vervolgstappen na de integratie
Uw app testenUw app testen

CFBundleShortVersionString
Hiermee wordt het releaseversienummer van de bundel opgegeven. Dit nummer duidt een releaseversie van
de app aan. Met dit nummer kunnen eindgebruikers aan de app refereren.
CFBundleVersion
De buildversie van de bundel, die een iteratie van de bundel aanduidt. Het nummer duidt eventueel een
release of een releasebundel aan. Met dit nummer vindt detectie van apps plaats.

PackageVersionName
Het versienummer dat zichtbaar is voor gebruikers. Dit kenmerk kan als onbewerkte tekenreeks of als
referentie aan een tekenreeksbron worden ingesteld. De tekenreeks is enkel bedoeld om aan gebruikers te
worden getoond.
PackageVersionCode
Een intern versienummer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om te bepalen of een versie meer recent is dan
een andere, waarbij hogere nummers meer recente versies aangeven. Dit is niet de versie

Nadat u de benodigde stappen hebt uitgevoerd om uw iOS- of Android-app te integreren met de Intune App
SDK, moet u ervoor zorgen dat alle beleid voor app-beveiliging is ingeschakeld en correct werkt voor de
gebruiker en de IT-beheerder. Als u uw geïntegreerde app wilt testen, gaat u als volgt te werk:

Microsoft Intune-testaccount: als u uw door Intune beheerde app wilt testen aan de hand van
beveiligingsfuncties voor Intune-apps, hebt u een Microsoft Intune-account nodig.

Als u een ISV bent die apps voor de iOS of Android Store wilt inschakelen voor Intune-beleid voor
app-beveiliging, ontvangt u een promotiecode nadat u de registratie bij Microsoft Intune hebt
voltooid. Dit wordt beschreven in de registratiestap. Met de promotiecode kunt u zich aanmelden
voor een Microsoft Intune-proefversie met uitgebreid gebruik van één jaar.

Als u een Line-Of-Business-app ontwikkelt die niet naar de Store word verzonden, wordt ervan
uitgegaan dat u via uw organisatie toegang hebt tot Microsoft Intune. U kunt zich ook registreren
voor een gratis proefversie van één maand via Microsoft Intune.

Zorg ervoor, als u uw app op een mobiel apparaat met een eindgebruikeraccount test, dat u dat
account een Intune-licentie hebt gegeven op de website van ht Microsoft 365-beheercentrum
nadat u bent aangemeld met een beheerdersaccount. Zie Microsoft Intune-licentie toewijzen.

Intune-beleid voor app-beveiliging: als u uw app wilt testen aan de hand van alle Intune-beleid voor
app-beveiliging, moet u voor elke beleidsinstelling het te verwachten gedrag kennen. Zie de
beschrijvingen van iOS-beleid voor app-beveiliging en Android-beleid voor app-beveiliging. Als uw app
in de Intune SDK is geïntegreerd, maar nog niet als een doel-app wordt vermeld in de Azure-portal, kunt

https://admin.microsoft.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=40BE278A-DFD1-470a-9EF7-9F2596EA7FF9&dl=INTUNE_A&ali=1#0
https://docs.microsoft.com/intune/licenses-assign


    Uw app toegang geven tot de Intune-app-beveiliging (optioneel)Uw app toegang geven tot de Intune-app-beveiliging (optioneel)

Uw app van een logo voorzien (optioneel)Uw app van een logo voorzien (optioneel)

u een beleid erop toepassen door de optie + Meer apps te selecteren en de bundel-id (iOS) of
pakketnaam (Android) in het tekstvak op te geven.

Probleemoplossing: als u problemen ondervindt tijdens het handmatig testen van de
gebruikerservaring van uw app-installatie, gaat u naar Problemen met app-installatie oplossen.

Als uw app zijn eigen aangepaste Azure Active Directory-instellingen (AAD) voor verificatie gebruikt, moet u de
volgende stappen volgen voor zowel apps uit de openbare store als interne LOB-apps. De stappen hoeven niet
te worden genomen als uw app momenteel gebruikmaakt van de standaard client-id van de Intune-
SDK.

Nadat u uw app hebt geregistreerd in een Azure-tenant en deze wordt weergegeven onder Alle toepassingen,
moet u uw app toegang geven tot de Intune-app-beveiliging (eerder bekend als MAM-service). In Azure Portal:

1. Ga naar de blade Azure Active Directory.
2. Ga onder App-registraties naar de vermelding die voor de toepassing is ingesteld.
3. Klik op + Een machtiging toevoegen.
4. Klik op API's die in mijn organisatie worden gebruikt.
5. Voer in het zoekvak Microsoft Mobile Application Management in.
6. Schakel onder Gedelegeerde machtigingen het selectievakje

DeviceManagementManagedApps.ReadWrite: Read and Write the User’s App Management Data*
(DeviceManagementManagedApps.ReadWrite: de app-beheergegevens van de gebruiker lezen en schrijven)
in.

7. Klik op Machtigingen toevoegen.

Nadat u de werking van Intune-beleid voor app-beveiliging hebt gevalideerd in uw app, kunt u het pictogram
van uw app voorzien van het logo van Intune-beleid voor app-beveiliging.

Aan de hand van dit logo kunnen IT-beheerders, eindgebruikers en potentiële Intune-klanten zien dat uw app
werkt met Intune-beleid voor app-beveiliging. Hiermee wordt de aanvaarding en het gebruik van uw app door
Intune-klanten aangemoedigd.

Het logo ziet eruit als het pictogram van een aktetas zoals in de voorbeelden hieronder wordt weergegeven:

 

Wat u nodig hebt om uw app van een logo te voorzien:

Een toepassing voor het bewerken van afbeeldingen die EPS-bestanden kan lezen of een Adobe-
toepassing die AI-bestanden kan lezen.

U kunt de hulpmiddelen en richtlijnen voor het app-logo van Intune vinden op de Microsoft Intune
GitHub.

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-partner-badge
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Intune App Wrapping Tool

Redenen om de App Wrapping Tool te gebruikenRedenen om de App Wrapping Tool te gebruiken

Ondersteunde platforms voor app-ontwikkelingOndersteunde platforms voor app-ontwikkeling

APP WRAPPING TOOL XAMARIN CORDOVA

iOS Yes Yes

Android Nee, gebruik de Intune App SDK
Xamarin Bindings.

Ja

Intune App SDK

U kunt uw apps gebruik laten maken van app-beveiligingsbeleid door de Intune App Wrapping Tool of de
Intune App SDK te gebruiken. In deze informatie wordt uitgelegd hoe en wanneer u deze twee methoden
gebruikt.

De App Wrapping Tool wordt hoofdzakelijk gebruikt voor interne LOB-apps (Line-Of-Business). Het
hulpprogramma is een opdrachtregeltoepassing waarmee een wrapper rond de app wordt gemaakt, zodat de
app vervolgens kan worden beheerd door app-beveiligingsbeleid van Intune. Bij het beveiligen van een app die
is geleverd door een ISV (onafhankelijke softwareleverancier) is het belangrijk om te achterhalen of de ISV de
verpakte app nog ondersteunt.

Om het hulpprogramma te kunnen gebruiken, hebt u de broncode niet nodig, maar wel
ondertekeningsreferenties. Zie het Intune-blog voor meer informatie over ondertekeningsreferenties. Zie
Android App Wrapping Tool en iOS App Wrapping Tool voor documentatie over de App Wrapping Tool.

De App Wrapping Tool biedt geen ondersteuning voor apps in de Apple App Store of Google Play Store. De
tool biedt ook geen ondersteuning voor bepaalde functies waarvoor ontwikkelaarsintegratie vereist is (zie de
volgende functievergelijkingstabel).

Zie Line-Of-Business-apps en -gegevens beveiligen op apparaten die niet zijn geregistreerd bij Microsoft
Intune voor meer informatie over de App Wrapping Tool voor app-beveiligingsbeleid op apparaten die niet zijn
geregistreerd bij Intune.

Uw app heeft geen ingebouwde functies voor gegevensbescherming
Uw app is eenvoudig
Uw app wordt intern geïmplementeerd
U hebt geen toegang tot de broncode van de app
U hebt de app niet ontwikkeld
De gebruikersverificatie van uw app is minimaal

De App SDK is hoofdzakelijk ontworpen voor klanten die apps in de Apple App Store of Google Play Store
hebben en hun apps willen beheren met Intune. Elke app kan echter profiteren van integratie van de SDK, zelfs
als het een Line-Of-Business app is.

https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2015/02/25/how-to-obtain-the-prerequisites-for-the-intune-app-wrapping-tool-for-ios/


Redenen om de SDK te gebruikenRedenen om de SDK te gebruiken

Ondersteunde platforms voor app-ontwikkelingOndersteunde platforms voor app-ontwikkeling

INTUNE APP SDK XAMARIN CORDOVA

iOS Ja, gebruik de Intune App SDK
Xamarin Bindings.

Nee

Android Ja, gebruik de Intune App SDK
Xamarin Bindings.

Nee

Vergelijking van functies

NOTENOTE

ONDERDEEL APP SDK APP WRAPPING TOOL

Webinhoud beperken en
weergeven in een
bedrijfsbeheerde browser

X X

Back-ups verhinderen van
Android, iTunes of iCloud

X X

App mag gegevens
overdragen naar ander
apps

X X

App mag gegevens
ontvangen van andere apps

X X

Knippen, kopiëren en
plakken met andere apps
beperken

X X

Zie Overzicht voor meer informatie over de SDK. Zie Aan de slag met de Microsoft Intune App SDK om aan de
slag te gaan met de SDK.

Uw app heeft geen ingebouwde functies voor gegevensbescherming
Uw app is complex en bevat veel ervaringen
Uw app is geïmplementeerd op een openbare app-store, zoals Google Play of de App Store van Apple
U bent app-ontwikkelaar en beschikt over de technische achtergrond om de SDK te gebruiken
Uw app bevat andere SDK-integraties
Uw app wordt regelmatig bijgewerkt

In deze tabel staan de instellingen die u kunt gebruiken voor de App SDK en de App Wrapping Tool.

De App Wrapping Tool kan worden gebruikt met de zelfstandige versie van Intune of met Intune met Configuration
Manager.



Geef het aantal tekens dat
kan worden geknipt of
gekopieerd van een
beheerde app

X X

Eenvoudige pincode
vereisen voor toegang

X X

Het aantal pogingen
opgeven voordat de
pincode opnieuw wordt
ingesteld

X X

Vingerafdruk in plaats van
pincode toestaan

X X

Gezichtsherkenning
toestaan in plaats van
pincode (alleen iOS)

X X

Bedrijfsreferenties vereisen
voor toegang

X X

De uitvoering blokkeren
van beheerde apps die op
gekraakte of geroote
apparaten worden
uitgevoerd

X X

App-gegevens versleutelen X X

De toegangsvereisten na
een opgegeven aantal
minuten opnieuw
controleren

X X

De offlinerespijtperiode
opgeven

X X

Schermafbeeldingen maken
blokkeren (alleen Android)

X X

Ondersteuning van MAM
zonder apparaatinschrijving

X X

Volledig wissen van app-
gegevens

X X

ONDERDEEL APP SDK APP WRAPPING TOOL



Selectief wissen van werk-
en schoolgegevens in
scenario's met meerdere
identiteiten 

Opmerking: bij iOS geldt
dat als het beheerprofiel
wordt verwijderd, ook de
app wordt verwijderd.

X

'Opslaan als' voorkomen X

Configuratie van
doeltoepassingen

X

Ondersteuning voor
meerdere identiteiten

X

Aanpasbare stijl X

VPN-verbindingen met
Citrix mVPN op aanvraag
voor toepassingen

X X

Synchroniseren van
contactpersonen
uitschakelen

X X

Afdrukken uitschakelen X X

Minimumversie van app
vereisen

X X

Minimumversie van het
besturingssysteem vereisen
(iOS en Android)

X X

Minimale versie van
Android-beveiligingspatch
vereisen (alleen Android)

X X

Minimale Intune SDK voor
iOS vereisen (alleen iOS)

X X

ONDERDEEL APP SDK APP WRAPPING TOOL

Volgende stappen
Meer informatie over app-beveiligingsbeleid en Intune kunt u vinden in de volgende onderwerpen:

Android App Wrapping Tool
iOS App Wrapping Tool
De SDK gebruiken om apps geschikt te maken voor Mobile Application Management



iOS-apps voorbereiden voor app-beveiligingsbeleid
met Intune App Wrapping Tool
20-3-2019 • 44 minutes to read

Algemene vereisten voor de App Wrapping Tool

Apple Developer-vereisten voor de App Wrapping Tool

Gebruik de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor iOS om het beveiligingsbeleid van de Intune-app voor
interne iOS-apps in te schakelen zonder dat u de code van de app zelf wijzigt.

Het hulpprogramma is een macOS-opdrachtregelprogramma waarmee een 'wrapper' (soort schil) rond een app
wordt gemaakt. Nadat een app is verwerkt, kunt u de functionaliteit ervan wijzigen door een app-
beveiligingsbeleid te implementeren.

Zie Microsoft Intune App Wrapping Tool voor iOS op GitHub als u het hulpprogramma wilt downloaden.

Voordat u de App Wrapping Tool uitvoert, moet u aan enkele algemene vereisten voldoen:

Download de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor iOS vanuit GitHub.

Een macOS-computer met OS X 10.8.5 of hoger, waarop de Xcode-werkset met versie 9 of hoger is
geïnstalleerd.

De iOS-invoer-app moet zijn ontwikkeld en ondertekend door uw bedrijf of een ISV (Independent
Software Vendor, onafhankelijke softwareleverancier).

Het bestand van de invoer-app moet de extensie .ipa of .app hebben.

De invoer-app moet zijn gecompileerd voor iOS 10 of hoger.

De invoer-app kan niet worden versleuteld.

De invoer-app kan geen uitgebreide bestandskenmerken hebben.

Voor de invoer-app moeten rechten zijn ingesteld voordat deze wordt verwerkt door de Intune App
Wrapping Tool. Rechten zorgen ervoor dat de app naast de standaardmachtigingen en -
mogelijkheden ook over andere machtigingen en -mogelijkheden beschikt. Zie App-rechten
instellen voor instructies.

Als u verpakte apps uitsluitend naar gebruikers van uw organisatie wilt distribueren, moet u beschikken over een
account voor het Apple Developer Enterprise Program en over verschillende entiteiten voor app-ondertekening
die zijn gekoppeld aan uw Apple Developer-account.

Meer informatie over het intern distribueren van iOS-apps naar gebruikers van uw organisatie kunt u vinden in
de officiële handleiding Distributing Apple Developer Enterprise Program Apps.

U hebt het volgende nodig voor het distribueren van apps die zijn verpakt door Intune:

Een Developer-account voor het Apple Developer Enterprise Program.

Handtekeningcertificaat voor interne en ad-hocdistributie met geldige team-id.

U hebt de SHA1-hash van het handtekeningcertificaat nodig als parameter voor de Intune App
Wrapping Tool.

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-ios
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-ios
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Reference/EntitlementKeyReference/Chapters/AboutEntitlements.html
https://developer.apple.com/programs/enterprise/
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/DistributingEnterpriseProgramApps/DistributingEnterpriseProgramApps.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH33-SW1


Stappen voor het maken van een Apple Developer Enterprise-accountStappen voor het maken van een Apple Developer Enterprise-account

Stappen voor het maken van een Apple-handtekeningcertificaatStappen voor het maken van een Apple-handtekeningcertificaat

Inrichtingsprofiel voor interne distributie.

1. Ga naar de site Apple Developer Enterprise Program.

2. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Enroll.

3. Bekijk de controlelijst om te zien wat u moet registreren. Klik op Start Your Enrollment aan de onderkant
van de pagina.

4. Meld u aan met de Apple ID van uw organisatie. Als u die niet hebt, klikt u op Create Apple ID .

5. Selecteer uw Entity Type en klik op Continue.

6. Vul het formulier in met de gegevens van uw organisatie. Klik op Continue. Op dat punt vraagt Apple u te
controleren of u bent gemachtigd om uw organisatie te registreren.

7. Klik na de verificatie op Agree to License.

8. Nadat u akkoord bent gegaan met de licentie, voltooit u de procedure door het programma te kopen en
te activeren.

9. Als u de teamagent bent (degene die aan het Apple Developer Enterprise Program deelneemt namens uw
organisatie), stelt u eerst uw team samen door teamleden uit te nodigen en rollen toe te wijzen. Lees de
Apple-documentatie over het beheren van uw Developer-accountteam voor meer informatie over het
beheren van uw team.

1. Ga naar de Apple Developer-portal.

2. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op Account.

3. Meld u aan met uw de Apple ID van uw organisatie.

4. Klik op Certificates, IDs & Profiles.

5. Klik op het  in de rechterbovenhoek om een iOS-certificaat toe te voegen.

6. Maak een In-House and Ad Hoc-certificaat onder Production.

https://developer.apple.com/programs/enterprise/
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/ManagingYourTeam/ManagingYourTeam.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH16-SW1
https://developer.apple.com/


NOTENOTE
Als u niet van plan bent om de app te distribueren en u deze alleen intern wilt testen, kunt u een certificaat voor
iOS-appontwikkeling in plaats van een certificaat voor productie gebruiken. Als u een certificaat voor ontwikkeling
gebruikt, zorg er dan voor dat het mobiele inrichtingsprofiel verwijst naar de apparaten waarop de app wordt
geïnstalleerd.

7. Klik onder aan de pagina op Next.

8. Lees de instructies voor het maken van een Certificate Signing Request (CSR) met behulp van de
toepassing Sleutelhangertoegang op uw macOS-computer.



9. Volg de bovenstaande instructies om een CSR te maken. Start de toepassing Sleutelhangertoegang op
uw macOS-computer.

10. In het macOS-menu boven aan het scherm gaat u naar Sleutelhangertoegang > Certificaatassistent
> Vraag een certificaat aan bij een certificaatautoriteit.

11. Volg de instructies op de Apple Developer-site hierboven voor het maken van een CSR-bestand. Sla het
CSR-bestand op uw macOS-computer op.



12. Ga terug naar de Apple Developer-site. Klik op Continue. Upload vervolgens het CSR-bestand.

13. Apple genereert het handtekeningcertificaat.  Download het handtekeningcertificaat en sla het op in een
gemakkelijk te onthouden locatie op uw macOS-computer.

14. Dubbelklik op het certificaatbestand dat u zojuist hebt gedownload om het certificaat toe te voegen aan
een sleutelhanger.

15. Open Sleutelhangertoegang opnieuw. Ga naar uw certificaat door te zoeken naar de naam van het
certificaat in de zoekbalk rechtsboven. Klik met de rechtermuisknop op het item om het menu te openen
en klik op Toon info. In de voorbeeldschermen wordt een certificaat voor ontwikkeling in plaats van een
certificaat voor productie gebruikt.



Stappen voor het maken van een In-House Distribution Provisioning-profielStappen voor het maken van een In-House Distribution Provisioning-profiel

16. Er wordt een venster met informatie weergegeven. Ga naar de onderkant van het venster en kijk onder het
label Vingerafdrukken. Kopieer de (grijs weergegeven) SHA1-tekenreeks om deze te gebruiken als de
parameter -c voor de App Wrapping Tool.

1. Ga terug naar de Apple Developer-accountportal en meld u aan met de Apple ID van uw organisatie.

2. Klik op Certificates, IDs & Profiles.

3. Klik op het  in de rechterbovenhoek om een iOS-inrichtingsprofiel toe te voegen.

4. Maakt een In House-inrichtingsprofiel onder Distribution.

https://developer.apple.com/account/


De App Wrapping Tool downloaden

De App Wrapping Tool uitvoeren
Terminal gebruikenTerminal gebruiken

/Volumes/IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i /<path of input app>/<app filename> -o /<path 
to output folder>/<app filename> -p /<path to provisioning profile> -c <SHA1 hash of the certificate> [-b 
[<output app build string>]] [-v] [-e] [-x /<array of extension provisioning profile paths>]

5. Klik op Continue. Koppel het eerder gegenereerde handtekeningcertificaat aan het inrichtingsprofiel.

6. Volg de stappen om uw profiel (met de extensie .mobileprovision) te downloaden naar uw macOS-
computer.

7. Sla het bestand op in een gemakkelijk te onthouden locatie. Dit bestand wordt gebruikt voor de parameter
-p bij gebruik van de App Wrapping Tool.

1. Download de bestanden voor de App Wrapping Tool van GitHub naar een Mac OS-computer.

2. Dubbelklik op Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.dmg. Er wordt een venster met de
gebruiksrechtovereenkomst weergegeven. Lees het document zorgvuldig door.

3. Kies Akkoord om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren. Hiermee wordt het pakket aan uw
computer gekoppeld.

Open macOS Terminal en voer de volgende opdracht uit:

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-ios


NOTENOTE

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i ~/Desktop/MyApp.ipa -o ~/Desktop/MyApp_Wrapped.ipa -p 
~/Desktop/My_Provisioning_Profile_.mobileprovision -c "12 A3 BC 45 D6 7E F8 90 1A 2B 3C DE F4 AB C5 D6 E7 89 
0F AB"  -v true

OpdrachtregelparametersOpdrachtregelparameters

EIGENSCHAP GEBRUIK

-i <Path of the input native iOS application file> . De
bestandsnaam moet eindigen op .app of .ipa.

-o <Path of the wrapped output application>

-p <Path of your provisioning profile for iOS apps>

-c <SHA1 hash of the signing certificate>

-h Hiermee wordt gedetailleerde informatie weergegeven over
de beschikbare opdrachtregeleigenschappen voor de App
Wrapping Tool.

-v (Optioneel) Hiermee worden uitgebreide berichten naar de
console uitgevoerd. Het wordt aanbevolen deze eigenschap
te gebruiken voor opsporing van eventuele fouten.

-e (Optioneel) Gebruik deze eigenschap om ervoor te zorgen
dat ontbrekende rechten worden verwijderd wanneer de app
door de App Wrapping Tool wordt verwerkt. Zie App-rechten
instellen voor meer informatie.

-xe (Optioneel) Hiermee wordt informatie afgedrukt over de iOS-
extensies in de app en de rechten die nodig zijn voor het
gebruik ervan. Zie App-rechten instellen voor meer
informatie.

-x (Optioneel) 
<An array of paths to extension provisioning
profiles>

. Gebruik deze eigenschap als uw app extensie-
inrichtingsprofielen nodig heeft.

Sommige parameters zijn optioneel, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel.

Voorbeeld: met de volgende voorbeeldopdracht voert u de App Wrapping Tool uit voor een app met de naam
MyApp.ipa. Een inrichtingsprofiel en een SHA-1-hash van het ondertekeningscertificaat worden opgegeven en
gebruikt om de ingepakte app te ondertekenen. De uitvoer-app (MyApp_Wrapped.ipa) wordt gemaakt en
opgeslagen in uw Bureaublad-map.

U kunt de volgende opdrachtregelparameters gebruiken met de App Wrapping Tool:



-f (Optioneel) 
<Path to a plist file specifying arguments.>  Gebruik

deze eigenschap vóór het PLIST-bestand als u ervoor kiest
om de PLIST-sjabloon te gebruiken om de rest van de
IntuneMAMPackager-eigenschappen op te geven, zoals -i, -o
en -p. Zie Een PLIST-bestand gebruiken voor het invoeren
van argumenten.

-b (Optioneel) Gebruik -b zonder argument als u wilt dat de
verpakte uitvoer-app dezelfde bundelversie krijgt als de
invoer-app (niet aanbevolen). 

Gebruik -b <custom bundle version>  als u wilt dat de
verpakte app een aangepaste CFBundleVersion krijgt. Als u
ervoor kiest om een aangepaste CFBundleVersion op te
geven, wordt u aangeraden om de CFBundleVersion van de
oorspronkelijke app te verhogen door de minst significante
component te verhogen, bijvoorbeeld 1.0.0 -> 1.0.1.

EIGENSCHAP GEBRUIK

Een PLIST-bestand gebruiken voor het invoeren van argumentenEen PLIST-bestand gebruiken voor het invoeren van argumenten

PLIST-SLEUTEL STANDAARDWAARDE OPMERKINGEN

Pad van invoer-app-pakket leeg Gelijk aan -i

Pad van uitvoer-app-pakket leeg Gelijk aan -o

Pad van inrichtingsprofiel leeg Gelijk aan -p

SHA-1-certificaat-hash leeg Gelijk aan -c

Uitgebreid ingeschakeld onjuist Gelijk aan -v

Ontbrekende rechten verwijderen onjuist Gelijk aan -c

Standaardbuild voorkomen onjuist Komt overeen met het gebruik van -b
zonder argumenten

Tekenreeks voor build overschrijven leeg De aangepaste CFBundleVersion van
de verpakte uitvoer-app

Paden van extensie-inrichtingsprofielen leeg Een matrix van extensie-
inrichtingsprofielen voor de app.

./IntuneMAMPackager –f Parameters.plist

U kunt de App Wrapping Tool op een eenvoudige manier uitvoeren door de opdrachtargumenten in een PLIST-
bestand op te nemen. Een PLIST-bestand heeft een indeling die vergelijkbaar is met die van een XML-bestand en
kan worden gebruikt om opdrachtregelargumenten in te voeren met een formulierinterface.

Open in de map IntuneMAMPackager/Contents/MacOS Parameters.plist  (een lege PLIST-sjabloon) met een
teksteditor of Xcode. Voer uw argumenten in voor de volgende sleutels:

Voer de IntuneMAMPackager uit met het PLIST-bestand als het enige argument:

https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Conceptual/PropertyLists/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Cocoa/Conceptual/PropertyLists/Introduction/Introduction.html


  

Na het verpakkenNa het verpakken

IMPORTANTIMPORTANT

Hoe vaak moet ik mijn iOS-toepassing opnieuw verpakken met de
Intune App Wrapping Tool?

Foutberichten en logboekbestanden

FoutberichtenFoutberichten

FOUTBERICHT MEER INFORMATIE

U moet een geldig iOS-inrichtingsprofiel opgeven. Uw inrichtingsprofiel is mogelijk niet geldig. Controleer of u
de juiste machtigingen hebt voor apparaten en of uw profiel
correct is gemaakt voor ontwikkeling of distributie. Uw
inrichtingsprofiel kan ook zijn verlopen.

Geef een geldige naam op voor een invoer-app. Zorg dat u de juiste naam opgeeft voor de invoer-app.

Nadat het verpakken is voltooid, wordt het bericht 'De toepassing is verpakt' weergegeven. Zie Foutberichten
voor hulp als er een fout optreedt.

De verpakte app wordt opgeslagen in de uitvoermap die u eerder hebt opgegeven. U kunt de app uploaden naar
de Intune-beheerconsole en koppelen aan een beheerbeleid voor mobiele apps.

Wanneer u een verpakte app uploadt, kunt u proberen een oudere versie van de app bij te werken als er al een oudere
(ingepakte of oorspronkelijke) versie was geïmplementeerd in Intune. Als er een fout optreedt, uploadt u de app als een
nieuwe app en verwijdert u de oudere versie.

U kunt de app nu implementeren naar uw gebruikersgroepen en app-beveiligingsbeleid instellen voor de app.
De app wordt uitgevoerd op het apparaat met het app-beperkingsbeleid dat u hebt opgegeven.

De belangrijkste scenario's waarin u uw toepassingen opnieuw moet verpakken, zijn:

Er is een nieuwe versie uitgebracht van de toepassing. De vorige versie van de app is verpakt en geüpload
naar de Intune-console.
Er is een nieuwe versie uitgebracht van de Intune App Wrapping Tool voor iOS, met oplossingen voor
belangrijke problemen of nieuwe beveiligingsbeleidskenmerken specifiek voor de Intune-toepassing. Dit
gebeurt na 6-8 weken via de GitHub-opslagplaats van de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor iOS.

Hoewel het in iOS mogelijk is om toepassingen te verpakken met een ander certificaat-/inrichtingsprofiel dan het
profiel dat is gebruikt om de app te registreren, mislukt het verpakken als de rechten die zijn opgegeven in de
app niet in het nieuwe inrichtingsprofiel zijn opgenomen. Als u met behulp van de -e-opdrachtregeloptie,
waarmee ontbrekende rechten van de app worden verwijderd, wilt afdwingen dat het verpakken in dit scenario
niet mislukt, kan functionaliteit in de app verloren gaan.

Enkele best practices voor opnieuw verpakken:

Ervoor zorgen dat een inrichtingsprofiel dezelfde vereiste rechten bevat als een eerder inrichtingsprofiel.

Gebruik de volgende informatie voor het oplossen van problemen die zich voordoen met de App Wrapping Tool.

Als de App Wrapping Tool niet kan worden voltooid, wordt mogelijk een van de volgende foutberichten
weergegeven in de console:

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-ios


Geef een geldig pad naar de uitvoer-app op. Zorg dat het pad naar de uitvoer-app dat u hebt opgegeven
bestaat en correct is.

Geef een geldig inrichtingsprofiel voor invoer op. Zorg dat u een geldige naam en extensie voor het
inrichtingsprofiel hebt opgegeven. Er ontbreken mogelijk
rechten in uw inrichtingsprofiel of mogelijk hebt u de
opdrachtregeloptie –p niet toegevoegd.

De invoer-app die u hebt opgegeven, is niet gevonden. Geef
een geldige naam en een geldig pad op voor de invoer-app.

Zorg dat het pad naar uw invoer-app geldig is en bestaat.
Zorg dat de invoer-app op die locatie bestaat.

Het inrichtingsprofielbestand voor invoer dat u hebt
opgegeven, is niet gevonden. Geef een geldige
inrichtingsprofielbestand voor invoer op.

Zorg dat het pad naar het inrichtingsbestand voor invoer
geldig is en dat het opgegeven bestand bestaat.

De app-map voor uitvoer die u hebt opgegeven, is niet
gevonden. Geef een geldig pad naar de uitvoer-app op.

Zorg dat het opgegeven uitvoerpad geldig is en bestaat.

App voor uitvoer heeft geen IPA-extensie. Alleen apps met de extensies .app en .ipa worden
geaccepteerd door de App Wrapping Tool. Zorg dat uw
bestand voor uitvoer een geldige extensie heeft.

Er is een ongeldig handtekeningcertificaat opgegeven. Geef
een geldig handtekeningcertificaat van Apple op.

Zorg dat u het juiste handtekeningcertificaat hebt
gedownload vanuit de Apple-portal voor ontwikkelaars. Uw
certificaat is mogelijk verlopen of misschien ontbreekt er een
openbare of persoonlijke sleutel. Als uw Apple-certificaat en
inrichtingsprofiel kunnen worden gebruikt om een app
correct te ondertekenen in Xcode, zijn deze ook geldig voor
de App Wrapping Tool.

De opgegeven app voor invoer is ongeldig. Geef een geldige
app op.

Zorg dat u een geldige iOS-app hebt die is gecompileerd als
APP of IPA-bestand.

De opgegeven app voor invoer is versleuteld. Geef een
geldige niet-versleutelde app op.

De App Wrapping Tool ondersteunt geen versleutelde apps.
Geef een niet-versleutelde app op.

De opgegeven app voor invoer die u hebt opgegeven, heeft
geen Position Independent Executable-indeling (PIE). Geef
een geldige app in de PIE-indeling op.

Position Independent Executable-apps (PIE) kunnen worden
geladen op een willekeurig geheugenadres wanneer ze
worden uitgevoerd. Dit kan beveiligingsvoordelen hebben.
Zie de Apple-documentatie voor ontwikkelaars voor meer
informatie over beveiligingsvoordelen.

De opgegeven invoer-app is al verpakt. Geef een geldige
niet-verpakte app op.

U kunt een app die al is verwerkt door het hulpprogramma,
niet opnieuw verwerken. Als u wilt een app opnieuw wilt
verwerken, moet u het hulpprogramma uitvoeren met de
oorspronkelijke versie van de app.

De app voor invoer die u hebt opgegeven, is niet
ondertekend. Geef een geldige ondertekende app op.

De App Wrapping Tool vereist dat apps zijn ondertekend.
Raadpleeg de documentatie voor ontwikkelaars voor meer
informatie over hoe u een verpakte app ondertekent.

De app voor invoer die u hebt opgegeven, moet de indeling
.ipa of .app hebben.

Alleen de extensies .app en .ipa worden geaccepteerd door de
App Wrapping Tool. Zorg dat uw invoerbestand een geldige
extensie heeft en is gecompileerd als bestand met de extensie
.app of .ipa.

FOUTBERICHT MEER INFORMATIE



De invoer-app die u hebt opgegeven, is al verpakt en heeft
de meest recente beleidssjabloonversie.

De App Wrapping Tool pakt een bestaande verpakte app met
de meest recente beleidssjabloonversie niet opnieuw in.

WAARSCHUWING: u hebt geen SHA1-certificaat-hash
opgegeven. Zorg dat uw verpakte app is ondertekend
voordat u deze implementeert.

Zorg dat u een geldige SHA1-hash opgeeft na de
opdrachtregeleigenschap –c.

FOUTBERICHT MEER INFORMATIE

Logboekbestanden voor de App Wrapping ToolLogboekbestanden voor de App Wrapping Tool

Certificaat-, inrichtingsprofiel- en verificatievereistenCertificaat-, inrichtingsprofiel- en verificatievereisten

VEREISTE DETAILS

iOS-inrichtingsprofiel Controleer of het inrichtingsprofiel geldig is voordat u het
toevoegt. De App Wrapping Tool controleert niet of het
inrichtingsprofiel is verlopen bij het verwerken van een iOS-
app. Als een verlopen inrichtingsprofiel is opgegeven, voegt
de App Wrapping Tool het verlopen inrichtingsprofiel toe en
weet u niet dat er een probleem is tot de installatie van de
app op een iOS-apparaat mislukt.

Apps die zijn verpakt met de App Wrapping Tool genereren logboeken die worden geschreven naar de console
van het iOS-clientapparaat. Deze informatie is nuttig voor situaties waarin u een probleem ondervindt met de
app en wilt achterhalen of dit probleem te maken heeft met de App Wrapping Tool. Als u deze informatie wilt
ophalen, gebruikt u de volgende stappen:

grep “IntuneAppRestrictions” <text file containing console output> > <required filtered log file name>

NOTENOTE

1. Reproduceer het probleem door de app uit te voeren.

2. Verzamel de uitvoer van de console door de instructies van Apple voor foutopsporing in
geïmplementeerde iOS-appste volgen.

3. Filter de opgeslagen logboeken op beperkingen voor apps door het volgende script in te voeren in de
console:

U kunt de gefilterde logboeken naar Microsoft verzenden.

In het logboekbestand komt het item 'build version' overeen met de buildversie van Xcode.

Verpakte apps bieden gebruikers ook de optie om logboeken rechtstreeks vanaf het apparaat te verzenden
nadat de app is vastgelopen. Gebruikers kunnen u de logboeken toesturen, zodat u ze kunt onderzoeken
en indien nodig kun doorsturen naar Microsoft.

De App Wrapping Tool voor iOS kan alleen volledig functioneren als aan bepaalde vereisten wordt voldaan.

https://developer.apple.com/library/ios/qa/qa1747/_index.html


      

iOS-handtekeningcertificaat Controleer of het ondertekeningscertificaat geldig is voordat
u het opgeeft. De App Wrapping Tool controleert niet of het
certificaat is verlopen bij het verwerken van iOS-apps. Als de
hash voor een verlopen certificaat is opgegeven, verwerkt en
ondertekent het hulpprogramma de app, maar kan de app
niet worden geïnstalleerd op apparaten.

Controleer of het certificaat dat is verstrekt voor het
ondertekenen van de verpakte app, overeenkomt met het
certificaat in het inrichtingsprofiel. De App Wrapping Tool
controleert niet of het certificaat in het inrichtingsprofiel
overeenkomt met het certificaat dat is opgegeven voor het
ondertekenen van de verpakte app.

Verificatie Versleuteling werkt alleen als een apparaat een pincode heeft.
Op apparaten waarop u een verpakte app hebt
geïmplementeerd, wordt de gebruiker gevraagd om zich
opnieuw aan te melden met een werk- of schoolaccount
wanneer deze de statusbalk van het apparaat aanraakt. Het
standaardbeleid in een verpakte toepassing is verificatie bij
opnieuw opstarten. iOS verwerkt alle externe meldingen
(bijvoorbeeld een telefoongesprek) door de app af te sluiten
en deze vervolgens opnieuw te starten.

VEREISTE DETAILS

App-rechten instellen

Ondersteunde mogelijkheden voor de App Wrapping Tool voor iOSOndersteunde mogelijkheden voor de App Wrapping Tool voor iOS

MOGELIJKHEID BESCHRIJVING AANBEVOLEN RICHTLIJNEN

App-groepen Gebruik app-groepen zodat meerdere
apps toegang kunnen krijgen tot
gedeelde containers en sta aanvullende
communicatie tussen processen van de
verschillende apps toe.

Als u app-groepen wilt inschakelen,
opent u het deelvenster
Mogelijkheden en klikt u op AAN in
App-groepen . U kunt app-groepen
toevoegen of bestaande app-groepen
selecteren.

Pas omgekeerde DNS-notatie toe
wanneer u app-groepen gebruikt:

group.com.companyName.AppGroup

Achtergrondmodi Wanneer u achtergrondmodi
inschakelt, kan uw iOS-app op de
achtergrond actief blijven.

Voordat u de app verpakt, kunt u rechten verlenen zodat de app over meer machtigingen en mogelijkheden
beschikt dan standaard het geval is. Voor de ondertekening van de programmacode wordt gebruikgemaakt van
een rechtenbestand om speciale machtigingen in uw app (bijvoorbeeld de toegang tot een gedeelde sleutelketen)
op te geven. Specifieke app-services, ook wel mogelijkheden genoemd, worden in Xcode ingeschakeld tijdens het
ontwikkelen van de app. Wanneer de mogelijkheden eenmaal zijn ingeschakeld, worden deze weergegeven in uw
rechtenbestand. Zie Mogelijkheden toevoegen in de bibliotheek voor iOS-ontwikkelaars voor meer informatie
over rechten en mogelijkheden. Zie Ondersteunde mogelijkheden voor een volledige lijst met ondersteunde
mogelijkheden.

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/AddingCapabilities/AddingCapabilities.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/SupportedCapabilities/SupportedCapabilities.html


Gegevensbescherming Met de gegevensbescherming voegt u
een beveiligingsniveau toe aan
bestanden die op schijf zijn opgeslagen
door de iOS-app. De
gegevensbescherming maakt gebruik
van de ingebouwde
versleutelingshardware die aanwezig is
op de specifieke apparaten en waarmee
bestanden in een versleutelde indeling
op de schijf worden opgeslagen. Uw
app moet worden ingericht voor het
gebruik van de gegevensbescherming.

Aankopen binnen apps Bij aankopen binnen apps wordt een
winkel rechtstreeks in uw app
opgenomen en kunt u verbinding
maken met de winkel en veilig
betalingen van de gebruiker
verwerken. U kunt aankopen binnen
apps gebruiken voor het ontvangen
van betalingen voor uitgebreide
functionaliteit of voor aanvullende
inhoud die kan worden gebruikt met
uw app.

Sleutelketens delen Wanneer u het delen van sleutelketens
inschakelt, kan uw app wachtwoorden
in de sleutelketen delen met andere
apps die door uw team zijn ontwikkeld.

Pas omgekeerde DNS-notatie toe
wanneer u gebruikmaakt van het delen
van sleutelketens:

com.companyName.KeychainGroup

Persoonlijke VPN Sta een persoonlijk VPN toe zodat uw
app een aangepaste
systeemconfiguratie voor VPN kan
maken en beheren met Network
Extension Framework.

Pushmeldingen Met de Apple Push Notification-service
(APNs) kan de gebruiker via een app
die actief is op de achtergrond worden
geïnformeerd dat er een bericht is voor
de gebruiker.

Voor pushmeldingen hebt u een app-
specifiek inrichtingsprofiel nodig.

Volg de stappen in de Apple-
documentatie voor ontwikkelaars.

Configuratie van draadloze accessoires Wanneer u de configuratie van
draadloze accessoires inschakelt, wordt
External Accessory Framework aan uw
project toegevoegd en kunt u met uw
app MFi Wi-Fi-accessoires instellen.

MOGELIJKHEID BESCHRIJVING AANBEVOLEN RICHTLIJNEN

De stappen voor het inschakelen van rechtenDe stappen voor het inschakelen van rechten
1. U schakelt als volgt mogelijkheden in uw app in:

a. Ga in Xcode naar het doel van uw app en klik op Mogelijkheden.

b. Schakel de gewenste mogelijkheden in. Zie Mogelijkheden toevoegen in de bibliotheek voor iOS-
ontwikkelaars voor gedetailleerde informatie over elke mogelijkheid en het bepalen van de juiste waarden.

c. Noteer de id's die u tijdens de procedure hebt gemaakt. Deze worden ook wel de AppIdentifierPrefix -

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/AddingCapabilities/AddingCapabilities.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/AddingCapabilities/AddingCapabilities.html


Veelvoorkomende problemen met rechten oplossenVeelvoorkomende problemen met rechten oplossen

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Het parseren van rechten die zijn
gegenereerd uit de invoertoepassing is
mislukt.

Het rechtenbestand dat is opgehaald
uit de app kan niet door de App
Wrapping Tool worden gelezen. Het
rechtenbestand is mogelijk ongeldig.

Controleer het rechtenbestand voor uw
app. Hieronder wordt beschreven hoe
u dit doet. Controleer bij de inspectie
van het rechtenbestand op ongeldige
syntaxis. Het bestand moet de XML-
indeling hebben.

Er ontbreken rechten in het
inrichtingsprofiel (de ontbrekende
rechten worden weergegeven). Verpak
de app opnieuw met een
inrichtingsprofiel dat deze rechten
bevat.

De rechten die zijn ingeschakeld in het
inrichtingsprofiel en de mogelijkheden
die zijn ingeschakeld in de app komen
niet overeen. Dit verschil geldt ook
voor de id's die zijn gekoppeld aan
specifieke mogelijkheden (zoals app-
groepen en toegang tot de
sleutelketen).

Over het algemeen is het mogelijk om
een nieuw inrichtingsprofiel te maken
waarmee dezelfde mogelijkheden
kunnen worden ingeschakeld als voor
de app. Wanneer de id’s van het profiel
en de app niet overeenkomen, worden
deze, indien mogelijk, door de App
Wrapping Tool vervangen. Als u nog
steeds deze foutmelding krijgt nadat u
een nieuw inrichtingsprofiel hebt
gemaakt, kunt u de rechten van de app
verwijderen met de parameter –e (zie
de sectie De parameter–e gebruiken
om rechten te verwijderen uit een app).

De bestaande rechten van een ondertekende app zoekenDe bestaande rechten van een ondertekende app zoeken

waarden genoemd.

d. Bouw en onderteken uw app zodat deze kan worden verpakt.

2. U schakelt als volgt rechten in uw inrichtingsprofiel in:

a. Meld u aan bij het Apple Developer Member Center.

b. Maak een inrichtingsprofiel voor uw app. Zie De vereisten voor de Intune App Wrapping Tool voor iOS
ophalen voor instructies.

c. Schakel in het inrichtingsprofiel dezelfde rechten in als in uw app. U moet dezelfde id's (de 
AppIdentifierPrefix -waarden) gebruiken die u bij het ontwikkelen van de app hebt opgegeven.

d. Voer de wizard voor inrichtingsprofielen uit en download het bestand.

3. Zorg ervoor dat u aan alle vereisten hebt voldaan en verpak de app.

Als door de App Wrapping Tool voor iOS een fout met de rechten wordt weergegeven, voert u de volgende
stappen voor probleemoplossing uit.

U kunt als volgt de bestaande rechten van een ondertekende app en inrichtingsprofiel bekijken:

$ codesign -d --entitlements :- "Payload/YourApp.app"

1. Ga naar het IPA-bestand en wijzig de extensie in .zip.

2. Pak het ZIP-bestand uit. De map Payload met daarin uw app-bundel wordt weergegeven.

3. Controleer de rechten voor de app-bundel met het hulpprogramma voor het ondertekenen van de
programmacode, waarbij YourApp.app  de werkelijke naam van uw app-bundel is:

4. Controleer met het beveiligingsprogramma de rechten van het inrichtingsprofiel dat in de app is
opgenomen, waarbij YourApp.app  de werkelijke naam van uw app-bundel is.

https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2015/02/25/how-to-obtain-the-prerequisites-for-the-intune-app-wrapping-tool-for-ios/


Rechten uit een app verwijderen met de parameter –eRechten uit een app verwijderen met de parameter –e

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager –i /<path of input app>/<app filename> -o /<path to 
output folder>/<app filename> –p /<path to provisioning profile> –c <SHA1 hash of the certificate> -e

Beveiliging en privacy voor de App Wrapping Tool

Intune App Wrapping Tool voor iOS met Citrix MDX mVPN

VereistenVereisten

$ security -D -i "Payload/YourApp.app/embedded.mobileprovision"

Met deze opdracht worden ingeschakelde mogelijkheden in de app verwijderd die niet worden vermeld in het
rechtenbestand. Als u mogelijkheden verwijdert die worden gebruikt door de app, kan dit de app beschadigen.
Een voorbeeld van waar u mogelijkheden met ontbrekende rechten kunt verwijderen, is in een app van een
leverancier die standaard beschikt over alle mogelijkheden.

Gebruik de volgende aanbevolen procedures voor beveiliging en privacy wanneer u de App Wrapping Tool
gebruikt.

Het handtekeningcertificaat, het inrichtingsprofiel en de Line-of Business-app die u opgeeft, moeten zich
op de macOS-computer bevinden waarop u ook de App Wrapping Tool uitvoert. Als de bestanden zich in
een UNC-pad bevinden, moet u ervoor zorgen dat ze toegankelijk zijn vanaf de macOS-computer. Het
pad moet worden beveiligd via IPSec- of SMB-ondertekening.

De verpakte toepassing die in de beheerconsole is geïmporteerd, moet zich op dezelfde computer
bevinden als waarop u het hulpprogramma uitvoert. Als het bestand zich op een UNC-pad bevindt, moet
u zorgen dat het toegankelijk is op de computer waarop de beheerconsole wordt uitgevoerd. Het pad
moet worden beveiligd via IPSec- of SMB-ondertekening.

De omgeving waarnaar de App Wrapping Tool wordt gedownload vanuit de GitHub-opslagplaats, moet
zijn beveiligd via IPSec- of SMB-ondertekening.

De app die u verwerkt, moet afkomstig zijn van een betrouwbare bron zodat bescherming tegen aanvallen
gewaarborgd is.

Zorg ervoor dat de map voor uitvoer die u in de App Wrapping Tool hebt opgegeven is beveiligd, in het
bijzonder als het een externe map is.

iOS-apps die een dialoogvenster voor het uploaden van bestanden bevatten, kunnen gebruikers toestaan
om beperkingen voor knippen, kopiëren en plakken die gelden voor de app, te omzeilen. Zo kan een
gebruiker het dialoogvenster voor het uploaden van bestanden bijvoorbeeld gebruiken om een
schermopname van de app-gegevens te uploaden.

Wanneer u de documentenmap op uw apparaat bewaakt vanuit een verpakte app, ziet u mogelijk een map
met de naam .msftintuneapplauncher. Als deze map wordt gewijzigd of verwijderd, kan dit van invloed zijn
op de goede werking van beperkte apps.

Deze functie is een integratie met de Citrix MDX-app-wrapper voor iOS. De integratie is gewoon een extra,
optionele opdrachtregelmarkering, -citrix  voor de algemene Intune App Wrapping Tools.

Als u de markering -citrix  wilt gebruiken, moet u ook de Citrix MDX-app-wrapper voor iOS op hetzelfde
macOS-apparaat installeren. De downloads bevinden zich op Citrix XenMobile Downloads en zijn pas
beschikbaar voor Citrix-klanten nadat deze zich hebben aangemeld. Zorg ervoor dat deze is geïnstalleerd op de
standaardlocatie: /Applications/Citrix/MDXToolkit .

https://docs.citrix.com/en-us/mdx-toolkit/10/xmob-mdx-kit-app-wrap-ios.html
https://www.citrix.com/downloads/xenmobile/


NOTENOTE

De markering De markering -citrix  gebruiken gebruiken

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i /<path of input app>/<app filename> -o /<path to 
output folder>/<app filename> -p /<path to provisioning profile> -c <SHA1 hash of the certificate> [-b 
[<output app build string>]] [-v] [-e] [-x /<array of extension provisioing profile paths>] [-citrix]

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i ~/Desktop/MyApp.ipa -o ~/Desktop/MyApp_Wrapped.ipa -p 
~/Desktop/My_Provisioning_Profile_.mobileprovision -c 12A3BC45D67EF8901A2B3CDEF4ABC5D6E7890FAB  -v true -
citrix

Logboeken voor uw ingepakte toepassingen ophalen

NOTENOTE

Zie tevens

Ondersteuning voor integratie van Intune en Citrix is beperkt tot apparaten met iOS 10+.

Voer gewoon uw algemene app-wrapping-opdracht uit waaraan de markering -citrix  is toegevoegd. De
markering -citrix  accepteert momenteel geen argumenten.

Gebruiksindeling:

Voorbeeldopdracht:

Gebruik de volgende stappen om logboeken op te halen voor uw ingepakte toepassingen tijdens het oplossen
van problemen.

1. Ga naar de app iOS-instellingen op uw apparaat en selecteer uw LOB-app.
2. Schakel de Diagnoseconsole in.
3. Start uw LOB-toepassing.
4. Klik op de koppeling 'Aan de slag'.
5. U kunt nu logboeken delen via e-mail of ze kopiëren naar een locatie op OneDrive.

De logboekfunctionaliteit is ingeschakeld voor apps die zijn ingepakt met de Intune App Wrapping Tool versie 7.1.13 of
hoger.

Bepalen hoe u apps voorbereidt op Mobile Application Management met Microsoft Intune
Veelvoorkomende vragen, problemen en oplossingen met apparaatbeleidsregels en profielen
De SDK gebruiken om apps geschikt te maken voor Mobile Application Management



Ontwikkelaarshandleiding voor Microsoft Intune App
SDK voor iOS
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NOTENOTE

Vereisten

Inhoud van de SDK-opslag plaats

U kunt eerst het artikel Aan de slag met Intune App SDK lezen, waarin wordt uitgelegd hoe u de integratie voor elk
ondersteund platform kunt voorbereiden.

Met de Microsoft Intune App SDK voor iOS kunt u Intune-beveiligingsbeleid voor apps (ook wel APP- of MAM-
beleid genoemd) opnemen in uw systeemeigen iOS-app. Een MAM-app is geïntegreerd met de Intune App SDK.
IT-beheerders kunnen app-beveiligingsbeleid implementeren in uw mobiele app wanneer die actief door Intune
wordt beheerd.

U hebt een Mac OS-computer met OS X 10.8.5 of hoger nodig, waarop ook Xcode 9 of hoger is
geïnstalleerd.

Uw app moet geschikt zijn voor iOS 10 of hoger.

Controleer de Licentievoorwaarden voor de Intune App SDK voor iOS. Druk een kopie van de
licentievoorwaarden af voor uw administratie. Door de Intune App SDK voor iOS te downloaden en
gebruiken, gaat u akkoord met deze licentievoorwaarden. Als u deze niet accepteert, mag u de software niet
gebruiken.

Download de bestanden voor de Intune App SDK voor iOS op GitHub.

De volgende bestanden zijn relevant voor apps/uitbrei dingen die geen SWIFT-code bevatten of worden
gecompileerd met een versie van Xcode vóór 10,2:

IntuneMAM.framework: het Intune-App SDK-framework. U wordt aangeraden dit Framework te
koppelen aan uw app/extensies om intune-client toepassings beheer in te scha kelen. Sommige ontwikkel
aars kunnen de prestaties van de statische bibliotheek echter als voor keur hebben. Bekijk het volgende.

libIntuneMAM.a: de statische bibliotheek van Intune App SDK. Ontwikkel aars kunnen ervoor kiezen om
de statische bibliotheek te koppelen in plaats van het Framework. Omdat statische bibliotheken
rechtstreeks zijn Inge sloten in de app/extensie binary tijdens het bouwen, zijn er enkele prestaties voor het
gebruik van de statische bibliotheek. Het integreren van het bestand in uw app is echter een ingewik kelder
proces. Als uw app uitbrei dingen bevat en u de statische bibliotheek koppelt aan de app en uitbrei dingen,
resulteert dit in een grotere grootte van de app-bundel, omdat de statische bibliotheek wordt Inge sloten in
elke binaire app/extensie. Wanneer u het Framework gebruikt, kunnen apps en uitbrei dingen hetzelfde
intune SDK binaire bestand delen, wat resulteert in een kleinere app-grootte.

IntuneMAMResources.bundle: een bundel met resources waarvan de SDK afhankelijk is. De resource
bundel is alleen vereist voor apps die de statische bibliotheek integreren (libIntuneMAM. a).

De volgende bestanden zijn relevant voor apps/extensies die SWIFT-code bevatten en die worden gecompileerd

https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-ios/blob/master/Microsoft License Terms Intune App SDK for iOS.pdf
https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-ios


  

De werking van de Intune App SDK

De SDK in uw mobiele app inbouwen

met Xcode 10.2 +:

IntuneMAMSwift. Framework: het SWIFT-Framework van de intune app SDK. Dit framework bevat alle
headers voor Api's die door uw app worden aangeroepen. Koppel dit framework aan uw app/extensies om
intune-client toepassings beheer in te scha kelen.

IntuneMAMSwiftStub. Framework: het SWIFT-stub-Framework van de intune app SDK. Dit is een
vereiste afhankelijkheid van IntuneMAMSwift. Framework waarvan apps/uitbrei dingen een koppeling
moeten zijn.

De volgende bestanden zijn relevant voor alle apps/uitbrei dingen:

Hulp intunemamconfigurator: een hulp programma dat wordt gebruikt om de info. plist van de app of
extensie te configureren met de mini maal vereiste wijzigingen voor intune-beheer. Afhankelijk van de
functionaliteit van uw app of uitbrei ding moet u mogelijk aanvullende hand matige wijzigingen
aanbrengen in de info. plist.

Headers: beschrijft de openbare Intune App SDK-API's. Deze headers zijn opgenomen in de
IntuneMAM/IntuneMAMSwift-frameworks, zodat ontwikkel aars die een van de frameworks gebruiken, de
kopteksten niet hand matig aan hun project hoeven toe te voegen. Ontwikkel aars die ervoor kiezen om te
koppelen aan de statische bibliotheek (libIntuneMAM. a), moeten deze kopteksten hand matig in hun
project toevoegen.

De volgende header-bestanden bevatten de API's, gegevenstypen en protocollen die de Intune App SDK
beschikbaar maken voor ontwikkelaars:

IntuneMAMAppConfig.h
IntuneMAMAppConfigManager.h
IntuneMAMDataProtectionInfo.h
IntuneMAMDataProtectionManager.h
IntuneMAMDefs.h
IntuneMAMDiagnosticConsole.h
IntuneMAMEnrollmentDelegate.h
IntuneMAMEnrollmentManager.h
IntuneMAMEnrollmentStatus.h
IntuneMAMFileProtectionInfo.h
IntuneMAMDataProtectionManager.h
IntuneMAMLogger.h
IntuneMAMPolicy.h
IntuneMAMPolicyDelegate.h
IntuneMAMPolicyManager.h
IntuneMAMVersionInfo.h

Ontwikkelaars kunnen de inhoud van de voorgaande headers beschikbaar maken door IntuneMAM.h te
importeren

Het doel van de Intune App SDK voor iOS is het toevoegen van beheermogelijkheden voor iOS-toepassingen met
minimale codewijzigingen. Hoe minder codewijzigingen, hoe sneller u een mobiele app op de markt kunt brengen,
zonder negatieve gevolgen voor de consistentie en stabiliteit van de app.



Als u de Intune App SDK wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit:

NOTENOTE

1. Optie 1-Framework (aanbevolen) : als u Xcode 10.2 + gebruikt en uw app/extensie bevat SWIFT-code,
een IntuneMAMSwift.framework  koppeling IntuneMAMSwiftStub.framework  en naar uw doel: 
IntuneMAMSwift.framework  Sleep IntuneMAMSwiftStub.framework  en naar de lijst met Inge sloten binaire

bestanden van de doel van het project.

U kunt ook IntuneMAM.framework  een koppeling naar uw doel IntuneMAM.framework  maken: Sleep naar de
lijst met Inge sloten binaire bestanden van het project doel.

Als u het framework gebruikt, moet u de simulatorarchitecturen handmatig verwijderen uit het universele framework
voordat u uw app naar de App Store verzendt. Zie Uw app naar de App Store verzenden voor meer informatie.

Optie 2-statische bibliotheek: deze optie is alleen beschikbaar voor apps/uitbrei dingen die geen SWIFT-
code bevatten of die zijn gebouwd met Xcode < 10,2. maak een koppeling naar de libIntuneMAM.a -
bibliotheek. Sleep de bibliotheek libIntuneMAM.a  naar de lijst Linked Frameworks and Libraries van het
projectdoel.

Voeg -force_load {PATH_TO_LIB}/libIntuneMAM.a  toe aan een van de volgende ter vervanging van 
{PATH_TO_LIB}  met de Intune App SDK-locatie:

NOTENOTE

De buildconfiguratie-instelling OTHER_LDFLAGS  van het project.

De Other Linker Flags van de gebruikersinterface van Xcode.

Voor het zoeken naar PATH_TO_LIB , selecteert u het bestand libIntuneMAM.a  en kiest u Get Info in het
menu File. Kopieer en plak de informatie onder Where (het pad) in het gedeelte General van het venster
Info.

Voeg de resourcebundel IntuneMAMResources.bundle  toe aan het project door deze binnen Build
Phases naar Copy Bundle Resources te slepen.



   #import <IntuneMAMSwift/IntuneMAM.h>

NOTENOTE

2. Als u een van de intune-Api's van SWIFT moet aanroepen, moet uw app/uitbrei ding de vereiste
kopteksten van de intune SDK importeren via een overbruggings header van de doel-C. Als uw app/uitbrei
ding nog geen header van doel-c-bridging bevat, kunt u er een SWIFT_OBJC_BRIDGING_HEADER  opgeven via de
instelling voor het maken van de configuratie of door het Xcode van de gebruikers interface van het veld
doelstelling-c bridging . Uw bridging-header moet er ongeveer als volgt uitzien:

Hiermee worden alle Api's van de intune SDK beschikbaar gesteld in alle Swift-bron bestanden uw
app/extensie.

U kunt ervoor kiezen om alleen specifieke intune SDK-kopteksten te Bridgeen naar SWIFT, in plaats van de
IntuneMAM. h.
Afhankelijk van welke Framework/statische bibliotheek u hebt geïntegreerd, kan het pad naar de header
bestanden verschillen.
Het is momenteel niet mogelijk om de intune SDK Api's beschikbaar te maken via een module-import instructie
(bijvoorbeeld: import IntuneMAMSwift). Het gebruik van een doel-C-bridging-header is de aanbevolen
benadering.

3. Voeg de volgende iOS-frameworks toe aan het project:

MessageUI.framework
Security.framework
MobileCoreServices.framework
SystemConfiguration.framework
libsqlite3.tbd
libc++.tbd
ImageIO.framework
LocalAuthentication.framework
AudioToolbox.framework
QuartzCore.framework
WebKit.framework

4. Schakel het delen van sleutelhangers in (indien nog niet ingeschakeld) door in elk projectdoel op
Capabilities te klikken en de schakelaar Keychain Sharing in te schakelen. Het delen van sleutelhangers
is vereist als u wilt doorgaan met de volgende stap.



NOTENOTE

<key>keychain-access-groups</key>
<array>
<string>YOURBUNDLESEEDID.*</string>
</array>

NOTENOTE

Uw inrichtingsprofiel moet ondersteuning bieden voor nieuwe waarden voor het delen van sleutelhangers. De
toegangsgroepen van de sleutelhanger moeten een jokerteken ondersteunen. U controleert dit door het bestand
.mobileprovision in een teksteditor te openen, te zoeken naar keychain-access-groups en te controleren of u een
jokerteken ziet. Bijvoorbeeld:

5. Nadat u het delen van sleutelketens hebt ingeschakeld, volgt u de stappen voor het maken van een
afzonderlijke toegangsgroep waarin de gegevens van de Intune App SDK worden opgeslagen. U kunt een
toegangsgroep voor de sleutelhanger maken via de gebruikersinterface of met behulp van het
rechtenbestand. Als u de toegangsgroep voor de sleutelketen maakt met de gebruikersinterface, moet u
deze stappen uitvoeren:

a. Als uw mobiele app geen toegangsgroepen voor de sleutelketen heeft gedefinieerd, moet u de bundel-id
van de app toevoegen als eerste groep.

b. Voeg de groep voor de gedeelde sleutelketen com.microsoft.intune.mam  aan uw bestaande
toegangsgroepen toe. De Intune App SDK gebruikt deze toegangsgroep voor het opslaan van gegevens.

c. Voeg com.microsoft.adalcache  aan uw bestaande toegangsgroepen toe.

d. Als u het rechtenbestand rechtstreeks wilt bewerken om toegangsgroepen voor de sleutelketen te maken,
in plaats van met behulp van de Xcode-UI die hierboven wordt weergegeven, voegt u vóór de
toegangsgroepen voor de sleutelketen $(AppIdentifierPrefix)  toe (Xcode doet dit automatisch).
Bijvoorbeeld:

$(AppIdentifierPrefix)com.microsoft.intune.mam

$(AppIdentifierPrefix)com.microsoft.adalcache

Een rechtenbestand is een uniek XML-bestand voor uw mobiele toepassing. Het wordt gebruikt om speciale
machtigingen en mogelijkheden in uw iOS-app op te geven. Als uw app geen nog een rechtenbestand had, zou het
inschakelen van het delen van de sleutelhanger (stap 3) ervoor moeten zorgen dat Xcode er één voor uw app
genereert. Zorg ervoor dat de bundel-id van de app het eerste item in de lijst is.

6. Neem elk protocol dat door uw mobiele app wordt doorgegeven aan UIApplication canOpenURL  op in de
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Koppelen aan binaire ADAL-bestandenKoppelen aan binaire ADAL-bestanden

EIGENSCHAP GEBRUIK

- i <Path to the input plist>

- e <Path to the entitlements file>

- o (Optioneel) <Path to the output plist>

matrix LSApplicationQueriesSchemes  van het bestand Info.plist van uw app. Zorg ervoor dat u de
wijzigingen opslaat voordat u doorgaat met de volgende stap.

7. Als uw app nog geen Face ID gebruikt, controleert u of de sleutel NSFaceIDUsageDescription Info.plist is
geconfigureerd met een standaardbericht. Dit is vereist om gebruikers in iOS te laten weten hoe de app
Face ID gaat gebruiken. Met een beleidsinstelling voor de beveiliging van een Intune-app kan Face ID
worden gebruikt als methode voor toegang tot apps wanneer deze instelling is geconfigureerd door de IT-
beheerder.

8. Gebruik het hulpprogramma IntuneMAMConfigurator dat is opgenomen in de SDK-opslagplaats om de
configuratie van de Info.plist van uw app te voltooien. Het hulpprogramma heeft drie parameters:

Als de parameter 'o' niet wordt opgegeven, wordt in plaats daarvan het invoerbestand gewijzigd. Het
hulpprogramma is idempotent en moet telkens worden gestart wanneer er wijzigingen in de Info.plist of rechten
van de app zijn aangebracht. U moet ook de meest recente versie van het hulpprogramma downloaden en dat
uitvoeren wanneer u de Intune SDK bijwerkt, voor het geval de config-vereisten voor Info.plist in de nieuwste
versie zijn gewijzigd.

De Intune App SDK gebruikt Azure Active Directory Authentication Library voor scenario's voor verificatie en
voorwaardelijk starten. De SDK maakt ook gebruik van ADAL om de gebruikers-id te registreren bij de MAM-
service om zonder scenario's voor apparaatinschrijving beheertaken uit te voeren.

Normaal gesproken vereist ADAL dat apps worden geregistreerd via Azure Active Directory (AAD) en een unieke
id (de zogeheten client-id) en andere id's worden opgehaald om de beveiliging te waarborgen van de tokens die
aan de app worden toegekend. Tenzij anders opgegeven, gebruikt de Intune App SDK
standaardregistratiewaarden voor de communicatie met Azure AD.

Als uw app al ADAL gebruikt om gebruikers te verifiëren, moet de app de bestaande registratiewaarden gebruiken
en de standaardwaarden van de Intune App SDK overschrijven. Dit zorgt ervoor dat eindgebruikers niet tweemaal
om verificatie wordt gevraagd (eenmaal door de Intune App SDK en een tweede maal door de app).

Het verdient aanbeveling dat uw app is gekoppeld aan de meest recente versie van ADAL op de hoofdvertakking.
De Intune App SDK gebruikt momenteel de brokervertakking van ADAL om ondersteuning te bieden voor apps
waarvoor voorwaardelijke toegang is vereist. (Deze apps zijn daarom afhankelijk van de Microsoft Authenticator-
app.) Maar de SDK is nog steeds compatibel met de hoofdvertakking van de ADAL. Gebruik de vertakking die
geschikt is voor uw app.

Volg de onderstaande stappen om uw app te koppelen aan de binaire ADAL-bestanden:

1. Download de Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) voor Objective-C vanuit GitHub en
volg hierna de instructies voor het downloaden van ADAL met Git-submodules of CocoaPods.

2. Voeg het ADAL-framework (optie 1) of de statische bibliotheek (optie 2) aan uw project toe.

3. Als uw app geen toegangsgroepen voor de sleutelhanger heeft gedefinieerd, moet u de bundel-id van de

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/General/Reference/InfoPlistKeyReference/Articles/CocoaKeys.html#//apple_ref/doc/uid/TP40009251-SW75
https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-ios
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-objc
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-objc/releases
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-objc
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-objc#download
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NOTENOTE

Als uw app ADAL niet gebruiktAls uw app ADAL niet gebruikt

app toevoegen als eerste groep.

4. Schakel eenmalige aanmelding van ADAL in door com.microsoft.adalcache  toe te voegen aan de
sleutelhangerrechten.

5. Als u de gedeelde cachesleutelketengroep van ADAL expliciet instelt, zorg er dan voor dat deze is ingesteld
op <appidprefix>.com.microsoft.adalcache . ADAL stelt dit automatisch in tenzij u dit overschrijft. Als u wilt
opgeven dat een aangepaste sleutelketengroep com.microsoft.adalcache  vervangt, geeft u dat op in het
bestand Info.plist onder 'IntuneMAMSettings', met de sleutel ADALCacheKeychainGroupOverride .

Als uw app al ADAL voor verificatie gebruikt en eigen ADAL-instellingen heeft, kunt u afdwingen dat de Intune
App SDK dezelfde instellingen gebruikt tijdens verificatie met Azure Active Directory. Dit zorgt ervoor dat de app
de gebruiker niet tweemaal om verificatie vraagt. Zie Instellingen configureren voor de Intune App SDK voor
informatie over het invullen van de volgende instellingen:

ADALClientId
ADALAuthority
ADALRedirectUri
ADALRedirectScheme
ADALCacheKeychainGroupOverride

Als uw app ADAL al gebruikt, zijn de volgende configuraties vereist:

1. Geef in het bestand Info.plist van het project onder de woordenlijst IntuneMAMSettings met de
sleutelnaam ADALClientId  de client-id op die voor ADAL-aanroepen moet worden gebruikt.

2. Geef onder de woordenlijst IntuneMAMSettings met de sleutelnaam ADALAuthority  ook de Azure AD-
instantie op.

3. Geef onder de woordenlijst IntuneMAMSettings met de sleutelnaam ADALRedirectUri  ook de
omleidings-URI op die voor ADAL-aanroepen moet worden gebruikt. U kunt in plaats daarvan ook 
ADALRedirectScheme  opgeven als de omleidings-URI van de toepassing de indeling scheme://bundle_id

heeft.

Apps kunnen bovendien deze Azure AD-instellingen tijdens runtime overschrijven. U kunt dit doen door de
eigenschappen aadAuthorityUriOverride , aadClientIdOverride  en aadRedirectUriOverride  voor de instantie 
IntuneMAMPolicyManager  in te stellen.

4. Zorg ervoor dat de stappen om uw iOS-app te machtigen voor het app-beschermingsbeleid (APP) zijn
gevolgd. Gebruik de instructies in de handleiding Aan de slag met de Intune-SDK onder 'Uw app toegang
geven tot de Intune-app-beveiliging (optioneel)'.

De methode Info.plist wordt aanbevolen voor alle instellingen die statisch zijn en niet tijdens runtime hoeven te worden
vastgesteld. Waarden die zijn toegewezen aan de IntuneMAMPolicyManager -eigenschappen hebben voorrang op eventuele
bijbehorende waarden die zijn opgegeven in de Info.plist en blijven behouden ook nadat de app opnieuw wordt gestart. De
SDK blijft deze gebruiken voor het inchecken van beleid totdat de gebruiker wordt uitgeschreven of de waarden worden
gewist of gewijzigd.

Zoals eerder vermeld, maakt de Intune App SDK gebruik van Azure Active Directory Authentication Library voor
scenario's voor verificatie en voorwaardelijk starten. Het is ook afhankelijk van ADAL dat de gebruikers-id wordt
geregistreerd bij de MAM-service om zonder scenario's voor apparaatinschrijving beheertaken uit te voeren. Als

https://docs.microsoft.com/intune/app-sdk-get-started#next-steps-after-integration
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-objc
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INSTELLING TYPE DEFINITIE VEREIST?

ADALClientId Tekenreeks De Azure AD-client-id van
de app.

Vereist als de app
gebruikmaakt van ADAL.

ADALAuthority Tekenreeks De Azure AD-instantie van
de app wordt gebruikt. U
moet uw eigen omgeving
gebruiken waar AAD-
accounts zijn
geconfigureerd.

Vereist als de app
gebruikmaakt van ADAL. Als
deze waarde niet aanwezig
is, wordt een standaard
Intune-waarde gebruikt.

ADALRedirectUri Tekenreeks De Azure AD-omleidings-
URI van de app.

ADALRedirectUri of
ADALRedirectScheme is
vereist als de app
gebruikmaakt van ADAL.

ADALRedirectScheme Tekenreeks Het Azure AD-
omleidingsschema van de
app. Dit kan worden
gebruikt in plaats van
ADALRedirectUri als de
omleidings-URI van de app
de notatie 
scheme://bundle_id  heeft.

ADALRedirectUri of
ADALRedirectScheme is
vereist als de app
gebruikmaakt van ADAL.

ADALLogOverrideDisabled Boolean-waarde Geeft aan of de SDK alle
ADAL-logboeken (inclusief
ADAL-aanroepen van de
app, indien van toepassing)
naar een eigen
logboekbestand routeert.
De standaardwaarde is NO
(Nee). De waarde is YES (Ja)
als de app een eigen ADAL-
logboek wil aanroepen.

Optioneel.

uw app ADAL niet gebruikt als eigen verficatiemechanisme, zorgt de Intune App SDK voor de
standaardwaarden voor ADAL-parameters en de verificatie met Azure AD. U hoeft geen waarden op te geven
voor de hierboven vermelde ADAL-instellingen. Elk verificatiemechanisme, indien aanwezig, dat wordt gebruikt
door uw app wordt weergegeven boven op de ADAL-prompts.

U kunt de IntuneMAMSettings-woordenlijst gebruiken die deel uitmaakt van het bestand Info.plist van de
toepassing voor het configureren en instellen van de Intune App SDK. Als de IntuneMAMSettings-woordenlijst
niet zichtbaar is in het bestand Info.plist, moet u deze maken.

U kunt in de woordenlijst IntuneMAMSettings de volgende ondersteunde instellingen toevoegen om de Intune
App SDK te configureren.

Sommige van deze instellingen zijn mogelijk in eerdere secties aan bod gekomen en sommige zijn niet op alle
apps van toepassing.



ADALCacheKeychainGroupO
verride

Tekenreeks Hiermee wordt aangegeven
welke sleutelhangergroep
voor de ADAL-cache moet
worden gebruikt in plaats
van
'com.microsoft.adalcache'.
Houd er rekening mee dat
deze niet het voorvoegsel
app-id heeft. Dat wordt
tijdens runtime als
voorvoegsel toegevoegd
aan de gegeven tekenreeks.

Optioneel.

AppGroupIdentifiers Stringarray Matrix van
toepassingsgroepen van het
gedeelte
com.apple.security.applicatio
n-groups met rechten van
de app.

Vereist als de app
toepassingsgroepen
gebruikt.

ContainingAppBundleId Tekenreeks Deze geeft de bundel-id aan
van de extensie waarvan
app onderdeel uitmaakt.

Vereist voor iOS-extensies.

DebugSettingsEnabled Boolean-waarde Indien ingesteld op YES (Ja),
kan testbeleid binnen de
bundel Instellingen worden
toegepast. Apps moeten
niet worden verzonden als
deze instelling is
ingeschakeld.

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

MainNibFile 
MainNibFile~ipad

Tekenreeks Deze instelling moet de
bestandsnaam van de
hoofd-nib van de app
hebben.

Vereist als de app
MainNibFile in definieert in
Info.plist.

MainStoryboardFile 
MainStoryboardFile~ipad

Tekenreeks Deze instelling moet de
bestandsnaam van het
hoofd-storyboard van de
app hebben.

Vereist als de app
UIMainStoryboardFile
definieert in Info.plist.

MAMPolicyRequired Boolean-waarde Dit geeft aan of de app
wordt geblokkeerd en niet
kan worden gestart als de
app geen Intune APP-beleid
heeft. De standaardwaarde
is NO (Nee). 

Opmerking: apps kunnen
niet worden verzonden naar
de APP Store als
MAMPolicyRequired is
ingesteld op Yes (Ja).

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

INSTELLING TYPE DEFINITIE VEREIST?



MAMPolicyWarnAbsent Boolean-waarde Deze geeft aan of de app
tijdens het opstarten een
waarschuwing verzendt naar
de gebruiker als de app
geen Intune APP-beleid
heeft. 

Opmerking: Het is
gebruikers nog steeds
toegestaan de app zonder
beleid te gebruiken, nadat ze
de waarschuwing hebben
genegeerd.

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

MultiIdentity Boolean-waarde Hiermee wordt aangegeven
of de app in staat is om met
meerdere identiteiten te
werken.

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

SplashIconFile 
SplashIconFile~ ipad

Tekenreeks Geeft het pictogrambestand
van het Intune-
opstartscherm aan.

Optioneel.

SplashDuration Getal Minimale tijdsduur in
seconden voor de weergave
van het Intune-
opstartscherm bij het
opstarten van de app. De
standaardwaarde is 1,5
seconden.

Optioneel.

BackgroundColor Tekenreeks Hiermee geeft u de
achtergrondkleur aan voor
het opstartscherm en het
scherm waarop een pincode
moet worden ingevoerd.
Accepteert een hexadecimale
RGB-tekenreeks in de vorm
van #XXXXXX, waarbij elke X
een teken van 0-9 of A-F
kan zijn. Het hekje kan
worden weggelaten.

Optioneel. De
standaardkleur is lichtgrijs.

ForegroundColor Tekenreeks Hiermee geeft u de
voorgrondkleur aan voor
het opstartscherm en het
scherm waarop een pincode
moet worden ingevoerd,
voor bijvoorbeeld tekstkleur.
Accepteert een hexadecimale
RGB-tekenreeks in de vorm
van #XXXXXX, waarbij elke X
een teken van 0-9 of A-F
kan zijn. Het hekje kan
worden weggelaten.

Optioneel. De
standaardkleur is zwart.

INSTELLING TYPE DEFINITIE VEREIST?



AccentColor Tekenreeks Hiermee geeft u de
accentkleur aan voor
schermen waarop een
pincode moet worden
ingevoerd, voor bijvoorbeeld
knoptekst en de kleur voor
het markeren van vakken.
Accepteert een hexadecimale
RGB-tekenreeks in de vorm
van #XXXXXX, waarbij elke X
een teken van 0-9 of A-F
kan zijn. Het hekje kan
worden weggelaten.

Optioneel. De
standaardkleur is
systeemblauw.

MAMTelemetryDisabled Boolean-waarde Hiermee wordt aangegeven
dat de SDK geen
telemetriegegevens verzendt
naar de back-end.

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

MAMTelemetryUsePPE Boolean-waarde Hiermee wordt aangegeven
of MAM SDK gegevens
verstuurt naar de back-end
van de PPE-telemetrie.
Gebruik deze instelling als u
wilt testen of uw apps
voldoen aan Intune-beleid
zodat
telemetrietestgegevens niet
worden verward met
klantgegevens.

Optioneel. De
standaardwaarde is No
(Nee).

MaxFileProtectionLevel Tekenreeks Optioneel. Hiermee kan de
app de maximale 
NSFileProtectionType

opgeven die hierdoor kan
worden ondersteund. Deze
waarde overschrijft het
beleid dat is verzonden door
de service als het niveau
hoger is dan wat door de
toepassing kan worden
ondersteund. Mogelijke
waarden: 
NSFileProtectionComplete

, 
NSFileProtectionCompleteUnlessOpen

, 
NSFileProtectionCompleteUntilFirstUserAuthentication

, NSFileProtectionNone .

OpenInActionExtension Boolean-waarde Ingesteld op Ja voor
uitbreidingen van Open-In-
acties. Zie de sectie
Gegevens delen via
UIActivityViewController
voor meer informatie.

INSTELLING TYPE DEFINITIE VEREIST?



  

WebViewHandledURLSchem
es

Matrix van tekenreeksen Hiermee worden de URL-
schema's opgegeven die
door de webweergave van
de app worden afgehandeld.

Verplicht, indien de app
gebruikmaakt van een
webweergave die URL's
afhandelt via koppelingen
en/of JavaScript.

INSTELLING TYPE DEFINITIE VEREIST?

Beleid voor app-beveiliging ontvangen
OverzichtOverzicht

Apps die gebruikmaken van ADALApps die gebruikmaken van ADAL

/*
 *  This method will add the account to the list of registered accounts.
 *  An enrollment request will immediately be started.
 *  @param identity The UPN of the account to be registered with the SDK
 */

(void)registerAndEnrollAccount:(NSString *)identity;

[[IntuneMAMEnrollmentManager instance] registerAndEnrollAccount:@”user@foo.com”];

Apps waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van ADALApps waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van ADAL

Apps moeten een aanvraag voor registratie bij de Intune MAM-service starten om beveiligingsbeleid voor Intune-
apps te ontvangen. Apps kunnen worden geconfigureerd in de Intune-console om beveiligingsbeleid voor apps
met of zonder apparaatregistratie te ontvangen. Met beveiligingsbeleid voor apps zonder registratie, ook wel
APP-WE  of MAM-WE genoemd, kunnen apps worden beheerd door Intune zonder dat het apparaat hoeft te
worden geregistreerd in Intune Mobile Device Management (MDM). In beide gevallen is registratie bij de Intune
MAM-service vereist om beleid te ontvangen.

Apps die al gebruikmaken van ADAL, moeten de registerAndEnrollAccount -methode in de 
IntuneMAMEnrollmentManager -instantie aanroepen nadat de gebruiker is geverifieerd:

Door de methode registerAndEnrollAccount  aan te roepen, kan het gebruikersaccount door de SDK worden
geregistreerd en kan de app namens dit account worden ingeschreven. Als de inschrijving om een bepaalde reden
mislukt, onderneemt de SDK 24 uur later automatisch een nieuwe poging om de app in te schrijven. Om fouten te
kunnen opsporen, kan de app via een gemachtigde meldingen ontvangen over de resultaten van een
inschrijvingsaanvraag.

Nadat deze API is aangeroepen, blijft de app gewoon functioneren. Als de inschrijving is gelukt, laat de SDK aan
de gebruiker weten dat de app opnieuw moet worden opgestart. Op dat moment kan de gebruiker de app
onmiddellijk opnieuw opstarten.

Apps waarbij de gebruiker niet wordt aangemeld met ADAL kunnen nog wel app-beveiligingsbeleid ontvangen
van de Intune MAM-service door de API aan te roepen, waardoor de SDK die verificatie afhandelt. Apps moeten
deze techniek gebruiken wanneer ze een gebruiker niet hebben geverifieerd met Azure AD, maar wel
beveiligingsbeleid voor apps moeten ophalen ter bescherming van gegevens. Deze situatie kan zich voordoen
wanneer een andere verificatieservice wordt gebruikt voor het aanmelden bij de app, of de app helemaal geen
aanmelding vereist. Om dit te bereiken, kan de met app de methode loginAndEnrollAccount  in de 
IntuneMAMEnrollmentManager -instantie worden aangeroepen:



/**
* Creates an enrollment request which is started immediately.
* If no token can be retrieved for the identity, the user will be prompted
* to enter their credentials, after which enrollment will be retried.
* @param identity The UPN of the account to be logged in and enrolled.
*/
 (void)loginAndEnrollAccount: (NSString *)identity;

[[IntuneMAMEnrollmentManager instance] loginAndEnrollAccount:@”user@foo.com”];

Intune de verificatie en registratie laten afhandelen bij het opstartenIntune de verificatie en registratie laten afhandelen bij het opstarten

INSTELLING TYPE DEFINITIE

AutoEnrollOnLaunch Boolean-waarde Hiermee geeft u op of de app moet
proberen automatisch in te schrijven bij
het starten als een bestaande beheerde
identiteit wordt gedetecteerd en dit nog
niet is gebeurd. De standaardwaarde is
NO (Nee). 

Opmerking: als er geen beheerde
identiteit wordt gevonden of er geen
geldig token voor de identiteit
beschikbaar is in de ADAL-cache, dan
zal de poging om in te schrijven zonder
melding en zonder te vragen om
referenties mislukken, tenzij in de app
MAMPolicyRequired tevens is ingesteld
op YES (Ja).

Door deze methode aan te roepen, vraagt de SDK de gebruiker om referenties als er geen token wordt gevonden.
De SDK probeert dan de app bij de Intune MAM-service in te schrijven namens het opgegeven
gebruikersaccount. De methode kan worden aangeroepen met 'nil' als identiteit. In dat geval zal de SDK een
inschrijving uitvoeren met de bestaande beheerde gebruiker op het apparaat (in het geval van MDM) of zal de
gebruiker worden gevraagd een gebruikersnaam op te geven als er geen bestaande gebruiker is gevonden.

Als de inschrijving mislukt, moet de app overwegen om deze API op een later tijdstip opnieuw aan te roepen,
afhankelijk van de foutinformatie. De app kan via een gemachtigde meldingen ontvangen over de resultaten van
een inschrijvingsaanvraag.

Nadat deze API is aangeroepen, blijft de app gewoon functioneren. Als de inschrijving is gelukt, laat de SDK aan
de gebruiker weten dat de app opnieuw moet worden opgestart.

Voorbeeld:

Als u wilt dat de Intune SDK alle verificatie met behulp van de ADAL en de registratie afhandelt voordat uw app
klaar is met opstarten, en uw app altijd APP-beleid vereist, hoeft u geen loginAndEnrollAccount -API te gebruiken.
U kunt gewoon de twee instellingen hieronder op Ja instellen in de IntuneMAMSettings-woordenlijst in de
Info.plist van de app.



    

MAMPolicyRequired Boolean-waarde Deze geeft aan of de app is geblokkeerd
en niet kan worden gestart als de app
geen Intune-beveiligingsbeleid voor
apps heeft. De standaardwaarde is NO
(Nee). 

Opmerking: apps kunnen niet worden
verzonden naar de APP Store als
MAMPolicyRequired is ingesteld op Yes
(Ja). Wanneer MAMPolicyRequired
wordt ingesteld op YES, moet
AutoEnrollOnLaunch ook worden
ingesteld op YES.

INSTELLING TYPE DEFINITIE

De registratie van gebruikersaccounts ongedaan makenDe registratie van gebruikersaccounts ongedaan maken

/*
 *  This method will remove the provided account from the list of
 *  registered accounts.  Once removed, if the account has enrolled
 *  the application, the account will be un-enrolled.
 *  @note In the case where an un-enroll is required, this method will block
 *  until the Intune APP AAD token is acquired, then return.  This method must be called before  
 *  the user is removed from the application (so that required AAD tokens are not purged
 *  before this method is called).
 *  @param identity The UPN of the account to be removed.
 *  @param doWipe   If YES, a selective wipe if the account is un-enrolled
 */
(void)deRegisterAndUnenrollAccount:(NSString *)identity withWipe:(BOOL)doWipe;

[[IntuneMAMEnrollmentManager instance] deRegisterAndUnenrollAccount:@”user@foo.com” withWipe:YES];

Status-, resultaat- en foutopsporingsmeldingen

Als u deze optie voor uw app kiest, hoeft u er niet voor te zorgen dat uw app opnieuw opstart na registratie.

Voordat een gebruiker wordt afmeldt bij een app, moet de registratie van de gebruiker bij de SDK ongedaan
worden gemaakt door de app. Zo kunt u er zeker van zijn:

1. Dat niet langer wordt geprobeerd om inschrijvingen voor het gebruikersaccount uit te voeren.

2. Het app-beveiligingsbeleid wordt verwijderd.

3. Als de app een (optionele) selectieve wisbewerking uitvoert, worden alle zakelijke gegevens verwijderd.

Voordat de gebruiker wordt afgemeld, moet de app de volgende methode aanroepen in de 
IntuneMAMEnrollmentManager -instantie:

Deze methode moet worden aangeroepen voordat de Azure AD-tokens van het gebruikersaccount worden
verwijderd. De SDK heeft de AAD-token(s) van het gebruikersaccount nodig om namens de gebruiker specifieke
aanvragen naar de Intune MAM-service te sturen.

Als de app automatisch zakelijke gegevens van de gebruiker verwijdert, kan de vlag doWipe  worden ingesteld op
false (onwaar). Anders kan de app een selectieve wisbewerking door de SDK initiëren. Dit heeft tot gevolg dat de
gemachtigde voor selectief wissen van de app wordt aangeroepen.

Voorbeeld:



/**
 *  Called when an enrollment request operation is completed.
 * @param status status object containing debug information
 */

(void)enrollmentRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus *)status;

/**
 *  Called when a MAM policy request operation is completed.
 *  @param status status object containing debug information
 */
(void)policyRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus *)status;

/**
 *  Called when a un-enroll request operation is completed.
 *  @Note: when a user is un-enrolled, the user is also de-registered with the SDK
 *  @param status status object containing debug information
 */

(void)unenrollRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus *)status;

NOTENOTE

VoorbeeldcodeVoorbeeldcode

De app kan status-, resultaat- en foutopsporingsmeldingen ontvangen over de volgende aanvragen voor de
Intune MAM-service:

Inschrijvingsaanvragen
Aanvragen voor beleidsupdates
Uitschrijvingsaanvragen

De meldingen worden weergegeven via gemachtigdenmethoden in IntuneMAMEnrollmentDelegate.h :

Deze gemachtigdenmethoden retourneren een object IntuneMAMEnrollmentStatus  met de volgende gegevens:

De identiteit van het account dat is gekoppeld aan de aanvraag
Een statuscode die het resultaat van de aanvraag aanduidt
Een fouttekenreeks met een beschrijving van de statuscode
Een NSError -object. Dit object wordt gedefinieerd in IntuneMAMEnrollmentStatus.h , samen met de specifieke
statuscodes die kunnen worden geretourneerd.

Deze informatie is uitsluitend voor foutopsporing. Er moet geen bedrijfslogica in uw app zijn gebaseerd op deze meldingen.
Deze informatie kan naar een telemetrieservice worden verzonden om fouten te kunnen opsporen en voor
bewakingsdoeleinden.

Hier volgen voorbeeldimplementaties van de gemachtigdenmethoden:



- (void)enrollmentRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus*)status
{
    NSLog(@"enrollment result for identity %@ with status code %ld", status.identity, (unsigned 
long)status.statusCode);
    NSLog(@"Debug Message: %@", status.errorString);
}

- (void)policyRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus*)status
{
    NSLog(@"policy check-in result for identity %@ with status code %ld", status.identity, (unsigned 
long)status.statusCode);
    NSLog(@"Debug Message: %@", status.errorString);
}

- (void)unenrollRequestWithStatus:(IntuneMAMEnrollmentStatus*)status
{
    NSLog(@"un-enroll result for identity %@ with status code %ld", status.identity, (unsigned 
long)status.statusCode);
    NSLog(@"Debug Message: %@", status.errorString);
}

Toepassing opnieuw starten

 - (BOOL) restartApplication

Uw app-gedrag aanpassen met API's

KLASSE BESCHRIJVING

IntuneMAMPolicyManager.h De klasse IntuneMAMPolicyManager beschrijft het Intune
APP-beleid voor apps dat in de toepassing wordt
geïmplementeerd. Beschrijft met name API's die nuttig zijn
voor Meerdere identiteiten inschakelen.

Wanneer een app voor de eerste keer MAM-beleid ontvangt, moet deze opnieuw worden opgestart om de
vereiste hooks toe te passen. Als u wilt aangeven dat de app opnieuw moet worden opgestart, biedt de SDK een
gemachtigdenmethode in IntuneMAMPolicyDelegate.h .

De geretourneerde waarde van deze methode geeft voor de SDK aan of de app het vereiste opnieuw opstarten
moet afhandelen:

Als true (waar) wordt geretourneerd, moet de app het opnieuw opstarten afhandelen.

Als false (onwaar) wordt geretourneerd, start de SDK de app opnieuw op nadat deze methode wordt
geretourneerd. De SDK geeft onmiddellijk een dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd de
app opnieuw op te starten.

De Intune App SDK heeft verschillende API's die u kunt aanroepen met informatie over het Intune APP-beleid
voor apps dat op de app is geïmplementeerd. U kunt met deze gegevens uw app-gedrag aanpassen. De volgende
tabel bevat informatie over sommige essentiële Intune-klassen die u gaat gebruiken.



IntuneMAMPolicy.h De klasse IntuneMAMPolicy beschrijft enkele MAM-
beleidsinstellingen die van toepassing zijn op de app. Deze
beleidsinstellingen worden beschreven, zodat de app de
gebruikersinterface kan aanpassen. De meeste
beleidsinstellingen worden afgedwongen door de SDK en niet
door de app. Het enige dat de app moet implementeren is het
besturingselement Opslaan als. Deze klasse beschrijft een
aantal API's die nodig zijn voor het implementeren van
Opslaan als.

IntuneMAMDataProtectionManager.h De klasse IntuneMAMFileProtectionManager beschrijft API’s
die de app kan gebruiken voor het expliciet beveiligen van
bestanden en mappen op basis van een opgegeven identiteit.
De identiteit kan worden beheerd door Intune of onbeheerd
blijven, en de SDK past het juiste MAM-beleid toe. Het
gebruik van deze klasse is optioneel.

IntuneMAMDataProtectionManager.h De klasse IntuneMAMDataProtectionManager beschrijft API’s
die de app kan gebruiken voor het beveiligen van
gegevensbuffers op basis van een opgegeven identiteit. De
identiteit kan worden beheerd door Intune of onbeheerd
blijven, en de SDK past de versleuteling op correcte wijze toe.

KLASSE BESCHRIJVING

Besturingselementen voor Opslaan als implementeren

Ondersteunde opslaglocatiesOndersteunde opslaglocaties

IT-beheerders kunnen met Intune selecteren op welke opslaglocaties een beheerde app gegevens kan opslaan.
Apps kunnen de toegestane opslaglocaties bij de Intune App SDK opvragen met de isSaveToAllowedForLocation -
API in IntuneMAMPolicy.h .

Voordat apps beheerde gegevens kunnen opslaan in een opslagruimte in de cloud of op een lokale locatie, moeten
deze met de isSaveToAllowedForLocation -API controleren of de IT-beheerder toestaat dat de gegevens daar
mogen worden opgeslagen.

Bij het gebruik van de isSaveToAllowedForLocation -API moeten apps de UPN voor de opslaglocatie doorgeven als
deze beschikbaar is.

De isSaveToAllowedForLocation -API biedt constanten om te controleren of de IT-beheerder toestaat dat gegevens
worden opgeslagen op de volgende locaties die in IntuneMAMPolicy.h  zijn gedefinieerd:

IntuneMAMSaveLocationOther
IntuneMAMSaveLocationOneDriveForBusiness
IntuneMAMSaveLocationSharePoint
IntuneMAMSaveLocationLocalDrive

Apps moeten de constanten in de isSaveToAllowedForLocation  gebruiken om te controleren of gegevens kunnen
worden opgeslagen op locaties die worden beschouwd als 'beheerd', zoals OneDrive voor Bedrijven, of als
'persoonlijk'. Daarnaast moet de API worden gebruikt wanneer de app niet kan controleren of een locatie wordt
'beheerd' of 'persoonlijk' is.

Locaties die bekend zijn als 'persoonlijk' worden vertegenwoordigd door de IntuneMAMSaveLocationOther -
constante.

De IntuneMAMSaveLocationLocalDrive -constante moet worden gebruikt wanneer de app gegevens opslaat op een
locatie op het lokale apparaat.



Gegevens delen via UIActivityViewController

'Kopiëren naar'-acties'Kopiëren naar'-acties

Bestaande Share- en Action-extensies bijwerkenBestaande Share- en Action-extensies bijwerken

Vanaf versie 8.0.2 kan de Intune App SDK UIActivityViewController -acties filteren zodanig dat alleen door Intune
beheerde locaties voor delen beschikbaar zijn om te selecteren. Dit gedrag wordt gecontroleerd via het
overdrachtsbeleid voor toepassingsgegevens.

Wanneer er via de UIActivityViewController  en UIDocumentInteractionController  gegevens worden gedeeld, geeft
iOS 'Kopiëren naar'-acties weer voor elke toepassing die het openen van gedeelde documenten ondersteunt.
Toepassingen declareren de documenttypen die worden ondersteund via de instelling CFBundleDocumentTypes  in
Info.plist. Deze manier van delen is niet meer beschikbaar als het beleid verbiedt om met onbeheerde applicaties
te delen. Ter vervanging moet een gebruiker een niet-UI Action-extensie toevoegen aan hun toepassing en deze
koppelen met de Intune App SDK. De Action-extensie fungeert als stub. De SDK implementeert het gedrag voor
bestandsdeling. Volg de onderstaande stappen:

IntuneMAMConfigurator -generateOpenInIcons /path/to/app.app -o /path/to/output/directory

SUBQUERY (
    extensionItems,
    $extensionItem,
    SUBQUERY (
        $extensionItem.attachments,
        $attachment,
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO 
"com.microsoft.intune.mam.public.text” ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO 
"com.microsoft.intune.mam.public.image”).@count == 1
).@count == 1

1. In uw toepassing moet ten minste één schemeURL zijn gedefinieerd onder CFBundleURLTypes  in Info.plist.

2. Uw toepassing en extensie moeten ten minste één app-groep delen en de app-groep moet worden vermeld
in de matrix AppGroupIdentifiers  in de IntuneMAMSettings-woordenlijst van de app en de extensie.

3. Noem de Action-extensie 'Open in', gevolgd door de naam van de toepassing. U kunt indien nodig de
Info.plist lokaliseren.

4. Voorzie in een sjabloonpictogram voor de extensie zoals wordt beschreven in Apple-documentatie voor
ontwikkelaars. U kunt ook het hulpprogramma IntuneMAMConfigurator gebruiken om deze
pictogrammen te genereren vanuit de .app-directory van de toepassing. Voer hiervoor het volgende uit:

5. Voeg onder IntuneMAMSettings in de Info.plist van de extensie een Booleaanse instelling toe met de naam 
OpenInActionExtension  en de waarde YES.

6. Configureer de NSExtensionActivationRule  ter ondersteuning van een enkel bestand en alle typen uit de 
CFBundleDocumentTypes  van de toepassing die worden voorafgegaan door com.microsoft.intune.mam . Als de

toepassing bijvoorbeeld public.text en public.image ondersteunt, is de activeringsregel:

Als uw app al Share- of Action-extensies bevat, moet de NSExtensionActivationRule  worden aangepast om Intune-
typen toe te staan. Voeg voor elk door de extensie ondersteund type een aanvullend type voorafgegaan door 
com.microsoft.intune.mam  toe. Als de bestaande activeringsregel bijvoorbeeld de volgende is:

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/extensions/sharing-and-actions/


SUBQUERY (
    extensionItems,
    $extensionItem,
    SUBQUERY (
        $extensionItem.attachments,
        $attachment,
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.url" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.plain-text" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.image" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.data"
    ).@count > 0
).@count > 0

SUBQUERY (
    extensionItems,
    $extensionItem,
    SUBQUERY (
        $extensionItem.attachments,
        $attachment,
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.url" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.plain-text" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.image" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "public.data" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "com.microsoft.intune.mam.public.url" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "com.microsoft.intune.mam.public.plain-text" 
||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "com.microsoft.intune.mam.public.image" ||
        ANY $attachment.registeredTypeIdentifiers UTI-CONFORMS-TO "com.microsoft.intune.mam.public.data
    ).@count > 0
).@count > 0

NOTENOTE

Hoe de gebruikersinterface eruit moet zienHoe de gebruikersinterface eruit moet zien

moet deze worden gewijzigd in:

Het hulpprogramma IntuneMAMConfigurator kan worden gebruikt om de Intune-typen toe te voegen aan de
activeringsregel. Als uw bestaande activeringsregel de vooraf gedefinieerde tekenreeksconstanten gebruikt (bijvoorbeeld
NSExtensionActivationSupportsFileWithMaxCount, NSExtensionActivationSupportsText, enz.), kan het predicaat van de
syntaxis erg complex worden. Het hulpprogramma IntuneMAMConfigurator kan ook worden gebruikt om de
activeringsregel te converteren van de tekenreeksconstanten in een predicate tekenreeks terwijl de Intune-typen worden
toegevoegd.

Oude gebruikersinterface:



Gericht configuratiebeleid (APP-/ MAM-app-configuratie) voor uw
iOS-toepassingen inschakelen

Nieuwe gebruikersinterface:

Via een op MAM gerichte configuratie (tevens bekend als MAM-app-configuratie) kan een app
configuratiegegevens ontvangen via de Intune SDK. De indeling en varianten van deze gegevens moeten door de
eigenaar/ontwikkelaar van de app worden gedefinieerd en gecommuniceerd aan de klanten van Intune.

Intune-beheerders kunnen configuratiegegevens gericht implementeren via Intune Azure Portal en de Intune
Graph-API. Vanaf versie 7.0.1 van de Intune App SDK voor iOS kunnen apps die deelnemen aan op MAM
gerichte configuratie, op MAM gerichte configuratiegegevens ontvangen via de MAM-service. De
configuratiegegevens van de toepassing worden via onze MAM-service direct naar de app gepusht en niet via het
MDM-kanaal. De Intune App SDK biedt een klasse voor toegang tot gegevens die uit deze consoles worden
opgehaald. De volgende items zijn vereist:

De app moet worden geregistreerd bij de Intune MAM-service voordat u toegang krijgt tot de
gebruikersinterface van op MAM gerichte configuratie. Zie Beleid voor app-beveiliging ontvangen voor
meer informatie.

Voeg IntuneMAMAppConfigManager.h  toe aan het bronbestand van uw app.



  

Telemetrie

NOTENOTE

Meerdere identiteiten inschakelen (optioneel)

Overzicht van identiteitOverzicht van identiteit

Verstuur een aanroep naar [[IntuneMAMAppConfigManager instance] appConfigForIdentity:]  om het
AppConfig-object op te halen.

Verstuur een aanroep naar de juiste selector voor het object IntuneMAMAppConfig . Als de sleutel van uw
toepassing bijvoorbeeld een tekenreeks is, moet u stringValueForKey  of allStringsForKey  gebruiken. Zie 
IntuneMAMAppConfig.h  voor een gedetailleerde beschrijving van retourwaarden en foutcondities.

Zie Graph API Reference (Naslaginformatie over Graph API) voor meer informatie over de mogelijkheden van
Graph API.

Als u meer wilt weten over het maken van een op MAM gericht app-configuratiebeleid in iOS, raadpleegt u het
onderwerp over op MAM gerichte app-configuratie in How to use Microsoft Intune app configuration policies for
iOS (App-configuratiebeleid van Microsoft Intune voor iOS gebruiken).

De Intune App SDK voor iOS verzamelt standaard telemetriegegevens van de volgende typen gebeurtenissen:

Het starten van de app: om Microsoft Intune meer inzicht te geven in het MAM-gebruik van de app per
beheertype (MAM met MDM-, MAM zonder MDM-inschrijving, enzovoort).

Inschrijvingsaanroepen: om Microsoft Intune inzicht te geven in het slagingspercentage en andere
meetwaarden van inschrijvingsaanroepen vanaf de client.

Intune-acties: voor de diagnose van problemen en ter waarborging van de Intune-functionaliteit, wordt
informatie verzameld over de Intune SDK-acties.

Als u ervoor kiest geen telemetriegegevens van de Intune App SDK naar Microsoft Intune te verzenden, moet u het
vastleggen van telemetriegegevens in de SDK uitschakelen. Stel de eigenschap MAMTelemetryDisabled  in op YES in de
IntuneMAMSettings-woordenlijst.

Standaard past de SDK een beleid toe op de gehele app. Meerdere identiteiten is een MAM-functie waarmee u
beleid kunt toepassen per identiteit. Hiervoor wordt meer deelname van een app vereist dan bij andere MAM-
functies.

De app moet aan de app-SDK melden wanneer de actieve identiteit zal worden gewijzigd. De SDK meldt ook aan
de app wanneer er een identiteitswijziging is vereist. Op dit moment wordt slechts één beheerde identiteit
ondersteund. Nadat de gebruiker het apparaat of de app inschrijft, gebruikt de SDK deze identiteit en beschouwt
de SDK deze identiteit als de primaire beheerde identiteit. Andere gebruikers in de app worden beschouwd als
niet-beheerd met onbeperkte beleidsinstellingen.

Een identiteit wordt gewoon als een tekenreeks gedefinieerd. Identiteiten zijn niet hoofdlettergevoelig. In
identiteitsaanvragen die door de SDK worden geretourneerd, wordt mogelijk niet hetzelfde gebruik van hoofd- en
kleine letters toegepast als bij het instellen van de identiteit.

Een identiteit is gewoon de gebruikersnaam van een account (zoals user@contoso.com). Ontwikkelaars kunnen de
identiteit van de app instellen op de volgende niveaus:

Procesidentiteit: stelt de identiteit voor het hele proces in en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
toepassingen met één identiteit. Deze identiteit is van invloed op alle taken, bestanden en de
gebruikersinterface.

https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/overview
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-use-ios


ThreadwachtrijenThreadwachtrijen

BestandseigenaarBestandseigenaar

Gebruikersinterface-identiteit: bepaalt welk beleid wordt toegepast op taken van de gebruikersinterface
op de hoofdthread zoals knippen/kopiëren/plakken, pincode, verificatie en gegevens delen. De
gebruikersinterface-identiteit heeft geen invloed op taken zoals versleuteling en het maken van back-ups.

Threadidentiteit: beïnvloedt welk beleid wordt toegepast op de huidige thread. Deze identiteit is van
invloed op alle taken, bestanden en de gebruikersinterface.

Het is de verantwoordelijkheid van de app om de identiteiten juist in te stellen, ongeacht of de gebruiker wordt
beheerd of niet.

Elke thread heeft op ieder moment een effectieve identiteit voor gebruikersinterface- en bestandstaken. Dit is de
identiteit die wordt gebruikt om te controleren welk beleid er eventueel moet worden toegepast. Als de identiteit
'geen identiteit' is of als de gebruiker niet wordt beheerd, wordt er geen beleid toegepast. De volgende
diagrammen tonen hoe de effectieve identiteiten worden bepaald.

Apps verzenden vaak asynchrone en synchrone taken naar threadwachtrijen. De SDK onderschept GCD-
aanroepen (Grand Central Dispatch) en koppelt de huidige threadidentiteit aan de verzonden taken. Wanneer de
taken zijn voltooid, wijzigt de SDK tijdelijk de threadidentiteit in de identiteit die is gekoppeld aan de taak, voltooit
de taken en zet vervolgens de oorspronkelijke threadidentiteit terug.

Omdat NSOperationQueue  bovenop GCD is gebouwd, worden NSOperations  uitgevoerd op de identiteit van de
thread op het tijdstip dat de taken worden toegevoegd aan de NSOperationQueue . NSOperations  of functies die
rechtstreeks zijn verzonden via GCD hebben ook de mogelijkheid om de huidige threadidentiteit te wijzigen
terwijl ze worden uitgevoerd. Deze identiteit overschrijft de identiteit die is overgenomen van de verzendende
thread.

De SDK houdt de identiteiten van de lokale bestandseigenaars bij en past op basis daarvan beleid toe. De
bestandseigenaar wordt ingesteld wanneer een bestand wordt gemaakt of wordt geopend in de afkapmodus. De
eigenaar wordt ingesteld op de effectieve bestandstaakidentiteit van de thread die de taak uitvoert.



Gedeelde gegevensGedeelde gegevens

Share-extensiesShare-extensies

Meerdere identiteiten inschakelenMeerdere identiteiten inschakelen

NOTENOTE

Schakelen tussen identiteitenSchakelen tussen identiteiten

Apps kunnen echter de identiteit van de bestandseigenaar ook expliciet instellen met behulp van de 
IntuneMAMFilePolicyManager . Apps kunnen IntuneMAMFilePolicyManager  gebruiken om de bestandseigenaar op te

halen en de gebruikersinterface-identiteit in te stellen voordat de bestandsinhoud wordt weergegeven.

Als de app bestanden maakt die gegevens van beheerde en onbeheerde gebruikers bevatten, is het de
verantwoordelijkheid van de app om de gegevens van de beheerde gebruiker te versleutelen. U kunt gegevens
versleutelen met de API's protect  en unprotect  in IntuneMAMDataProtectionManager .

De methode protect  accepteert een identiteit, die een beheerde of een niet-beheerde gebruiker kan zijn. Als het
een beheerde gebruiker is, worden de gegevens versleuteld. Als het een niet-beheerde gebruiker is, wordt een
header toegevoegd aan de gegevens waarmee de identiteit wordt gecodeerd, maar worden de gegevens niet
versleuteld. U kunt de methode protectionInfo  gebruiken voor het ophalen van de eigenaar van de gegevens.

Als de app een share-extensie bevat, kan de eigenaar van het item dat wordt gedeeld, worden opgehaald met de
methode protectionInfoForItemProvider  in IntuneMAMDataProtectionManager . Als het gedeelde item een bestand is,
wordt het instellen van de bestandseigenaar door de SDK afgehandeld. Als het bij het gedeelde item om gegevens
gaat, is de app verantwoordelijk voor het instellen van de bestandseigenaar als deze gegevens naar een bestand
worden opgeslagen, en voor het aanroepen van de API setUIPolicyIdentity  voordat de gegevens worden
weergegeven in de gebruikersinterface.

Alle apps worden standaard beschouwd als apps met één identiteit. De SDK stelt de procesidentiteit in voor de
ingeschreven gebruiker. Om ondersteuning voor meerdere identiteiten mogelijk te maken, voegt u een
Booleaanse instelling met de naam MultiIdentity  en de waarde YES toe aan de IntuneMAMSettings-
woordenlijst in het bestand Info.plist van de app.

Wanneer het gebruik van meerdere identiteiten is ingeschakeld, worden de procesidentiteit, de gebruikersinterface-identiteit
en de threadidentiteiten op nil ingesteld. De app is verantwoordelijk voor het juist instellen hiervan.

Door app geïnitieerde overschakeling naar een andere identiteit:

Bij het starten wordt van apps met meerdere identiteiten verondersteld dat ze worden uitgevoerd onder
een onbekend, niet-beheerd account. De voorwaardelijke gebruikersinterface voor opstarten wordt niet
uitgevoerd, en er wordt geen beleid afgedwongen op de app. Het is de verantwoordelijkheid van de app om
aan de SDK te melden wanneer de identiteit moet worden gewijzigd. Dit gebeurt meestal wanneer de app
op het punt staat om gegevens voor een specifiek gebruikersaccount weer te geven.

Een voorbeeld daarvan is wanneer de gebruiker een document, een postvak of een tabblad in een
notitieblok opent. De app moet de SDK op de hoogte stellen voordat het bestand, het postvak of het
tabblad wordt geopend. Dit wordt gedaan via de setUIPolicyIdentity -API in IntuneMAMPolicyManager . Deze
API moet worden aangeroepen, ongeacht of het om een beheerde of niet-beheerde gebruiker gaat. Als het
een beheerde gebruiker is, voert de SDK de voorwaardelijke startcontroles uit, zoals jailbreakdetectie,
pincode en verificatie.

Het resultaat van de overschakeling naar een andere identiteit wordt asynchroon naar de app
geretourneerd via een voltooiingshandler. De app moet het openen van het document, postvak of tabblad
uitstellen totdat er een resultaatcode wordt geretourneerd. Als het overschakelen naar een andere identiteit
mislukt, moet de app de taak annuleren.



Aanbevolen procedures voor iOS

Veelgestelde vragen
Zijn alle API's adresseerbaar via systeemeigen Swift of via de interoperabiliteit tussen Objective-C en Swift?Zijn alle API's adresseerbaar via systeemeigen Swift of via de interoperabiliteit tussen Objective-C en Swift?

Moeten alle gebruikers van mijn app worden geregistreerd bij de APP-WE-service?Moeten alle gebruikers van mijn app worden geregistreerd bij de APP-WE-service?

Wat gebeurt er met gebruikers die zich al bij de app hebben aangemeld?Wat gebeurt er met gebruikers die zich al bij de app hebben aangemeld?  Moeten ze worden ingeschreven?Moeten ze worden ingeschreven?

Door SDK geïnitieerde overschakeling naar andere identiteit:

Soms moet de SDK de app verzoeken om naar een specifieke identiteit over te schakelen. Apps met
meerdere identiteiten moeten de identitySwitchRequired -methode in IntuneMAMPolicyDelegate

implementeren om deze aanvraag te verwerken.

Wanneer deze methode wordt aangeroepen, en indien de app de aanvraag kan afhandelen om naar een
opgegeven identiteit over te schakelen, moet de app IntuneMAMAddIdentityResultSuccess  doorgeven aan de
voltooiingshandler. Als de app de aanvraag om naar een andere identiteit over te schakelen niet kan
afhandelen, moet de app IntuneMAMAddIdentityResultFailed  doorgeven aan de voltooiingshandler.

De app hoeft setUIPolicyIdentity  niet aan te roepen als reactie op deze aanroep. Als de SDK het nodig
acht dat de app moet overschakelen naar een niet-beheerd gebruikersaccount, wordt een lege tekenreeks
doorgegeven aan de identitySwitchRequired -aanroep.

Selectief wissen:

Wanneer de app selectief wordt gewist, zal de SDK de wipeDataForAccount -methode in 
IntuneMAMPolicyDelegate  aanroepen. Het is de verantwoordelijkheid van de app om het opgegeven

gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens te verwijderen. De SDK is in staat om alle bestanden te
verwijderen waarvan de gebruiker de eigenaar is, en zal dit doen als de app FALSE (onwaar) retourneert als
reactie op de aanroep wipeDataForAccount .

Deze methode wordt aangeroepen vanuit een achtergrondthread. De app mag geen waarde retourneren
totdat alle gegevens van de gebruiker zijn verwijderd (met uitzondering van bestanden, als de app FALSE
retourneert).

Hier volgen enkele aanbevolen procedures voor het ontwikkelen voor iOS:

Het iOS-bestandssysteem is hoofdlettergevoelig. Zorg dat het hoofdlettergebruik juist is voor
bestandsnamen zoals libIntuneMAM.a  en IntuneMAMResources.bundle .

Als Xcode libIntuneMAM.a  niet kan vinden, kunt u dit probleem oplossen door het pad naar deze
bibliotheek toe te voegen in de gekoppelde zoekpaden.

De Intune App SDK-API's zijn alleen beschikbaar in Objective-C en bieden geen ondersteuning voor het
systeemeigen Swift. Swift-interoperabiliteit met Objective-C is vereist.

Nee. In feite hoeven alleen werk- of schoolaccounts te worden geregistreerd bij de Intune App SDK. Apps zijn er
verantwoordelijk voor om te bepalen of een account wordt gebruikt in de context van werk of school.

De toepassing is verantwoordelijk voor het inschrijven van gebruikers nadat ze zijn geverifieerd. De toepassing is
ook verantwoordelijk voor het inschrijven van eventuele accounts die aanwezig waren voordat de app MAM-
functionaliteit zonder MDM had.

Om dit te bereiken, moet de app gebruikmaken van de registeredAccounts: -methode. Deze methode retourneert
een NSDictionary met alle accounts die zijn geregistreerd bij de Intune MAM-service. Als bestaande accounts in
de app niet op de lijst staan, moet de app deze accounts registreren en inschrijven via registerAndEnrollAccount: .



  

Hoe vaak probeert de SDK inschrijvingen opnieuw uit te voeren?Hoe vaak probeert de SDK inschrijvingen opnieuw uit te voeren?

Waarom moet de registratie van de gebruiker ongedaan worden gemaakt?Waarom moet de registratie van de gebruiker ongedaan worden gemaakt?

Moet ik de doWipe-vlag op true (waar) instellen in de deregister-methode ?Moet ik de doWipe-vlag op true (waar) instellen in de deregister-methode ?

Zijn er andere manieren om een app uit te schrijven?Zijn er andere manieren om een app uit te schrijven?

Is er een voorbeeld-app die de integratie van de SDK laat zien?Is er een voorbeeld-app die de integratie van de SDK laat zien?

Hoe kan ik problemen met mijn app oplossen?Hoe kan ik problemen met mijn app oplossen?

Uw app naar de App Store verzenden

De SDK probeert alle eerder mislukte inschrijvingen automatisch opnieuw uit te voeren met een interval van 24
uur. De SDK doet dit om te garanderen dat als de organisatie van een gebruiker MAM heeft ingeschakeld nadat de
gebruiker zich heeft aangemeld bij de app, de gebruiker zich kan inschrijven en beleid zal ontvangen.

De SDK stopt met proberen wanneer wordt gedetecteerd dat een gebruiker de app heeft kunnen inschrijven. Dit
komt doordat slechts één gebruiker een app op een bepaald moment kan inschrijven. Als de gebruiker wordt
uitgeschreven, worden de nieuwe pogingen opnieuw gestart met dezelfde interval van 24 uur.

De SDK voert regelmatig de volgende acties op de achtergrond uit:

Als de app nog niet is ingeschreven, probeert deze alle geregistreerde accounts elke 24 uur opnieuw in te
schrijven.
Als de app is ingeschreven, controleert de SDK elke 8 uur of het MAM-beleid is gewijzigd.

Door de registratie van een gebruiker ongedaan te maken, wordt de SDK gewaarschuwd dat de gebruiker de app
niet langer gebruikt, en dat de periodiek uitgevoerde gebeurtenissen voor dat gebruikersaccount kunnen worden
gestopt. Hierdoor worden indien nodig ook het uitschrijven van de app en een selectieve wisbewerking
geactiveerd.

Deze methode moet worden aangeroepen voordat de gebruiker wordt afgemeld bij de app. Als de gegevens van
de gebruiker uit de app worden verwijderd als onderdeel van de afmelding, kan doWipe  worden ingesteld op false
(onwaar). Maar als de app de gegevens van de gebruiker niet daadwerkelijk verwijdert, moet doWipe  worden
ingesteld op true (waar), zodat de SDK de gegevens kan verwijderen.

Ja, de IT-beheerder kan een opdracht voor selectief wissen verzenden naar de app. Hierdoor wordt de gebruiker
uitgeschreven en de registratie ongedaan gemaakt, en worden de gegevens van de gebruiker gewist. De SDK
handelt dit scenario automatisch af en verzendt een melding via de gemachtigdenmethode voor uitschrijving.

Ja. Onlangs is het open-source-voorbeeld-app Wagr voor iOS vernieuwd. Wagr is nu ingeschakeld voor app-
beveiligingsbeleid met behulp van de Intune App SDK.

De intune SDK voor iOS 9.0.3 + ondersteunt de mogelijkheid om een diagnostische console toe te voegen in de
mobiele app voor het testen van beleids regels en logboek fouten. IntuneMAMDiagnosticConsole.h Hiermee
definieert IntuneMAMDiagnosticConsole  u de klasse-interface, die ontwikkel aars kunnen gebruiken om de intune-
diagnose console weer te geven. Hierdoor kunnen eind gebruikers of ontwikkel aars tijdens het testen intune-
logboeken verzamelen en delen om te helpen bij het vaststellen van het probleem dat ze kunnen hebben. Deze
API is optioneel voor integrators.

Zowel de statische bibliotheek als de frameworkbuilds van de Intune App SDK zijn universele binaire bestanden.
Dit houdt in dat ze een code hebben voor alle apparaat- en simulatorarchitecturen. Apple weigert apps die naar de
App Store worden verzonden als deze simulatorcode bevatten. Bij een compilatie op basis van de statische
bibliotheek voor builds die uitsluitend voor apparaten zijn bestemd, wordt de linker automatisch ontdaan van de
simulatorcode. Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat alle simulatorcode wordt verwijderd
voordat u de app uploadt naar de App Store.

1. Zorg dat IntuneMAM.framework  zich op uw bureaublad bevindt.

https://github.com/Microsoft/Wagr-Sample-Intune-iOS-App


lipo ~/Desktop/IntuneMAM.framework/IntuneMAM -remove i386 -remove x86_64 -output 
~/Desktop/IntuneMAM.device_only

cp ~/Desktop/IntuneMAM.device_only ~/Desktop/IntuneMAM.framework/IntuneMAM

2. Voer deze opdrachten uit:

De eerste opdracht verwijdert de simulatorarchitecturen uit het bestand DYLIB van het framework.  Met de
tweede opdracht wordt het bestand DYLIB dat uitsluitend voor apparaten is bestemd, terug gekopieerd
naar de frameworkmap.



Android-apps voorbereiden voor app-
beveiligingsbeleid met Intune App Wrapping Tool
27-3-2019 • 14 minutes to read

Voldoen aan de vereisten voor het gebruik van App Wrapping Tool

Gebruik Microsoft Intune App Wrapping Tool voor Android om de werking van in-house Android-apps te
wijzigen door de functies van de apps te beperken zonder de code van de apps zelf te wijzigen.

Dit hulpprogramma is een Windows-opdrachtregelprogramma dat wordt uitgevoerd in PowerShell en een
'wrapper' (schil) rond uw app maakt. Als de app eenmaal is verpakt (van een 'wrapper' is voorzien), kunt u
vervolgens de functionaliteit van de app wijzigen door Mobile Application Management-beleid te configureren
in Intune.

Controleer Beveiligingsoverwegingen voor het uitvoeren van App Wrapping Tool voordat u het hulpprogramma
uitvoert. Als u dit hulpprogramma wilt downloaden, gaat u naar Microsoft Intune App Wrapping Tool for
Android op GitHub.

NOTENOTE

U moet App Wrapping Tool uitvoeren op een Windows-computer met Windows 7 of hoger.

Uw invoer-app moet een geldig Android-toepassingspakket zijn met de extensie .apk en:

Mag niet versleuteld zijn.
Mag niet al zijn verpakt met App Wrapping Tool.
Moet zijn geschreven voor Android 4.0 of hoger.

De app moet zijn ontwikkeld door of voor uw bedrijf. U kunt dit hulpprogramma niet gebruiken voor apps
die zijn gedownload uit de Google Play Store.

Als u App Wrapping Tool wilt uitvoeren, moet u de nieuwste versie van Java Runtime Environment
installeren en vervolgens controleren of het variabele Java-pad is ingesteld op
C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath in de Windows-omgevingsvariabelen. Zie de Java-documentatie
voor meer informatie.

In bepaalde gevallen kan de 32-bits versie van Java leiden tot geheugenproblemen. Het is verstandig de 64-bits
versie te installeren.

Android vereist dat alle app-pakketten (.apks) zijn ondertekend. Zie Ondertekeningscertificaten
hergebruiken en apps verpakken als u bestaande certificaten opnieuw wilt gebruiken en voor hulp bij
het algemeen ondertekenen van certificaten. Het uitvoerbare Java-bestand keytool.exe wordt gebruikt om
nieuwe referenties te genereren die nodig zijn om de verpakte uitvoer-app te ondertekenen. Ingestelde
wachtwoorden moeten veilig zijn, maar onthoud ze goed, want ze zijn later nodig om App Wrapping Tool
uit te voeren.

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-android
https://java.com/download/
https://java.com/download/help/
https://docs.microsoft.com/intune/app-wrapper-prepare-android#reusing-signing-certificates-and-wrapping-apps


De App Wrapping Tool installeren

De App Wrapping Tool uitvoeren

NOTENOTE
De Intune App Wrapping Tool biedt geen ondersteuning voor handtekeningschema v2 en het toekomstige schema
v3 van Google voor app-ondertekening. Nadat u het APK-bestand met de Intune App Wrapping Tool hebt
verpakt, kunt u het beste het door Google geleverde Apksigner-hulpprogramma gebruiken. Dit zorgt ervoor dat
wanneer uw app op apparaten van de eindgebruiker wordt gedownload, het correct kan worden gestart volgens
Android-standaarden.

(Optioneel) soms bereikt een app de Dalvik Executable-groottelimiet (DEX) als gevolg van de Intune
MAM SDK-klassen die tijdens het verpakken worden toegevoegd. DEX-bestanden maken deel uit van de
compilatie van een Android-app. De Intune App Wrapping Tool verwerkt automatisch DEX bestand
overloop tijdens de wrapping voor apps met een minimale API-niveau van 21 of hoger (vanaf v.
1.0.2501.1). Voor apps met een minimale API-niveau van < 21, best practices zou zijn om te verhogen van
de minimale waarde API-niveau met behulp van de wrapper -UseMinAPILevelForNativeMultiDex  vlag. De
volgende DEX overloop oplossingen zijn beschikbaar voor klanten kan niet van de app minimale API-
niveau verhogen. In bepaalde organisaties vereist dit mogelijk samenwerking met de persoon die de app
compileert:

ProGuard gebruiken voor het verwijderen van ongebruikte klasse verwijzingen van de primaire DEX-bestand
van de app.
Voor klanten die gebruikmaken van v3.1.0 of hoger van de invoegtoepassing Android Gradle, schakelen de
D8 dexer.

1. Download vanuit de GitHub-opslagplaats het installatiebestand InstallAWT.exe voor Intune App
Wrapping Tool voor Android naar een Windows-computer. Open het installatiebestand.

2. Accepteer de gebruiksrechtovereenkomst en voltooi de installatie.

Onthoud in welke map het hulpprogramma is geïnstalleerd. De standaardlocatie is: C:\Program Files
(x86)\Microsoft Intune Mobile Application Management\Android\App Wrapping Tool.

Import-Module .\IntuneAppWrappingTool.psm1

Invoke-AppWrappingTool [-InputPath] <String> [-OutputPath] <String> -KeyStorePath <String> -
KeyStorePassword <SecureString>
-KeyAlias <String> -KeyPassword <SecureString> [-SigAlg <String>] [<CommonParameters>]

1. Open een PowerShell-venster op de Windows-computer waarop de App Wrapping Tool is geïnstalleerd.

2. Importeer de App Wrapping Tool PowerShell-module uit de map waarin u het programma hebt
geïnstalleerd:

3. Voer het hulpprogramma uit met de opdracht invoke-AppWrappingTool, die wordt gebruikt met de
volgende syntaxis:

In de volgende tabel worden de eigenschappen van de opdracht invoke-AppWrappingTool beschreven:

https://developer.android.com/studio/command-line/apksigner
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-android/releases
https://android-developers.googleblog.com/2018/04/android-studio-switching-to-d8-dexer.html
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-android


EIGENSCHAP INFORMATIE VOORBEELD

-InputPath<tekenreeks> Pad van de Android-bron-app (.apk).

-OutputPath<tekenreeks> Pad naar de uit te voeren Android-app.
Als dit hetzelfde mappad is als
InputPath, mislukt het inpakken.

-KeyStorePath<tekenreeks> Pad naar het sleutelopslagbestand met
het openbare/persoonlijke sleutelpaar
voor ondertekening.

De sleutelopslagbestanden worden
standaard opgeslagen in C:\Program
Files (x86)\Java\jreX.X.X_XX\bin.

-KeyStorePassword<SecureString> Wachtwoord voor het ontsleutelen van
de sleutelopslag. Android vereist dat
alle toepassingspakketten (.apk) zijn
ondertekend. Gebruik Java-keytool
voor het genereren van het
KeyStorePassword. Lees hier meer
informatie over de Java Keystore.

-KeyAlias<tekenreeks> Naam van de sleutel die moet worden
gebruikt voor het ondertekenen.

-KeyPassword<SecureString> Wachtwoord dat wordt gebruikt om de
persoonlijke sleutel te ontsleutelen die
wordt gebruikt voor het ondertekenen.

-SigAlg<SecureString> (Optioneel) De naam van het
handtekeningalgoritme dat moet
worden gebruikt voor de
ondertekening. Het algoritme moet
compatibel zijn met de persoonlijke
sleutel.

Voorbeelden: SHA256withRSA,
SHA1withRSA

-UseMinAPILevelForNativeMultiDex (Optioneel) Deze vlag gebruiken voor
het verhogen van de bron Android-
app minimale API-niveau op 21. Met
deze markering wordt gevraagd om
bevestiging als deze wordt beperkt die
deze app kunnen installeren.
Gebruikers toevoegen door de
parameter toe te voegen kunnen
overslaan '-bevestigen: $false "aan hun
PowerShell-opdracht. De vlag mag
alleen worden gebruikt door klanten
van apps met minimale API < 21 die
niet voldoen aan het verpakken is
vanwege DEX overloopfouten.

<CommonParameters> (Optioneel) De opdracht ondersteunt
algemene PowerShell-parameters,
zoals verbose, debug enzovoort.

Zie voor een lijst met algemene parameters het Microsoft Script Center.

Als u gedetailleerde gebruiksinformatie over de App Wrapping Tool wilt weergeven, voert u deze
opdracht in:

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/KeyStore.html
https://technet.microsoft.com/library/hh847884.aspx


Import-Module "C:\Program Files (x86)\Microsoft Intune Mobile Application Management\Android\App Wrapping 
Tool\IntuneAppWrappingTool.psm1"

invoke-AppWrappingTool -InputPath .\app\HelloWorld.apk -OutputPath .\app_wrapped\HelloWorld_wrapped.apk -
KeyStorePath "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\mykeystorefile" -keyAlias mykeyalias -SigAlg 
SHA1withRSA -Verbose

Hoe vaak moet ik mijn Android-toepassing opnieuw verpakken met
de Intune App Wrapping Tool?

Ondertekeningscertificaten hergebruiken en apps verpakken

Help Invoke-AppWrappingTool

Voorbeeld:

Importeer de PowerShell-module.

Voer App Wrapping Tool uit in de oorspronkelijke app HelloWorld.apk.

U wordt vervolgens gevraagd om het KeyStorePassword en KeyPassword. Voer de aanmeldingsgegevens in
die u hebt gebruikt voor het maken van het sleutelopslagbestand.

De verpakte app wordt samen met een logboekbestand gegenereerd en opgeslagen in het uitvoerpad dat u hebt
opgegeven.

De belangrijkste scenario's waarin u uw toepassingen opnieuw moet verpakken, zijn:

Er is een nieuwe versie uitgebracht van de toepassing. De vorige versie van de app is verpakt en geüpload
naar de Intune-console.
Er is een nieuwe versie uitgebracht van de Intune App Wrapping Tool voor Android, met oplossingen voor
belangrijke problemen of nieuwe beveiligingsbeleidskenmerken specifiek voor de Intune-toepassing. Dit
gebeurt elke 6-8 weken via de GitHub-opslagplaats van de Microsoft Intune App Wrapping Tool voor
Android.

Enkele best practices voor opnieuw verpakken:

Ondertekeningscertificaten onderhouden die tijdens het bouwproces zijn gebruikt. Zie
Ondertekeningscertificaten hergebruiken en apps verpakken

Android vereist dat alle apps zijn ondertekend met een geldig certificaat voordat ze kunnen worden
geïnstalleerd op Android-apparaten.

Verpakte apps kunnen zijn ondertekend tijdens het wrapping-proces of na het verpakken, met gebruik van uw
bestaande hulpmiddelen voor ondertekening. Alle aanwezige ondertekeningsinformatie in de app voorafgaand
aan het verpakken wordt verwijderd. Indien mogelijk moet de ondertekeningsinformatie die is gebruikt tijdens
het buildproces worden gebruikt tijdens het verpakken. In bepaalde organisaties vereist dit mogelijk
samenwerking met de eigenaar van de informatie over de sleutelopslag (zoals degenen die de app maken). 

Als het vorige ondertekeningscertificaat niet kan worden gebruikt of de app nog niet eerder is geïmplementeerd,
kunt u een nieuw ondertekeningscertificaat maken aan de hand van de instructies in de Android Developer
Guide.

Als de app al eerder is geïmplementeerd met een ander ondertekeningscertificaat, kan de app niet worden

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-wrapping-tool-android
https://docs.microsoft.com/intune/app-wrapper-prepare-android#reusing-signing-certificates-and-wrapping-apps
https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html#signing-manually


  Beveiligingsoverwegingen voor het uitvoeren van App Wrapping Tool

Zie tevensZie tevens

geüpload naar Intune na de upgrade. Scenario’s voor het upgraden van apps werken niet meer als uw app is
ondertekend met een ander certificaat dan het certificaat waarmee de app is gebouwd. Onderhoud nieuwe
ondertekeningscertificaten dus voor app-upgrades.

Potentiële adresvervalsing (spoofing), vrijgeven van informatie en uitbreiding van bevoegdheden voorkomen:

Zorg ervoor dat de invoer-Line-Of-Bussiness-app, de uitvoer-app en de Java KeyStore zich op de
Windows-computer bevinden waarop ook App Wrapping Tool wordt uitgevoerd.

Importeer de uitvoer-app naar Intune op de machine waarop ook de App Wrapping Tool wordt
uitgevoerd. Zie keytool voor meer informatie over de Java-keytool.

Als de uitvoertoepassing en het hulpprogramma zich in een UNC-pad (Universal Naming Convention)
bevinden en u het hulpprogramma en de invoerbestanden niet op dezelfde computer uitvoert, stelt u de
omgeving zodanig in dat deze wordt beveiligd met IP-beveiligingsbeleid (IPsec) of Server Message Block
(SMB)-ondertekening.

Zorg ervoor dat de app afkomstig is van een vertrouwde bron.

Beveilig de uitvoermap die de verpakte app bevat. Overweeg het gebruik van een map op
gebruikersniveau voor de uitvoer.

Bepalen hoe u apps voorbereidt op Mobile Application Management met Microsoft Intune

Ontwikkelaarshandleiding voor Microsoft Intune App SDK voor Android

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/keytool.html
https://wikipedia.org/wiki/IPsec
https://support.microsoft.com/kb/887429


Ontwikkelaarshandleiding voor Microsoft Intune App
SDK voor Android
17-8-2019 • 149 minutes to read

NOTENOTE

Inhoud van de SDK

Vereisten
Android-versiesAndroid-versies

Bedrijfsportal-appBedrijfsportal-app

U kunt desgewenst eerst Overzicht van de Intune App SDK lezen voor meer informatie over de huidige functies en hoe u de
integratie voor elk ondersteund platform voorbereidt.

Met de Microsoft-SDK voor de Intune-app voor Android kunt u Intune-beveiligingsbeleid voor apps (ook wel
APP- of MAM-beleid genoemd) opnemen in uw systeemeigen Android-app. Een toepassing die door Intune
wordt beheerd, is een toepassing die is geïntegreerd in de SDK voor de Intune-app. Intune-beheerders kunnen
eenvoudig app-beveiligingsbeleid implementeren in uw door Intune beheerde app wanneer de app actief door
Intune wordt beheerd.

De SDK voor de Intune-app bevat de volgende bestanden:

Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar: de SDK-onderdelen, met uitzondering van de JAR-bestanden voor de
ondersteuningsbibliotheek.
Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v4.jar: de klassen die nodig zijn om MAM in te schakelen in apps die
gebruikmaken van de Android v4-ondersteuningsbibliotheek.
Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v7.jar: de klassen die nodig zijn om MAM in te schakelen in apps die
gebruikmaken van de Android v7-ondersteuningsbibliotheek.
Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v17.jar: de klassen die nodig zijn om MAM in te schakelen in apps
die gebruikmaken van de Android v17-ondersteuningsbibliotheek.
Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.Text.jar: de klassen die nodig zijn om MAM in te schakelen in apps
die gebruikmaken van klassen in de Android-ondersteuningsbibliotheek in het android.support.text -pakket.
Microsoft.Intune.MDM.SDK.DownlevelStubs.jar: deze jar bevat stubs voor Android-systeemklassen die
alleen aanwezig zijn op nieuwere apparaten, maar waarnaar wordt verwezen door methoden in MAMActivity.
Deze stub-klassen worden door nieuwere apparaten genegeerd. Deze jar is alleen nodig als uw app reflectie
uitvoert op klassen die zijn afgeleid van MAMActivity. Deze meeste apps hebben deze jar niet nodig. Als u
deze jar gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle bijbehorende klassen van ProGuard worden afgesloten. Ze
staan allemaal onder het basispakket voor android
com.Microsoft.intune.mam.build.jar: een Gradle-invoegtoepassing voor hulp bij het integreren van de
SDK.
CHANGELOG.txt: bevat een overzicht van wijzigingen in elke SDK-versie.
THIRDPARTYNOTICES.TXT: een kennisgeving waarin code van derden en/of OSS-code die in uw app
wordt gecompileerd aan de rechthebbenden wordt toegeschreven.

De SDK biedt ondersteuning voor Android API 19 (Android 4.4+) tot en met Android API 28 (Android 9.0).



            

NOTENOTE

SDK-integratie
VoorbeeldappVoorbeeldapp

Verwijzen naar Intune-app-bibliothekenVerwijzen naar Intune-app-bibliotheken

ProGuardProGuard

Build-hulpprogramma'sBuild-hulpprogramma's

De SDK voor de Intune-app voor Android is afhankelijk van de aanwezigheid van de bedrijfsportal-app op het
apparaat voor het inschakelen van app-beveiligingsbeleid. De bedrijfsportal haalt het app-beveiligingsbeleid op
van de Intune-service. Tijdens de initialisatie van de app worden het beleid en de code geladen om het
betreffende beleid af te dwingen bij de bedrijfsportal.

Wanneer de bedrijfsportal-app zich niet op het apparaat bevindt, gedraagt een door Intune beheerde app zich hetzelfde als
een normale app die geen ondersteuning biedt voor Intune-beleid voor de beveiliging van apps.

Voor app-beveiliging zonder apparaatregistratie hoeft de gebruiker het apparaat niet te registreren via de
bedrijfsportal-app.

Op GitHub is een voorbeeld beschikbaar van een goede integratie met de Intune-app-SDK. Voor dit voorbeeld
wordt de Gradle-invoegtoepassing voor builds gebruikt.

De SDK voor de Intune-app is een standaard-Android-bibliotheek zonder externe afhankelijkheden.
Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar bevat zowel de benodigde interfaces om app-beveiligingsbeleid te activeren
als de code die nodig is om samen te werken met de Microsoft Intune-bedrijfsportal-app.

Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar moet worden opgegeven als een Android-bibliotheekverwijzing. Hiervoor
opent u uw app-project in Android Studio en gaat u naar Bestand > Nieuw > Nieuwe module en selecteert u
.JAR/.AAR-pakket importeren. Selecteer vervolgens het Android-archiefpakket
Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar om een module voor onze .AAR te maken. Klik met de rechtermuisknop op de
module(s) die uw app-code bevat(ten) en ga naar Module-instellingen > het tabblad Afhankelijkheden > +-
pictogram > Module-afhankelijkheid > Selecteer de MAM SDK AAR-module die u zojuist hebt gemaakt >
OK. Dit zorgt ervoor dat uw module voldoet aan de MAM SDK wanneer u uw project maakt.

De Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.XXX.jar-bibliotheken bevatten ook Intune-varianten van de
bijbehorende android.support.XXX -bibliotheken. Ze zijn niet ingebouwd in Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar voor
het geval de ondersteuningsbibliotheken niet nodig zijn voor een app.

Als ProGuard (of een ander mechanisme voor verkleining/versleuteling) wordt gebruikt als een build-stap,
moeten aanvullende configuratieregels uit de SDK worden opgenomen. Wanneer u de .AAR in uw build insluit,
worden onze regels automatisch geïntegreerd in de ProGuard-stap en worden de noodzakelijke klassebestanden
bewaard.

De Azure Active Directory Authentication Libraries (ADAL) hebben mogelijk hun eigen ProGuard-beperkingen.
Als uw app ADAL integreert, moet u de documentatie van de ADAL volgen voor deze beperkingen.

De SDK van de Intune-app is een Android-bibliotheek waarmee beleid van Intune in uw app kan worden
ondersteund en afgedwongen. Voor sommige beleidsregels is expliciete deelname van uw app om af te dwingen
vereist, maar de meeste beleidsregels worden semi-automatisch afgedwongen. Voor deze automatische
afdwinging is vereist dat apps overname van verschillende Android-basisklassen vervangen door overname van
MAM-equivalenten. Op vergelijkbare wijze is vereist dat aanroepen van bepaalde Android-
systeemserviceklassen worden vervangen door aanroepen van MAM-equivalenten. De vereiste specifieke
vervangingen worden hieronder beschreven.

Het handmatig uitvoeren van deze vervangingen kan een hele klus zijn. De SDK biedt in plaats daarvan build-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal
https://github.com/msintuneappsdk/Taskr-Sample-Intune-Android-App
http://proguard.sourceforge.net/


    

NOTENOTE

Gradle-invoegtoepassing voor buildsGradle-invoegtoepassing voor builds

buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    }
    dependencies {
        classpath "org.javassist:javassist:3.22.0-GA"
        classpath files("$PATH_TO_MAM_SDK/GradlePlugin/com.microsoft.intune.mam.build.jar")
    }
}

apply plugin: 'com.microsoft.intune.mam'

Voorbeeld van gedeeltelijke build.gradleVoorbeeld van gedeeltelijke build.gradle

hulpprogramma's (een invoegtoepassing voor Gradle-builds en een opdrachtregelprogramma voor niet-Gradle-
builds) waarmee de vervangingen automatisch worden uitgevoerd. Deze hulpprogramma's transformeren de
klassebestanden die zijn gegenereerd door Java-compilatie en zijn niet van invloed op de oorspronkelijke
broncode.

De hulpprogramma's voeren alleen directe vervangingen uit. De hulpprogramma's voeren geen complexere
SDK-integraties uit, zoals Opslaan als beleid, Meerdere identiteiten, App-WE-registratie, AndroidManifest-
wijzigingen of ADAL-configuratie. Deze moeten worden voltooid voordat uw app volledig geschikt is voor Intune.
Controleer zorgvuldig de rest van deze documentatie op integratiepunten die relevant zijn voor uw app.

U kunt de hulpprogramma's uitvoeren op een project waarvoor de bronintegratie van de MAM-SDK al geheel of
gedeeltelijk is uitgevoerd via handmatige vervangingen. In uw project moet de MAM-SDK nog steeds worden vermeld als
een afhankelijkheid.

Als uw app niet wordt gecompileerd met Gradle, gaat u naar Integreren met het opdrachtregelprogramma.

De invoegtoepassing voor de app-SDK wordt gedistribueerd als onderdeel van de SDK als
GradlePlugin/com.microsoft.intune.mam.build.jar. Om de invoegtoepassing vindbaar te maken voor
Gradle, moet deze worden toegevoegd aan het klassepad van het buildscript. De invoegtoepassing is afhankelijk
van Javassist, dat ook moet worden toegevoegd. Om deze toe te voegen aan het klassepad, voegt u het volgende
toe aan uw basis- build.gradle

Vervolgens past u de invoegtoepassing in het bestand build.gradle  voor uw APK-project toe als

Standaard is de invoegtoepassing alleen van invloed op project -afhankelijkheden. De testcompilatie wordt niet
beïnvloed. Configuratie kan worden opgegeven voor het weergeven van

Projecten die moeten worden uitgesloten
Externe afhankelijkheden die moeten worden ingesloten
Specifieke klassen die moeten worden uitgesloten van verwerking
Varianten die moeten worden uitgesloten van verwerking. Deze kunnen verwijzen naar de volledige naam van
een variant of naar een enkele smaak. Bijvoorbeeld

Als u een app met de buildtypen debug  en release  met de smaken { savory , sweet } en { vanilla , 
chocolate } hebt, kunt u
savory  opgeven om alle varianten met de smaak 'hartig' uit te sluiten of savoryVanillaRelease

opgeven om alleen die specifieke variant uit te sluiten.

https://jboss-javassist.github.io/javassist/


  

apply plugin: 'com.microsoft.intune.mam'

dependencies {
    implementation project(':product:FooLib')
    implementation project(':product:foo-project')
    implementation fileTree(dir: "libs", include: ["bar.jar"])
    implementation fileTree(dir: "libs", include: ["zap.jar"])
    implementation "com.contoso.foo:zap-artifact:1.0.0"
    implementation "com.microsoft.bar:baz:1.0.0"

    // Include the MAM SDK
    implementation files("$PATH_TO_MAM_SDK/Microsoft.Intune.MAM.SDK.aar")
}
intunemam {
    excludeProjects = [':product:FooLib']
    includeExternalLibraries = ['bar.jar', "com.contoso.foo:zap-artifact", "com.microsoft.*", 
"!com.microsoft.qux*"]
    excludeClasses = ['com.contoso.SplashActivity']
    excludeVariants=['savory']
}

Gebruik van includeExternalLibrariesGebruik van includeExternalLibraries

Hierdoor gebeurt het volgende:

:product:FooLib  wordt niet opnieuw geschreven omdat het is opgenomen in excludeProjects

:product:foo-project  wordt opnieuw geschreven, met uitzondering van com.contoso.SplashActivity  dat
wordt overgeslagen omdat het is opgenomen in excludeClasses

bar.jar  wordt opnieuw geschreven omdat het is opgenomen in includeExternalLibraries

zap.jar  wordt niet opnieuw geschreven omdat het geen project is en niet is opgenomen in 
includeExternalLibraries

com.contoso.foo:zap-artifact:1.0.0  wordt opnieuw geschreven omdat het is opgenomen in 
includeExternalLibraries

com.microsoft.bar:baz:1.0.0  wordt opnieuw geschreven omdat het is opgenomen in 
includeExternalLibraries  via een jokerteken ( com.microsoft.* ).
com.microsoft.qux:foo:2.0  wordt niet herschreven, hoewel deze overeenkomt met hetzelfde jokerteken als

het vorige item omdat deze expliciet is uitgesloten via een onderhandelingspatroon.

Omdat de invoegtoepassing alleen van invloed is op projectafhankelijkheden (gewoonlijk geleverd door de
functie project() ) standaard, moeten eventuele afhankelijkheden die zijn opgegeven door fileTree(...)  of die
zijn verkregen van maven of andere pakketbronnen (bijvoorbeeld com.contoso.bar:baz:1.2.0 ), worden
opgegeven in de eigenschap includeExternalLibraries  als daarvoor MAM-verwerking vereist is op basis van de
criteria die hieronder wordt uitgelegd. Jokertekens (*) worden ondersteund. Een item dat met !  begint, is een
onderhandeling en kan worden gebruikt om bibliotheken uit te sluiten die anders met een jokerteken wel zouden
worden opgenomen.

Wanneer u externe afhankelijkheden met de artefactnotatie opgeeft, wordt aanbevolen het versieonderdeel in de
waarde van includeExternalLibraries  weg te laten. Als u wel een versie opgeeft, moet dit exact de juiste versie
zijn. Dynamische versiespecificaties (zoals 1.+ ) worden niet ondersteund.

U kunt bepalen of u bibliotheken in includeExternalLibraries  moet opnemen op basis van de volgende twee
vragen:

1. Bevat de bibliotheek klassen waarvoor MAM-equivalenten beschikbaar zijn? Voorbeelden: Activity , 
Fragment , ContentProvider , Service , enzovoort.

2. Zo ja, maakt uw app gebruik van deze klassen?



    

SCENARIO OPNEMEN?

U neemt een PDF-viewer-bibliotheek op in uw app en u
gebruikt de viewer Activity  in uw toepassing wanneer
gebruikers PDF-bestanden willen weergeven

Ja

U neemt een HTTP-bibliotheek in uw app op voor betere
webprestaties

Nee

U neemt een bibliotheek zoals React Native op met klassen
die zijn afgeleid van Activity , Application  en 
Fragment , en u gebruikt die klassen of leidt ze verder af in

uw app

Ja

U neemt een bibliotheek zoals React Native op met klassen
die zijn afgeleid van Activity , Application  en 
Fragment , maar u gebruikt alleen statische helpers of

hulpklassen

Nee

U neemt een bibliotheek op met weergaveklassen die zijn
afgeleid van TextView , en u gebruikt die klassen of leidt ze
verder af in uw app

Ja

RapportenRapporten

intunemam {
    report = true
}

AfhankelijkhedenAfhankelijkheden

NOTENOTE

Build-opdrachtregelprogrammaBuild-opdrachtregelprogramma

Het opdrachtregelprogramma gebruikenHet opdrachtregelprogramma gebruiken

Als het antwoord op beide vragen 'Ja' is, moet u die bibliotheek opnemen in includeExternalLibraries .

Met de invoegtoepassing voor builds kan een HTML-rapport worden gegenereerd waarin de gemaakte
wijzigingen staan. Als u het genereren van dit rapport wilt aanvragen, geeft u report = true  op in het
configuratieblok intunemam . Als het rapport wordt gegenereerd, wordt het naar outputs/logs  in de directory met
builds geschreven.

De Gradle-invoegtoepassing heeft een afhankelijkheid van Javassist, dat beschikbaar moet zijn om de
afhankelijkheid van Gradle op te lossen (zoals hierboven beschreven). Javassist wordt uitsluitend gebruikt tijdens
het opbouwen van de build met de invoegtoepassing. Er wordt geen Javassist-code aan uw app toegevoegd.

U moet versie 3.0 of hoger van de Gradle-invoegtoepassing voor Android en Gradle 4.1 of hoger gebruiken.

Als u Gradle gebruikt voor uw build, gaat u naar de volgende sectie.

Het build-opdrachtregelprogramma is beschikbaar in de map BuildTool  van het SDK-pakket. Het voert dezelfde
functie uit als de hierboven beschreven Gradle-invoegtoepassing, maar kan worden geïntegreerd in aangepaste
of niet-Gradle-build-systemen. Het opdrachtregelprogramma is algemener en complexer om aan te roepen.
Daarom kunt u waar mogelijk beter de Gradle-invoegtoepassing gebruiken.

Het opdrachtregelprogramma kan worden aangeroepen met behulp van de verstrekte helperscripts in de map 
BuildTool\bin .

https://jboss-javassist.github.io/javassist/


      

PARAMETER BESCHRIJVING

--input Een door puntkomma's gescheiden lijst met jar-bestanden en
mappen van klassebestanden die u moet wijzigen. Dit omvat
alle JAR-bestanden/mappen die u van plan bent opnieuw te
schrijven.

--output Een door puntkomma's gescheiden lijst met JAR-bestanden
en mappen waarin u de gewijzigde klassebestanden moet
opslaan. Voor elke invoervermelding moet er één
uitvoervermelding zijn, en alle vermeldingen moeten op
volgorde staan.

--classpath Het klassepad voor de build. Dit kan zowel JAR-bestanden als
mappen van klassen bevatten.

--excludeClasses Een door puntkomma's gescheiden lijst met de namen van de
klassen die niet opnieuw moeten worden geschreven.

NOTENOTE

Voorbeeld van een aanroep van het opdrachtregelprogrammaVoorbeeld van een aanroep van het opdrachtregelprogramma

> BuildTool\bin\BuildTool.bat --input build\product-foo-project;libs\bar.jar --output mam-build\product-foo-
project;mam-build\libs\bar.jar --classpath 
build\zap.jar;libs\Microsoft.Intune.MAM.SDK\classes.jar;%ANDROID_SDK_ROOT%\platforms\android-27\android.jar -
-excludeClasses com.contoso.SplashActivity

NOTENOTE

Klasse- en methodevervangingen

In het hulpprogramma worden de volgende parameters verwacht.

Alle parameters zijn vereist, met uitzondering van de optionele parameter --excludeClasses .

Op met Unix vergelijkbare systemen worden opdrachten gescheiden door een puntkomma. Als u wilt voorkomen dat
opdrachten door de shell worden gesplitst, moet u ervoor zorgen dat u elke puntkomma laat voorafgaan door een ' of dat
er aanhalingstekens rondom de volledige parameter staan.

Hierdoor gebeurt het volgende:

de map product-foo-project  wordt opnieuw geschreven naar mam-build\product-foo-project

bar.jar  wordt opnieuw geschreven naar mam-build\libs\bar.jar

zap.jar  wordt niet opnieuw geschreven omdat deze alleen voorkomt in --classpath

De klasse com.contoso.SplashActivity  wordt niet opnieuw geschreven, ook al bevindt deze zich in --input

AAR-bestanden worden momenteel niet ondersteund in het build-hulpprogramma. Als classes.jar  niet al wordt
uitgepakt door uw build-systeem als er sprake is van AAR-bestanden, moet u dit doen voordat u het build-hulpprogramma
aanroept.

Android-basisklassen moeten worden vervangen door hun respectieve MAM-equivalenten om Intune-beheer
mogelijk te maken. De SDK-klassen begeven zich tussen de Android-basisklasse en de eigen afgeleide app-versie
van die klasse. Een app-activiteit kan voorbeeld een overnamehiërarchie krijgen die er als volgt uitziet: Activity



ANDROID-BASISKLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

enroid.app.Activity MAMActivity

enroid.app.ActivityGroup MAMActivityGroup

enroid.app.AliasActivity MAMAliasActivity

enroid.app.Application MAMApplication

android.app.Dialog MAMDialog

android.app.AlertDialog.Builder MAMAlertDialogBuilder

enroid.app.DialogFragment MAMDialogFragment

enroid.app.ExpenableListActivity MAMExpenableListActivity

enroid.app.Fragment MAMFragment

enroid.app.IntentService MAMIntentService

enroid.app.LauncherActivity MAMLauncherActivity

enroid.app.ListActivity MAMListActivity

android.app.ListFragment MAMListFragment

enroid.app.NativeActivity MAMNativeActivity

enroid.app.PendingIntent MAMPendingIntent (Zie Pending Intent)

enroid.app.Service MAMService

enroid.app.TabActivity MAMTabActivity

enroid.app.TaskStackBuilder MAMTaskStackBuilder

enroid.app.backup.BackupAgent MAMBackupAgent

enroid.app.backup.BackupAgentHelper MAMBackupAgentHelper

enroid.app.backup.FileBackupHelper MAMFileBackupHelper

> MAMActivity  > AppSpecificActivity . De MAM-laag filtert aanroepen naar systeembewerkingen om uw app
naadloos te voorzien van een beheerde weergave van de wereld.

Naast basisklassen kunnen voor bepaalde klassen die uw app gebruikt zonder afleiding (bijvoorbeeld 
MediaPlayer ) ook MAM-equivalenten vereist zijn, en sommige methodeaanroepen moeten ook worden

vervangen. De precieze details worden hieronder beschreven.

Alle vervangingen die in deze sectie worden beschreven, kunnen automatisch worden uitgevoerd door de build-
hulpprogramma's van de SDK.



enroid.app.backup.SharePreferencesBackupHelper MAMSharedPreferencesBackupHelper

enroid.content.BroadcastReceiver MAMBroadcastReceiver

enroid.content.ContentProvider MAMContentProvider

enroid.os.Binder MAMBinder (alleen vereist als de Binder niet is gegenereerd
op basis van een AIDL-interface (Android Interface Definition
Language))

android.media.MediaPlayer MAMMediaPlayer

android.media.MediaMetadataRetriever MAMMediaMetadataRetriever

enroid.provider.DocumentsProvider MAMDocumentsProvider

enroid.preference.PreferenceActivity MAMPreferenceActivity

android.support.multidex.MultiDexApplication MAMMultiDexApplication

android.widget.TextView MAMTextView

android.widget.AutoCompleteTextView MAMAutoCompleteTextView

android.widget.CheckedTextView MAMCheckedTextView

android.widget.EditText MAMEditText

android.inputmethodservice.ExtractEditText MAMExtractEditText

android.widget.MultiAutoCompleteTextView MAMMultiAutoCompleteTextView

ANDROID-BASISKLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

NOTENOTE

Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v4.jar:Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v4.jar:

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

enroid.suppof eent.v4.app.DialogFragment MAMDialogFragment

enroid.suppof eent.v4.app.FragmentActivity MAMFragmentActivity

enroid.suppof eent.v4.app.Fragment MAMFragment

android.support.v4.app.JobIntentService MAMJobIntentService

enroid.suppof eent.v4.app.TaskStackBuilder MAMTaskStackBuilder

Zelfs als uw toepassing geen eigen afgeleide Application  klasse nodig heeft, raadpleegt u MAMApplication  hieronder



  

      

enroid.suppof eent.v4.content.FileProvider MAMFileProvider

android.support.v4.content.WakefulBroadcastReceiver MAMWakefulBroadcastReceiver

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v7.jar:Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v7.jar:

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

android.support.v7.app.AlertDialog.Builder MAMAlertDialogBuilder

android.support.v7.app.AppCompatActivity MAMAppCompatActivity

android.support.v7.widget.AppCompatAutoCompleteTextVie
w

MAMAppCompatAutoCompleteTextView

android.support.v7.widget.AppCompatCheckedTextView MAMAppCompatCheckedTextView

android.support.v7.widget.AppCompatEditText MAMAppCompatEditText

android.support.v7.widget.AppCompatMultiAutoCompleteTex
tView

MAMAppCompatMultiAutoCompleteTextView

android.support.v7.widget.AppCompatTextView MAMAppCompatTextView

Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v17.jar:Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.v17.jar:

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

android.support.v17.leanback.widget.SearchEditText MAMSearchEditText

Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.Text.jar:Microsoft.Intune.MAM.SDK.Support.Text.jar:

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

android.support.text.emoji.widget.EmojiAppCompatEditText MAMEmojiAppCompatEditText

android.support.text.emoji.widget.EmojiAppCompatTextView MAMEmojiAppCompatTextView

android.support.text.emoji.widget.EmojiEditText MAMEmojiEditText

android.support.text.emoji.widget.EmojiTextView MAMEmojiTextView

Methoden waarvan de naam is gewijzigdMethoden waarvan de naam is gewijzigd

MAMApplicationMAMApplication

In veel gevallen is een methode die in de Android-klasse beschikbaar is, in de vervangende MAM-klasse als
definitief gemarkeerd. De vervangende MAM klasse biedt in dit geval een gelijknamige methode (meestal
voorafgegaan door MAM ) die in plaats daarvan moet worden overschreven. Wanneer een activiteit wordt afgeleid
van MAMActivity , moet niet onCreate()  worden overschreven en niet super.onCreate()  worden aangeroepen,
maar moet Activity  onMAMCreate()  overschrijven en super.onMAMCreate()  aanroepen. De Java-compiler moet
de laatste beperkingen afdwingen om het onbedoeld onderdrukken van de oorspronkelijke methode in plaats van
de MAM-equivalent te voorkomen.



    

    

    

PendingIntentPendingIntent

Verpakte systeemservicesVerpakte systeemservices

ANDROID-KLASSE INTUNE APP SDK-VERVANGING

android.content.ClipboardManager MAMClipboard

android.content.ContentProviderClient MAMContentProviderClientManagement

android.content.ContentResolver MAMContentResolverManagement

android.content.pm.PackageManager MAMPackageManagement

android.app.DownloadManager MAMDownloadManagement

android.print.PrintManager MAMPrintManagement

android.support.v4.print.PrintHelper MAMPrintHelperManagement

android.view.View MAMViewManagement

android.view.DragEvent MAMDragEventManagement

ManifestvervangingenManifestvervangingen

AndroidX-bibliotheken

Als uw app een subklasse van android.app.Application  creëert, dan moet u in plaats daarvan de subklasse 
com.microsoft.intune.mam.client.app.MAMApplication  maken. Als uw app geen subklasse voor 
android.app.Application  maakt, dan moet u "com.microsoft.intune.mam.client.app.MAMApplication"  instellen als 
"android:name" -kenmerk in de tag <application>  van uw AndroidManifest.xml.

In plaats van PendingIntent.get*  moet u de methode MAMPendingIntent.get*  gebruiken. Vervolgens kunt u
gewoon de resulterende PendingIntent  gebruiken.

Voor sommige systeemserviceklassen is het nodig om een statische methode aan te roepen op een MAP-
wrapperklasse in plaats van de gewenste methode rechtstreeks aan te roepen op het service-exemplaar. Zo moet
een aanroep naar getSystemService(ClipboardManager.class).getPrimaryClip()  bijvoorbeeld een aanroep naar 
MAMClipboardManager.getPrimaryClip(getSystemService(ClipboardManager.class)  worden. Het wordt niet aanbevolen

deze vervangingen handmatig aan te brengen. In plaats daarvan kunt u de BuildPlugin dit laten doen.

Voor een aantal klassen zijn de meeste methoden verpakt, zoals ClipboardManager , ContentProviderClient , 
ContentResolver  en PackageManager ; voor andere klassen zijn slechts een of twee methoden verpakt, zoals 
DownloadManager , PrintManager , PrintHelper , View  en DragEvent . Raadpleeg de API's die beschikbaar worden

gemaakt door klassen die het equivalent zijn van MAM voor de exacte methode als u de BuildPlugin niet
gebruikt.

Het kan nodig zijn om enkele van de bovenstaande klassevervangingen uit te voeren, zowel in het manifest als in
de Java-code. Speciale opmerking:

Manifestverwijzingen naar android.support.v4.content.FileProvider  moeten worden vervangen door 
com.microsoft.intune.mam.client.support.v4.content.MAMFileProvider .

Google heeft met Android P een nieuwe (gewijzigde) set ondersteuningsbibliotheken, AndroidX, aangekondigd
en versie 28 is de laatste belangrijke nieuwe versie van de bestaande ondersteuningsbibliotheken voor Android.



     

SDK-machtigingen

Logboekregistratie

/**
 * Global log handler that enables fine grained PII filtering within MAM logs.  
 *
 * To start using this you should build your own log handler and add it via
 * MAMComponents.get(MAMLogHandlerWrapper.class).addHandler(myHandler, false);  
 *
 * You may also remove the handler entirely via
 * MAMComponents.get(MAMLogHandlerWrapper.class).removeHandler(myHandler);
 */
public interface MAMLogHandlerWrapper {
    /**
     * Add a handler, PII can be toggled.
     *
     * @param handler handler to add.
     * @param wantsPII if PII is desired in the logs.    
     */
    void addHandler(final Handler handler, final boolean wantsPII);

    /**
     * Remove a handler.
     *
     * @param handler handler to remove.
     */
    void removeHandler(final Handler handler);
}

Functies inschakelen waarvoor app-deelname is vereist

In tegenstelling tot de Android-ondersteuningsbibliotheken bieden we geen MAM-varianten van de AndroidX-
bibliotheken. In plaats daarvan moet AndroidX worden behandeld als een externe bibliotheek en moet deze
worden geconfigureerd om opnieuw te worden geschreven met de build-invoegtoepassing of het build-
hulpprogramma. Voor Gradle-builds kunt u dit doen door androidx.*  op te nemen in het veld 
includeExternalLibraries  van de configuratie van de invoegtoepassing. In aanroepen van het

opdrachtregelprogramma moeten alle JAR-bestanden expliciet worden vermeld.

De Intune App SDK vereist drie Android-systeemmachtigingen voor apps waarin de SDK wordt geïntegreerd:

android.permission.GET_ACCOUNTS  (indien nodig aangevraagd tijdens runtime)

android.permission.MANAGE_ACCOUNTS

android.permission.USE_CREDENTIALS

Deze machtigingen zijn vereist voor Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) om brokered
verificatie uit te voeren. Als deze machtigingen niet worden toegekend aan de app of worden ingetrokken door de
gebruiker, worden verificatiestromen waarvoor de broker (de bedrijfsportal-app) is vereist, uitgeschakeld.

Logboekregistratie moet vroegtijdig worden geïnitialiseerd om de meeste waarde uit de gegevens in het logboek
te halen. Application.onMAMCreate()  is doorgaans de beste plaats om logboekregistratie te initialiseren.

Als u MAM-logboeken in uw app wilt ontvangen, maakt u een Java-handler en voegt u deze toe aan de 
MAMLogHandlerWrapper . Zodoende wordt publish()  aangeroepen voor de toepassingshandler voor elk

logboekbericht.

Er zijn verschillende beleidsregels voor de beveiliging van apps die de SDK niet op zichzelf kan implementeren.

https://developer.android.com/guide/topics/security/permissions.html
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-authentication-libraries/
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/logging/Handler.html


/**
 * External facing application policies.
 */
public interface AppPolicy {

/**
 * Restrict where an app can save personal data.
 * This function is now deprecated. Please use getIsSaveToLocationAllowed(SaveLocation, String) instead
 * @return True if the app is allowed to save to personal data stores; false otherwise.
 */
@Deprecated
boolean getIsSaveToPersonalAllowed();

/**
 * Check if policy prohibits saving to a content provider location.
 *
 * @param location
 *            a content URI to check
 * @return True if location is not a content URI or if policy does not prohibit saving to the content 
location.
 */
boolean getIsSaveToLocationAllowed(Uri location);

/**
 * Determines if the SaveLocation passed in can be saved to by the username associated with the cloud 
service.
 *
 * @param service
 *           see {@link SaveLocation}.
 * @param username
 *           the username/email associated with the cloud service being saved to. Use null if a mapping 
between
 *           the AAD username and the cloud service username does not exist or the username is not known.
 * @return true if the location can be saved to by the identity, false if otherwise.
 */
boolean getIsSaveToLocationAllowed(SaveLocation service, String username);

/**
 * Checks whether any activities which could handle the given intent are allowed by policy. Returns false 
only if all
 * activities which could otherwise handle the intent are blocked. If there are no activities which could 
handle the intent
 * regardless of policy, returns true. If some activities are allowed and others blocked, returns true. Note 
that it is not
 * necessary to use this method for policy enforcement. If your app attempts to launch an intent for which 
there are no
 * allowed activities, MAM will display a dialog explaining the situation to the user.
 *
 * @param intent
 *         intent to check
 *
 * @return whether any activities which could handle this intent are allowed.
*/
boolean areIntentActivitiesAllowed(Intent intent);

/**
 * Whether the SDK PIN prompt is enabled for the app.
 *
 * @return True if the PIN is enabled. False otherwise.
 */
boolean getIsPinRequired();

/**

De app kan het eigen gedrag voor deze functies bepalen door gebruik te maken van de verschillende API's in de
volgende AppPolicy -interface. Als u een exemplaar van AppPolicy  wilt ophalen, gebruikt u 
MAMPolicyManager.getPolicy .



 * Whether the Intune Managed Browser is required to open web links.
 * @return True if the Managed Browser is required, false otherwise
 */
boolean getIsManagedBrowserRequired();

/**
 * Check if policy allows Contact sync to local contact list.
 *
 * @return True if Contact sync is allowed to save to local contact list; false otherwise.
 */
boolean getIsContactSyncAllowed();

/**
 * This method is intended for diagnostic/telemetry purposes only. It can be used to discover whether
 * file encryption is in use. File encryption is transparent to the app, and the app should not need
 * to make any business logic decisions based on this.
 * 
 * @return True if file encryption is in use.
 */
boolean diagnosticIsFileEncryptionInUse();

/**
 * Return the policy in string format to the app.
 *  
 * @return The string representing the policy.
 */
String toString();

}

NOTENOTE

Voorbeeld: bepalen of er een pincode is vereist voor de appVoorbeeld: bepalen of er een pincode is vereist voor de app

MAMPolicyManager.getPolicy(currentActivity).getIsPinRequired();

Voorbeeld: de primaire Intune-gebruiker bepalenVoorbeeld: de primaire Intune-gebruiker bepalen

MAMUserInfo info = MAMComponents.get(MAMUserInfo.class);
if (info != null) return info.getPrimaryUser();

MAMPolicyManager.getPolicy  retourneert altijd een niet-null-app-beleid, zelfs als voor het apparaat of de app geen
Intune-beheerbeleid van toepassing is.

Als de app zijn eigen gebruikerservaring voor de pincode heeft, wilt u deze mogelijk uitschakelen als de IT-
beheerder de SDK zodanig heeft geconfigureerd dat naar de pincode van het apparaat wordt gevraagd. Als u wilt
bepalen of de IT-beheerder het app-pincodebeleid voor deze app heeft geïmplementeerd voor de huidige
gebruiker, roept u de volgende methode aan:

Naast de API's die worden weergegeven in AppPolicy, wordt ook de user principal name (UPN) weergegeven
door de getPrimaryUser() -API zoals gedefinieerd in de MAMUserInfo -interface. U kunt de UPN verkrijgen door
het volgende aan te roepen:

De volledige definitie van de MAMUserInfo-interface vindt u hieronder:



    

/**
 * External facing user informations.
 *
 */
public interface MAMUserInfo {
       /**
        * Get the primary user name.
        *
        * @return the primary user name or null if the device is not enrolled.
        */
       String getPrimaryUser();
}

Voorbeeld: bepalen of opslaan naar apparaat of opslag in de cloud is toegestaanVoorbeeld: bepalen of opslaan naar apparaat of opslag in de cloud is toegestaan

MAMPolicyManager.getPolicy(currentActivity).getIsSaveToLocationAllowed(
SaveLocation service, String username);

MAMPolicyManager.getPolicy(currentActivity).getIsSaveToLocationAllowed(SaveLocation.LOCAL, 
userNameInQuestion);

Veel apps implementeren functies waarmee de eindgebruiker bestanden lokaal of naar een cloudopslagservice
kan opslaan. Met de Intune App SDK kunnen IT-beheerders beveiliging instellen tegen het lekken van gegevens
door naar eigen goeddunken beleidsbeperkingen binnen hun organisatie toe te passen. Een van de beleidsregels
waarover IT controle kan uitvoeren, is of de eindgebruiker kan opslaan naar een 'persoonlijke', niet-beheerde
gegevensopslag. Dit omvat het opslaan naar een lokale locatie, een SD-kaart of een back-upservice van derden.

Voor het inschakelen van de functie is app-deelname vereist. Als uw app de mogelijkheid biedt om
rechtstreeks vanuit de app naar persoonlijke of cloudlocaties op te slaan, moet u deze functie implementeren om
ervoor te zorgen dat de IT-beheerder kan bepalen of opslaan naar een locatie is toegestaan. De onderstaande API
laat de app weten of opslaan naar een persoonlijke opslag volgens het huidige beleid van de Intune-beheerder is
toegestaan. De app kan het beleid vervolgens afdwingen omdat deze weet of er via de app een persoonlijke
gegevensopslag voor de eindgebruiker beschikbaar is.

Voer de volgende aanroep uit om te bepalen of het beleid wordt afgedwongen:

De parameter service  moet een van de volgende SaveLocation -waarden hebben:

SaveLocation.ONEDRIVE_FOR_BUSINESS

SaveLocation.SHAREPOINT

SaveLocation.LOCAL

SaveLocation.OTHER

De username  moet de waarde voor UPN/gebruikersnaam/e-mailadres zijn die aan de cloudservice is gekoppeld
waarin items worden opgeslagen (niet noodzakelijkerwijs dezelfde gebruiker als de eigenaar van het document
dat wordt opgeslagen). Gebruik null als er geen toewijzing tussen de AAD UPN en de gebruikersnaam voor de
cloudservice bestaat of als de gebruikersnaam onbekend is.

De vorige methode waarmee kon worden bepaald of het overeenkomstig het beleid van een gebruiker was
toegestaan om gegevens op te slaan naar verschillende locaties, was getIsSaveToPersonalAllowed()  in dezelfde
AppPolicy-klasse. Deze functie wordt nu afgeschaft en mag niet worden gebruikt. De volgende aanroep is
gelijk aan getIsSaveToPersonalAllowed() :



       

NOTENOTE

Registreren voor meldingen van de SDK
OverzichtOverzicht

@Override
public void onCreate() {
  super.onCreate();
  MAMComponents.get(MAMNotificationReceiverRegistry.class)
    .registerReceiver(
      new ToastNotificationReceiver(),
      MAMNotificationType.WIPE_USER_DATA);
  }

MAMNotificationReceiverMAMNotificationReceiver

NOTENOTE

Gebruik SaveLocation.OTHER  als de betreffende locatie niet wordt vermeld in de opsomming van SaveLocations.

Met de SDK voor de Intune-app kan uw app de werking van bepaald beleid, zoals selectief wissen, beheren bij
implementatie door de IT-beheerder. Als een IT-beheerder dergelijk beleid implementeert, wordt met de Intune-
service een melding naar de SDK verzonden.

Uw app moet worden geregistreerd voor meldingen van de SDK door een MAMNotificationReceiver  te maken en
deze te registreren met MAMNotificationReceiverRegistry . Dit wordt gedaan door de ontvanger en het gewenste
type melding op te geven in App.onCreate , zoals in het volgende voorbeeld te zien is:

De MAMNotificationReceiver -interface ontvangt gewoon meldingen van de Intune-service. Sommige meldingen
worden rechtstreeks door de SDK verwerkt, terwijl andere deelname van de app vereisen. Een app moet Waar of
Onwaar retourneren vanaf een melding. De app moet altijd Waar retourneren, tenzij een bepaalde actie die de
app naar aanleiding van de melding probeerde uit te voeren, is mislukt.

Deze fout kan worden gerapporteerd aan de Intune-service.  Een voorbeeld van een scenario waarin moet
worden gerapporteerd, is als de app geen gebruikersgegevens kan wissen nadat de IT-beheerder een wisactie
heeft gestart.

Het is veilig om te blokkeren in MAMNotificationReceiver.onReceive , omdat de callback niet wordt uitgevoerd op de UI-
thread.

De interface van MAMNotificationReceiver , zoals gedefinieerd in de SDK, is hieronder opgenomen:



/**
 * The SDK is signaling that a MAM event has occurred.
 *
 */
public interface MAMNotificationReceiver {

    /**
     * A notification was received.
     *
     * @param notification
     *            The notification that was received.
     * @return The receiver should return true if it handled the
     *   notification without error (or if it decided to ignore the
     *   notification). If the receiver tried to take some action in
     *   response to the notification but failed to complete that
     *   action it should return false.
     */
    boolean onReceive(MAMNotification notification);
}

Typen meldingenTypen meldingen
De volgende meldingen worden verzonden naar de app en enkele ervan vereisen mogelijk app-deelname:

WIPE_USER_DATA: deze melding wordt verzonden in een MAMUserNotification -klasse. Wanneer deze
melding wordt ontvangen, wordt verwacht dat de app alle gegevens verwijdert die zijn gekoppeld aan de
bedrijfsidentiteit die is doorgegeven met de MAMUserNotification . Deze melding wordt momenteel
verzonden tijdens het ongedaan maken van de registratie bij de APP-WE-service. De primaire naam van
de gebruiker wordt doorgaans opgegeven tijdens het inschrijvingsproces. Als u zich voor deze melding
registreert, moet uw app ervoor zorgen dat alle gegevens van de gebruiker zijn verwijderd. Als u zich niet
voor de melding registreert, wordt het standaardgedrag voor selectief wissen uitgevoerd.

WIPE_USER_AUXILIARY_DATA: apps kunnen zich voor deze melding registreren als de SDK voor de
Intune-app de standaardactie voor selectief wissen moet uitvoeren, maar er nog steeds bepaalde
aanvullende gegevens moeten worden verwijderd wanneer de wisbewerking wordt uitgevoerd. Deze
melding is niet beschikbaar voor apps met één identiteit, maar wordt alleen verzonden naar apps met
meerdere identiteiten.

REFRESH_POLICY : deze melding wordt verzonden in een MAMUserNotification . Wanneer deze melding
wordt ontvangen, moeten alle beslissingen over Intune-beleid die via uw app in de cache zijn geplaatst,
ongeldig worden gemaakt en worden bijgewerkt. Als beleidsveronderstellingen niet door uw app worden
opgeslagen, hoeft u de app niet te registreren voor deze melding.

REFRESH_APP_CONFIG: deze melding wordt verzonden in een MAMUserNotification . Wanneer deze
melding wordt ontvangen, moeten alle toepassingsconfiguratiegegevens in de cache ongeldig worden
gemaakt en worden bijgewerkt.

MANAGEMENT_REMOVED : deze melding wordt verzonden in een MAMUserNotification  en informeert
de app dat deze binnenkort niet meer wordt beheerd. Zodra de app niet meer wordt beheerd, kan deze
geen versleutelde bestanden en met MAMDataProtectionManager versleutelde gegevens meer lezen,
geen gebruik meer maken van het versleutelde klembord of anderszins deelnemen aan het ecosysteem
van beheerde apps. Zie hieronder voor meer informatie.

MAM_ENROLLMENT_RESULT: deze melding wordt verzonden in een MAMEnrollmentNotification  om
de app ervan op de hoogte te brengen dat de poging tot APP-WE-inschrijving is voltooid en om de status
van die poging op te geven.

COMPLIANCE_STATUS: deze melding wordt verzonden in een MAMComplianceNotification  om de app op
de hoogte te brengen van de resultaten van een nalevingsherstelpoging.



      

NOTENOTE

MANAGEMENT_REMOVEDMANAGEMENT_REMOVED

Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) configureren

<meta-data
    android:name="com.microsoft.intune.mam.aad.Authority"
    android:value="https://AAD authority/" />
<meta-data
    android:name="com.microsoft.intune.mam.aad.ClientID"
    android:value="your-client-ID-GUID" />
<meta-data
    android:name="com.microsoft.intune.mam.aad.NonBrokerRedirectURI"
    android:value="your-redirect-URI" />
<meta-data
    android:name="com.microsoft.intune.mam.aad.SkipBroker"
    android:value="[true | false]" />

ADAL-metagegevensADAL-metagegevens

Een app moet nooit voor zowel WIPE_USER_DATA - als WIPE_USER_AUXILIARY_DATA -meldingen.

De melding MANAGEMENT_REMOVED  geeft aan dat een eerder door beleid beheerde gebruiker niet langer door het
Intune MAM-beleid wordt beheerd. Gebruikersgegevens hoeven hiervoor niet te worden gewist en gebruikers
hoeven niet te worden afgemeld (als wissen is vereist, wordt een WIPE_USER_DATA -melding verzonden). Deze
melding hoeft door de meeste apps helemaal niet te worden verwerkt, maar apps die MAMDataProtectionManager

gebruiken, moeten wel aandacht besteden van deze melding.

Wanneer de MANAGEMENT_REMOVED -ontvanger van de app door MAM wordt aangeroepen, is het volgende waar:

Eerder versleutelde bestanden die bij de app horen, zijn al door MAM versleuteld (maar gegevensbuffers zijn
niet beveiligd). Bestanden op openbare locaties op de SD-kaart die niet direct bij de app horen (zoals de
mappen Documenten of Download), worden niet versleuteld.
Nieuwe bestanden of beveiligde gegevensbuffers die volgens de ontvangermethode (of volgens andere code
die wordt uitgevoerd zodra de ontvanger is gestart) zijn gemaakt, worden niet versleuteld.
De app heeft nog steeds toegang tot versleutelingssleutels, dus bewerkingen zoals de ontsleuteling van
gegevensbuffers worden uitgevoerd.

Zodra de ontvanger van uw app wordt geretourneerd, heeft deze niet langer toegang tot versleutelingssleutels.

Lees eerst de richtlijnen voor de integratie van ADAL in de ADAL-bibliotheek op GitHub.

De SDK is afhankelijk van ADAL voor de verificatie en voorwaardelijke startscenario's, die vereisen dat apps
worden geconfigureerd met Azure Active Directory. De configuratiewaarden worden aan de SDK doorgegeven
via de metagegevens van AndroidManifest.

Als u uw app wilt configureren en de juiste verificatie wilt inschakelen, voegt u het volgende toe aan het app-
knooppunt in het bestand AndroidManifest.xml. Sommige van deze configuratie-instellingen zijn alleen vereist
als uw app gebruikmaakt van ADAL voor verificatie in het algemeen. In dat geval hebt u de specifieke waarden
nodig waarmee uw app zich bij AAD registreert. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker niet
twee keer om verificatie wordt gevraagd doordat AAD twee afzonderlijke registratiewaarden herkent: één van de
app en één van de SDK.

Instantie is de huidige AAD-instantie die wordt gebruikt. Als deze waarde afwezig is, wordt de openbare
AAD-omgeving gebruikt.

https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-android
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-authentication-libraries/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-authentication-scenarios/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-whatis/


        Algemene ADAL-configuratiesAlgemene ADAL-configuraties

1. App is niet geïntegreerd met ADAL1. App is niet geïntegreerd met ADAL

2. App is geïntegreerd met ADAL2. App is geïntegreerd met ADAL

VEREISTE ADAL-PARAMETER WAARDE

ClientID De ClientID van de app (gegenereerd door Azure AD toen de
app is geregistreerd)

3. App integreert ADAL, maar biedt geen ondersteuning voor brokered verificatie/apparaatbrede eenmalige aanmelding3. App integreert ADAL, maar biedt geen ondersteuning voor brokered verificatie/apparaatbrede eenmalige aanmelding

NOTENOTE
Stel dit veld niet in als uw toepassing bewust is van onafhankelijke clouds.

ClientID is de ClientID van AAD (ook wel toepassings-id genoemd) die moet worden gebruikt. U moet de
ClientID van uw eigen app gebruiken als deze is geregistreerd bij AD. Als deze waarde niet aanwezig is,
wordt een standaard Intune-waarde gebruikt.

NonBrokerRedirectURI AAD-omleidings-URI die moet worden gebruikt in gevallen zonder broker. Als
er niets is opgegeven, wordt er een standaardwaarde van urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob  gebruikt. Deze
standaardinstellingen is geschikt voor meeste apps.

De NonBrokerRedirectURI wordt alleen gebruikt als SkipBroker de waarde true heeft.
SkipBroker wordt gebruikt om het standaardgedrag van ADAL-deelname aan eenmalige aanmelding te
overschrijven. SkipBroker moet alleen worden opgegeven voor apps waarvoor een ClientID is opgegeven
en die geen ondersteuning bieden voor brokered verificatie/apparaatbrede eenmalige aanmelding. In dit
geval moet de waarde true worden ingesteld. Voor de meeste apps moet de SkipBroker-parameter niet
worden ingesteld.

Er moet een ClientID worden opgegeven in het manifest om een SkipBroker-waarde op te geven.

Als er een ClientID is opgegeven, is de standaardwaarde false.

Als SkipBroker is ingesteld op true, wordt de NonBrokerRedirectURI gebruikt. Apps zonder
integratie van ADAL (en die daarom geen ClientID hebben) worden standaard ook ingesteld op
true.

Hieronder volgen enkele algemene manieren waarop een app kan worden geconfigureerd met ADAL. Zoek de
configuratie van uw app en zorg ervoor dat u de metagegevens van de ADAL-parameters (hierboven uitgelegd)
instelt op de benodigde waarden. In alle gevallen kan er desgewenst een autoriteit worden opgegeven voor niet-
standaard omgevingen. Als er niets wordt opgegeven, wordt de openbare AAD-autoriteit voor productie
gebruikt.

ADAL-metagegevens mogen niet aanwezig zijn in het manifest.

Waar nodig kan een autoriteit worden opgegeven.

U moet uw app bij Azure AD registreren en uw app toegang geven tot de beveiligingsbeleidsservice voor apps:

Kijk hier voor informatie over het registreren van toepassingen met Azure AD.
Zorg ervoor dat de stappen om uw Android-app te machtigen voor het app-beschermingsbeleid (APP) zijn
gevolgd. Gebruik de instructies in de handleiding Aan de slag met de Intune-SDK onder 'Uw app toegang
geven tot de Intune-app-beveiliging (optioneel)'.

Bekijk hieronder ook de vereisten voor Voorwaardelijke toegang.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-integrating-applications
https://docs.microsoft.com/intune/app-sdk-get-started#next-steps-after-integration


        

  

VEREISTE ADAL-PARAMETER WAARDE

ClientID De ClientID van de app (gegenereerd door Azure AD toen de
app is geregistreerd)

SkipBroker True

Voorwaardelijke toegangVoorwaardelijke toegang

App-beveiligingsbeleid zonder apparaatrinschrijving
OverzichtOverzicht

NOTENOTE

WerkstroomWerkstroom

Autoriteit en NonBrokerRedirectURI kunnen indien gewenst worden opgegeven.

Voorwaardelijke toegang (CA) is een functie van Azure Active Directory die kan worden gebruikt om toegang tot
AAD-resources te beheren. Intune-beheerders kunnen CA-regels definiëren waardoor toegang tot resources is
beperkt tot apparaten of apps die worden beheerd door Intune. Als u ervoor wilt zorgen dat uw app waar nodig
toegang heeft tot resources, moet u de onderstaande stappen volgen. Als uw app geen AAD-toegangstokens
ophaalt, of alleen toegang heeft tot resources die niet door CA kunnen worden beveiligd, kunt u deze stappen
overslaan.

1. Volg de richtlijnen voor ADAL-integratie. Bekijk met name stap 11 voor brokergebruik.
2. [Registreer uw toepassing met Azure Active Directory] (https://docs.microsoft.com/azure/active-

directory/active-directory-app-registration). U vindt de omleidings-URI hierboven in de richtlijnen voor
ADAL-integratie.

3. Stel de metagegevensparameters voor het manifest in volgens de algemene ADAL-configuraties, item 2,
hierboven.

4. Controleer of alles goed is geconfigureerd door op apparaat gebaseerde CA in te schakelen vanuit Azure
Portal en bevestig:

5. Nadat uw app Intune APP SDK-integratie heeft verzonden, neemt u contact op met
msintuneappsdk@microsoft.com om aan de lijst met goedgekeurde apps te worden toegevoegd voor
voorwaardelijke toegang op basis van een app

6. Zodra uw app is toegevoegd aan de goedgekeurde lijst, voert u een validatie uit door op apps gebaseerde CA
te configureren en te controleren of u zich bij uw app kunt aanmelden.

Dat er bij aanmelding bij uw app wordt gevraagd naar installatie en inschrijving van de Intune-
bedrijfsportal
Dat na inschrijving goed wordt aangemeld bij uw app.

Met Intune-beveiligingsbeleid voor apps zonder apparaatregistratie, ook wel PP-WE of MAM-WE genoemd,
kunnen apps worden beheerd door Intune zonder dat het apparaat hoeft te worden ingeschreven voor Intune
MDM. APP-WE werkt met of zonder apparaatregistratie. De bedrijfsportal moet nog altijd op het apparaat
worden geïnstalleerd, maar de gebruiker hoeft zich niet aan te melden bij de bedrijfsportal en hoeft het apparaat
niet te registreren.

Alle apps moeten app-beveiligingsbeleid ondersteunen zonder apparaatregistratie.

Wanneer er een nieuwe gebruikersaccount met een app wordt gemaakt, moet het account voor beheer worden
geregistreerd bij de SDK voor de Intune-app. De SDK verwerkt de details met betrekking tot de registratie van de
app bij de APP-WE-service. Indien nodig worden mislukte registraties na een toepasselijke tijdsinterval opnieuw

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-conditional-access-developer
https://docs.microsoft.com/intune/conditional-access
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-android#how-to-use-this-library
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-app-registration
https://docs.microsoft.com/intune/conditional-access-intune-common-ways-use
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Intune_DeviceSettings/ExchangeConnectorMenu/aad/connectorType/2
https://docs.microsoft.com/intune/conditional-access-intune-common-ways-use#app-based-conditional-access
https://docs.microsoft.com/intune/app-based-conditional-access-intune-create


  

Een overzicht van de app-vereistenEen overzicht van de app-vereisten

MAMEnrollmentManagerMAMEnrollmentManager

MAMEnrollmentManager mgr = MAMComponents.get(MAMEnrollmentManager.class);

// make use of mgr

uitgevoerd.

De app kan ook de status van een geregistreerde gebruiker via de SDK voor de Intune-app opvragen om te
bepalen of de toegang van de gebruiker tot de bedrijfsinhoud moet worden geblokkeerd. Er kunnen meerdere
accounts worden geregistreerd voor beheer, maar momenteel kan er slechts één account tegelijkertijd actief
worden geregistreerd bij de APP-WE-service. Dit betekent dat het app-beveiligingsbeleid slechts door één
account op de app tegelijkertijd kan worden ontvangen.

De app is vereist voor het opgeven van een callback om namens de SDK het juiste toegangstoken te verkrijgen
van de Azure Active Directory Authentication Library (ADAL). Er wordt verondersteld dat de app al gebruikmaakt
van ADAL om gebruikers te verifiëren en om de eigen toegangstokens te verkrijgen.

Wanneer de app een account volledig verwijdert, moet de registratie van dat account door de app ongedaan
worden gemaakt om aan te geven dat de app geen beleid meer moet toepassen voor de betreffende gebruiker.
Als de gebruiker is geregistreerd in de MAM-service, wordt de registratie van de gebruiker ongedaan gemaakt en
wordt de app gewist.

Als u APP-WE-integratie wilt implementeren, moet uw app het gebruikersaccount registreren bij de MAM SDK:

NOTENOTE

1. De app moet een instantie van de MAMServiceAuthenticationCallback -interface implementeren en
registreren. De callbackinstantie moet zo vroeg mogelijk worden geregistreerd in de levenscyclus van de
app (doorgaans in de methode onMAMCreate()  van de toepassingsklasse).

2. Wanneer er een gebruikersaccount is gemaakt en de gebruiker zich heeft aangemeld bij ADAL, moet de
app registerAccountForMAM()  aanroepen.

3. Wanneer een gebruikersaccount wordt verwijderd, moet de app unregisterAccountForMAM()  aanroepen om
het account te verwijderen uit het Intune-beheerprogramma.

Als een gebruiker zich tijdelijk bij d app afmeldt, hoeft de app unregisterAccountForMAM()  niet aan te roepen. De
aanroep kan een wisbewerking initiëren waarmee de bedrijfsgegevens voor de gebruiker volledig worden gewist.

Alle benodigde verificatie- en registratie-API's vindt u in de MAMEnrollmentManager -interface. Een verwijzing naar
de MAMEnrollmentManager  kunt u als volgt verkrijgen:

De geretourneerde MAMEnrollmentManager -instantie is gegarandeerd niet null. De API-methoden worden
onderverdeeld in twee categorieën: verificatie en accountregistratie.



package com.microsoft.intune.mam.policy;

public interface MAMEnrollmentManager {
    public enum Result {
        AUTHORIZATION_NEEDED,
        NOT_LICENSED,
        ENROLLMENT_SUCCEEDED,
        ENROLLMENT_FAILED,
        WRONG_USER,
        MDM_ENROLLED,
        UNENROLLMENT_SUCCEEDED,
        UNENROLLMENT_FAILED,
        PENDING,
        COMPANY_PORTAL_REQUIRED;
    }

    //Authentication methods
    interface MAMServiceAuthenticationCallback {
        String acquireToken(String upn, String aadId, String resourceId);
    }
    void registerAuthenticationCallback(MAMServiceAuthenticationCallback callback);
    void updateToken(String upn, String aadId, String resourceId, String token);

    //Registration methods
    void registerAccountForMAM(String upn, String aadId, String tenantId);
    void registerAccountForMAM(String upn, String aadId, String tenantId, String authority);
    void unregisterAccountForMAM(String upn);
    Result getRegisteredAccountStatus(String upn);
}

AccountverificatieAccountverificatie

interface MAMServiceAuthenticationCallback {
        String acquireToken(String upn, String aadId, String resourceId);
}
void registerAuthenticationCallback(MAMServiceAuthenticationCallback callback);
void updateToken(String upn, String aadId, String resourceId, String token);

In deze sectie worden de verificatie-API-methoden in MAMEnrollmentManager  beschreven en hoe ze gebruikt.

NOTENOTE

1. De app moet de MAMServiceAuthenticationCallback -interface implementeren om de SDK toe te staan een
ADAL-token voor de opgegeven gebruiker en resource-id aan te vragen. De callbackinstantie moet
worden opgegeven voor de MAMEnrollmentManager  door de bijbehorende 
registerAuthenticationCallback() -methode aan te roepen. Er is mogelijk al vroeg in de levenscyclus van

de app een token nodig voor nieuwe registratiepogingen of check-ins voor het vernieuwen van het app-
beveiligingsbeleid. De ideale plaats om de callback te registreren, is in de methode onMAMCreate()  van de
subklasse MAMApplication  van de app.

2. Met de acquireToken() -methode moet het toegangstoken worden gekregen voor de aangevraagde
resource-id voor de opgegeven gebruiker. Als het aangevraagde token niet kan worden verkregen, moet
null worden geretourneerd.

Zorg ervoor dat voor uw app de parameters resourceId  en aadId  worden gebruikt die aan acquireToken()

zijn doorgegeven, zodat het juiste token wordt verkregen.



AccountregistratieAccountregistratie

void registerAccountForMAM(String upn, String aadId, String tenantId);
void registerAccountForMAM(String upn, String aadId, String tenantId, String authority);
void unregisterAccountForMAM(String upn);
Result getRegisteredAccountStatus(String upn);

class MAMAuthCallback implements MAMServiceAuthenticationCallback {
    public String acquireToken(String upn, String aadId, String resourceId) {
        return mAuthContext.acquireTokenSilentSync(resourceId, ClientID, aadId).getAccessToken();
    }
}

NOTENOTE

3. Als de app kan geen token kan verstrekken wanneer de SDK acquireToken()  aanroept, bijvoorbeeld als de
verificatie op de achtergrond is mislukt en het geen geschikt moment is om een gebruikersinterface weer
te geven, kan de app op een later tijdstip een token verstrekken door de methode updateToken()  aan te
roepen. Dezelfde UPN, AAD-id en resource-id die zijn aangevraagd door de vorige aanroep naar 
acquireToken() , moeten worden doorgegeven aan updateToken() , samen met het token dat uiteindelijk is

verkregen. De app moet deze methode zo snel mogelijk aanroepen nadat via de verstrekte callback null is
geretourneerd.

De SDK roept acquireToken()  periodiek aan om het token te verkrijgen. Het is dus niet strikt noodzakelijk om 
updateToken()  aan te roepen. Dit wordt echter wel sterk aanbevolen omdat dit kan helpen bij het tijdig voltooien

van het inchecken voor de registratie en app-beveiligingsbeleid.

In deze sectie worden de accountregistratie-API-methoden in MAMEnrollmentManager  beschreven en hoe ze
gebruikt.

1. Als u een account wilt registreren voor beheer, moet de app registerAccountForMAM()  aanroepen. Een
gebruikersaccount wordt geïdentificeerd aan de hand van de bijbehorende UPN en de AAD-gebruikers-id.
De tenant-id is ook vereist registratiegegevens aan de AAD-tenant van de gebruiker te koppelen. De
autoriteit van de gebruiker kan ook worden opgegeven om inschrijving toe te staan bij specifieke
onafhankelijk clouds. Zie Registratie bij onafhankelijke clouds voor meer informatie. De SDK probeert de
app voor de betreffende gebruiker mogelijk te registreren in de MAM-service. Als de registratie mislukt,
zal de registratie periodiek opnieuw worden uitgevoerd totdat de registratie van het account ongedaan is
gemaakt. U kunt het doorgaans na 12 tot 24 uur opnieuw proberen. De SDK verstrekt op asynchrone wijze
informatie over de status van registratiepogingen via meldingen.

2. Omdat de AAD-verificatie is vereist, kan het gebruikersaccount het beste worden geregistreerd nadat de
gebruiker is aangemeld bij de app en is geverifieerd met behulp van de ADAL. De AAD-id en tenant-id van
de gebruiker worden als onderdeel van het object AuthenticationResult  geretourneerd via de aanroep
voor de ADAL-verificatie.

De tenant-id is afkomstig uit de AuthenticationResult.getTenantID() -methode.
Informatie over de gebruiker vindt u een subobject van het type UserInfo  die afkomstig is van 
AuthenticationResult.getUserInfo() , en de AAD-gebruikers-id die wordt opgehaald via dat object door 
UserInfo.getUserId()  aan te roepen.

3. Als u de registratie van een account bij Intune-beheer ongedaan wilt maken, moet de app 
unregisterAccountForMAM()  aanroepen. Als het account is geregistreerd en wordt beheerd, wordt de SDK-

registratie van het account ongedaan gemaakt en worden de gegevens gewist. Periodieke
registratiepogingen voor het account worden gestopt. De SDK verstrekt op asynchrone wijze via een

https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-android


    Registratie bij onafhankelijke cloudsRegistratie bij onafhankelijke clouds

mAuthContext.acquireToken(this, RESOURCE_ID, CLIENT_ID, REDIRECT_URI, PromptBehavior.FORCE_PROMPT, 
"instance_aware=true",
        new AuthenticationCallback<AuthenticationResult>() {
            @Override
            public void onError(final Exception exc) {
                // authentication failed
            }

            @Override
            public void onSuccess(final AuthenticationResult result) {
                mAuthority = result.getAuthority();
                // handle other parts of the result
            }
        });

NOTENOTE

NOTENOTE

Momenteel ondersteunde onafhankelijke cloudsMomenteel ondersteunde onafhankelijke clouds

Belangrijke opmerkingen voor de implementatieBelangrijke opmerkingen voor de implementatie
VerificatieVerificatie

melding de status van aanvragen om de registratie ongedaan te maken.

Toepassingen die bewust zijn van onafhankelijke clouds moeten de authority  bij registerAccountForMAM()

opgeven. U krijgt deze door instance_aware=true  op te geven in de 1.14.0+ acquireToken extraQueryParameters
van ADAL, gevolgd door het intrekken van getAuthority()  in het AuthenticationCallback AuthenticationResult.

Stel het metagegevensitem com.microsoft.intune.mam.aad.Authority  in AndroidManifest.xml niet in.

Zorg ervoor dat de autoriteit goed is ingesteld in uw MAMServiceAuthenticationCallback::acquireToken() -methode.

1. Arlington

Wanneer de app registerAccountForMAM()  aanroept, wordt er mogelijk kort daarna, op een andere thread,
een callback ontvangen op de MAMServiceAuthenticationCallback -interface. In het ideale geval heeft de app
voorafgaand aan de registratie van het account zijn eigen token uit ADAL verkregen om het ophalen van
het aangevraagde token te versnellen. Als de app een geldige token retourneert uit de callback, wordt de
registratie voortgezet en ontvangt de app het uiteindelijke resultaat via een melding.

Als de app geen geldig AAD-token retourneert, is het uiteindelijke resultaat van de registratiepoging 
AUTHENTICATION_NEEDED . Als de app dit resultaat ontvangt via een melding, wordt ten zeerste aangeraden

om het registratieproces te versnellen door het token voor de gebruiker en de resource die eerder zijn
aangevraagd, op te halen bij acquireToken()  en de methode updateToken()  aan te roepen om het
registratieproces opnieuw te initiëren.

De geregistreerde MAMServiceAuthenticationCallback  van de app wordt ook aangeroepen om een token te
verkrijgen voor check-ins voor het periodiek vernieuwen van het app-beveiligingsbeleid. Als de app geen
token kan verstrekken wanneer dit wordt aangevraagd, wordt er geen melding ontvangen, maar moet de
app proberen een token te verkrijgen en op he volgende geschikte tijdstip updateToken()  aanroepen om
het check-inproces te versnellen. Als een token niet is opgegeven, wordt de callback bij de volgende check-
inpoging gewoon aangeroepen.

Voor ondersteuning voor onafhankelijke clouds moet de autoriteit worden opgegeven.

https://www.microsoft.com/trustcenter/cloudservices/nationalcloud
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-android/releases/tag/v1.14.0


RegistratieRegistratie

Resultaat en statuscodesResultaat en statuscodes

RESULTAATCODE UITLEG

AUTHORIZATION_NEEDED Dit resultaat geeft aan dat er geen token is verstrekt door de
geregistreerde MAMServiceAuthenticationCallback -
instantie van de app of dat het token ongeldig is. De app
moet een geldig token ophalen en indien mogelijk 
updateToken()  aanroepen.

NOT_LICENSED De gebruiker heeft geen licentie voor Intune of er kan geen
contact met de Intune MAM-service worden opgenomen. De
onbeheerde (normale) status van de app moet blijven
gehandhaafd en de gebruiker moet worden geblokkeerd. Er
worden periodiek nieuwe registratiepogingen uitgevoerd voor
het geval de gebruiker in de toekomst alsnog een licentie
wordt verleend.

ENROLLMENT_SUCCEEDED De registratie is geslaagd of de gebruiker is al geregistreerd. In
het geval van een geslaagde registratie wordt er vóór deze
melding een melding voor beleidsvernieuwing verzonden.
Toegang tot bedrijfsgegevens moet worden toegestaan.

Voor uw gemak zijnde registratiemethoden idempotent. registerAccountForMAM()  zal bijvoorbeeld een
account alleen registreren en een app alleen proberen te registreren als het account nog niet is
geregistreerd, en unregisterAccountForMAM()  maakt de registratie van een account alleen ongedaan als het
account moment is geregistreerd. Alle volgende aanroepen zijn 'no-ops', zodat deze methoden zonder
problemen meerdere keren kunnen worden aangeroepen. Daarnaast kan de correspondentie tussen
aanroepen naar deze methoden en meldingen van de resultaten niet worden gegarandeerd. Oftewel, als 
registerAccountForMAM  wordt aangeroepen voor een identiteit die al is geregistreerd, wordt de melding

mogelijk niet opnieuw verzonden voor die identiteit. Het is mogelijk dat er meldingen worden verzonden
die niet overeenkomen met de aanroepen voor deze methoden, aangezien de SDK mogelijk periodiek
registratie op de achtergrond uitvoert en er registraties ongedaan kunnen worden gemaakt op basis van
wisverzoeken die van de Intune-service zijn ontvangen.

De registratiemethoden kunnen worden aangeroepen voor elk aantal verschillende identiteiten, maar
momenteel kan er slechts één gebruikersaccount worden geregistreerd. Als er op hetzelfde of vrijwel
hetzelfde moment meerdere gebruikersaccounts met een licentie voor Intune en app-beveiligingsbeleid
worden geregistreerd, kan niet worden gegarandeerd welk account de race wint.

Tot slot kunt gegevens bij MAMEnrollmentManager  opvragen om te zien of een bepaald account is
geregistreerd en om de huidige status op te halen met de methode getRegisteredAccountStatus . Als het
opgegeven account niet is geregistreerd, resulteert deze methode null. Als het account is geregistreerd,
retourneert deze methode de status van het account als een van de leden van de 
MAMEnrollmentManager.Result -opsomming.

Als een account voor het eerst wordt geregistreerd, krijgt het account eerst de status PENDING , waarmee wordt
aangegeven dat de eerste registratie van de MAM-service nog niet is voltooid. Nadat de registratiepoging is
voltooid, wordt er een melding met een van de resultaatcodes in de onderstaande tabel verzonden. Daarnaast
retourneert de methode getRegisteredAccountStatus()  de status van het account, zodat de app altijd kan bepalen
of de toegang tot de bedrijfsinhoud voor die gebruiker is geblokkeerd. Als de registratiepoging mislukt, kan de
status van het account na verloop van tijd worden gewijzigd, aangezien er op de achtergrond nieuwe
registratiepogingen door de SDK worden uitgevoerd.



ENROLLMENT_FAILED De registratie is mislukt. Meer informatie vindt u in de
logboeken van het apparaat. De app moet in deze status geen
toegang tot de bedrijfsgegevens verlenen, omdat eerder is
vastgesteld dat de gebruiker een licentie heeft voor Intune.

WRONG_USER Slechts één gebruiker per apparaat kan een app met de
MAM-service registreren. Als u wilt worden geregistreerd als
een andere gebruiker, moet eerst de registratie van alle apps
ongedaan worden gemaakt. Anders moet deze app worden
geregistreerd als de primaire gebruiker. Deze controle wordt
uitgevoerd nadat de licentie is gecontroleerd. De gebruiker
moet dus worden geblokkeerd voor toegang tot de
bedrijfsgegevens totdat de app is geregistreerd.

UNENROLLMENT_SUCCEEDED De registratie is ongedaan gemaakt.

UNENROLLMENT_FAILED Het ongedaan maken van de registratie is mislukt. Meer
informatie vindt u in de logboeken van het apparaat.

PENDING De eerste registratiepoging voor de gebruiker wordt
uitgevoerd. De app kan de toegang tot de bedrijfsgegevens
blokkeren totdat het resultaat van de registratie bekend is.
Dit is echter geen vereiste.

COMPANY_PORTAL_REQUIRED De gebruiker heeft een licentie voor Intune, maar de app kan
pas worden geregistreerd nadat de bedrijfsportal-app is
geïnstalleerd op het apparaat. De SDK voor de Intune-app
probeert de toegang tot de app te blokkeren voor de
opgegeven gebruiker en instrueert de gebruiker om de
bedrijfsportal-app te installeren(zie hieronder voor meer
informatie).

RESULTAATCODE UITLEG

Vereisteprompt voor de bedrijfsportal negeren (optioneel)Vereisteprompt voor de bedrijfsportal negeren (optioneel)

MeldingenMeldingen

Als het resultaat COMPANY_PORTAL_REQUIRED  wordt ontvangen, blokkeert de SDK het gebruik van activiteiten die
gebruikmaken van de identiteit waarvoor de registratie is aangevraagd. In plaats daarvan zorgt de SDK ervoor
dat er een prompt wordt weergegeven om de bedrijfsportal te downloaden. Als u dit gedrag in uw app wilt
voorkomen, kunnen de activiteiten MAMActivity.onMAMCompanyPortalRequired  implementeren.

Deze methode wordt aangeroepen voordat de SDK de standaardblokkerings-UI weergeeft. Als de app de
identiteit van de activiteit wijzigt of de registratie ongedaan maakt van de gebruiker die registratiepoging heeft
uitgevoerd, wordt de activiteit niet door de SDK geblokkeerd. In deze situatie is het aan de app om te voorkomen
dat er bedrijfsgegevens worden gelekt. Alleen apps met meerdere identiteiten (dit bespreken we later) kunnen de
activiteitsidentiteit wijzigen.

Als u MAMActivity  niet expliciet overneemt (omdat die wijziging wordt aangebracht met een build-
hulpprogramma), maar deze melding nog steeds moet afhandelen, kunt u in plaats daarvan 
MAMActivityBlockingListener  implementeren.

Als de app wordt geregistreerd voor meldingen van het type MAM_ENROLLMENT_RESULT, wordt een 
MAMEnrollmentNotification  verzonden om de app ervan op de hoogte te brengen dat de aanvraag is voltooid. De 
MAMEnrollmentNotification  worden ontvangen via de MAMNotificationReceiver  interface zoals beschreven in de

sectie Registreren voor meldingen van de SDK.



public interface MAMEnrollmentNotification extends MAMUserNotification {
    MAMEnrollmentManager.Result getEnrollmentResult();
}

Voorwaardelijke toegang tot apps (APP CA) met beleidsverzekering
OverzichtOverzicht

ADAL-wijzigingenADAL-wijzigingen

NOTENOTE

MAMComplianceManagerMAMComplianceManager

De methode getEnrollmentResult()  retourneert het resultaat van het registratieverzoek. Aangezien 
MAMEnrollmentNotification  MAMUserNotification  uitbreidt, is ook de identiteit van de gebruiker beschikbaar voor

wie de registratiepoging is uitgevoerd. De app moet de MAMNotificationReceiver -interface implementeren om
deze meldingen te ontvangen, zoals uiteengezet in de sectie Registreren voor meldingen van de SDK.

De status van een geregistreerd gebruikersaccount kan worden gewijzigd wanneer een registratiemelding wordt
ontvangen, maar de status zal niet in alle gevallen worden gewijzigd. Als de melding AUTHORIZATION_NEEDED  wordt
ontvangen na een meer informatief resultaat als WRONG_USER , wordt het meer informatieve resultaat bijvoorbeeld
gehandhaafd als de status van het account. Zodra het account is ingeschreven, blijft de status 
ENROLLMENT_SUCCEEDED  totdat het account wordt uitgeschreven of gewist.

De status van een geregistreerd gebruikersaccount kan worden gewijzigd wanneer een registratiemelding wordt
ontvangen, maar de status zal niet in alle gevallen worden gewijzigd. Als de melding AUTHORIZATION_NEEDED  wordt
ontvangen na een meer informatief resultaat als WRONG_USER , wordt het meer informatieve resultaat bijvoorbeeld
gehandhaafd als de status van het account. Zodra het account is ingeschreven, blijft de status 
ENROLLMENT_SUCCEEDED  totdat het account wordt uitgeschreven of gewist.

Met voorwaardelijke toegang tot apps met beleidsverzekering, gelden de voorwaarden van het Intune-app-
beveiligingsbeleid voor toegang tot resources vanuit de app. Dit wordt door AAD afgedwongen omdat de app
moet worden ingeschreven bij en beheerd door APP voordat u een token toegang kunt verlenen tot een resource
die door een APP CA met beleidsverzekering wordt beschermd. Voor de app moet de ADAL-broker worden
gebruikt om een token te verkrijgen. De installatie is hetzelfde als die hierboven wordt beschreven bij
Voorwaardelijke toegang

De ADAL-bibliotheek heeft een nieuwe foutcode om de app te informeren dat het niet kunnen verkrijgen van een
token is veroorzaakt doordat het APP-beheer niet werd nageleefd. Als deze foutcode in de app wordt ontvangen,
moet de SDK worden aangeroepen om naleving proberen te herstellen door de app in te schrijven en beleid toe
te passen. De onError() -methode ontvangt een uitzondering van de ADAL- AuthenticationCallback . Deze
uitzondering heeft foutcode ADALError.AUTH_FAILED_INTUNE_POLICY_REQUIRED . In dit geval kan de uitzondering
worden geconverteerd naar een IntuneAppProtectionPolicyRequiredException , van waaruit aanvullende
parameters kunnen worden geëxtraheerd die voor het herstellen van de naleving kunnen worden gebruikt (zie
het onderstaande codevoorbeeld). Zodra de naleving is hersteld, kan opnieuw worden geprobeerd om vanuit de
app het token te verkrijgen via ADAL.

Voor deze nieuwe foutcode en andere ondersteuning voor APP CA met beleidsverzekering is versie 1.15.0 (of hoger) van de
ADAL-bibliotheek vereist.

De MAMComplianceManager -interface wordt gebruikt wanneer er een door beleid vereiste fout van ADAL wordt
ontvangen. Deze bevat de remediateCompliance() -methode die moet worden aangeroepen om de app in een
compatibele status te plaatsen. Een verwijzing naar de MAMComplianceManager  kunt u als volgt verkrijgen:



MAMComplianceManager mgr = MAMComponents.get(MAMComplianceManager.class);

// make use of mgr

package com.microsoft.intune.mam.policy;

public interface MAMComplianceManager {
    void remediateCompliance(String upn, String aadId, String tenantId, String authority, boolean showUX);
}

NOTENOTE

De geretourneerde MAMComplianceManager -instantie is gegarandeerd niet null.

De remediateCompliance() -methode wordt aangeroepen om de app onder beheer te plaatsen zodat er wordt
voldaan aan de voorwaarden om het aangevraagde token door AAD te laten toekennen. De eerste vier
parameters kunnen worden geëxtraheerd uit de uitzondering die u via de AuthenticationCallback.onError() -
methode van ADAL hebt ontvangen (zie het onderstaande codevoorbeeld). De laatste parameter is een
Booleaanse waarde waarmee u kunt bepalen of een UX tijdens de nalevingspoging wordt weergegeven. Dit is een
eenvoudige interface zoals wanneer voortgang wordt geblokkeerd, die standaard wordt aangeboden voor apps
waarvoor tijdens deze bewerking geen aangepaste UX hoeft te worden weergegeven. De blokkering wordt alleen
toegepast zolang het nalevingsherstel nog wordt uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat zal niet worden
weergegeven. Voor de app moet een meldingsontvanger worden geregistreerd voor de verwerking van een
geslaagde of mislukte nalevingsherstelpoging (zie hieronder).

Mogelijk wordt een MAM-inschrijving door de remediateCompliance() -methode uitgevoerd als onderdeel van het
tot stand brengen van naleving. Mogelijk ontvangt de app een inschrijvingsmelding als er voor de app een
meldingsontvanger voor inschrijvingsmeldingen is geregistreerd. Van de geregistreerde 
MAMServiceAuthenticationCallback  van de app wordt de acquireToken() -methode aangeroepen om een token

voor de MAM-inschrijving op te halen. acquireToken()  wordt aangeroepen voordat de app het eigen token heeft
verkregen, dus alle administratieve taken of taken voor het maken van accounts die worden uitgevoerd nadat de
app het token heeft verkregen, zijn mogelijk nog niet uitgevoerd. De callback moet een token in dit geval kunnen
verkrijgen. Als u geen token van acquireToken()  kunt retourneren, mislukt de nalevingsherstelpoging. Als u 
updateToken()  later aanroept met een geldig token voor de aangevraagde resource, wordt het nalevingsherstel

onmiddellijk opnieuw geprobeerd met de het opgegeven token.

In acquireToken()  kunnen tokens nog wel op de achtergrond worden opgehaald, omdat de gebruiker al is geïnstrueerd
om de broker te installeren en het apparaat te registreren voordat de fout 
ADALError.AUTH_FAILED_INTUNE_POLICY_REQUIRED  is ontvangen. Hierdoor krijgt de broker een geldig vernieuwingstoken

in de cache, waardoor het aangevraagde token op de achtergrond kan worden opgehaald.

Hier ziet u een voorbeeld van een door beleid vereiste fout die wordt ontvangen via de 
AuthenticationCallback.onError() -methode en de MAMComplianceManager  die wordt aangeroepen om de fout te

verwerken.



public void onError(@Nullable Exception exc) {
    if (exc instanceof AuthenticationException && 
        ((AuthenticationException) exc).getCode() == ADALError.AUTH_FAILED_INTUNE_POLICY_REQUIRED) {

        final IntuneAppProtectionPolicyRequiredException policyRequiredException = 
            (IntuneAppProtectionPolicyRequiredException) ex;

        final String upn = policyRequiredException.getAccountUpn();
        final String aadId = policyRequiredException.getAccountUserId();
        final String tenantId = policyRequiredException.getTenantId();
        final String authority = policyRequiredException.getAuthorityURL();

        MAMComplianceManager complianceManager = MAMComponents.get(MAMComplianceManager.class);
        complianceManager.remediateCompliance(upn, aadId, tenantId, authority, showUX);
    }
}

StatusmeldingenStatusmeldingen

public interface MAMComplianceNotification extends MAMUserNotification {
    MAMCAComplianceStatus getComplianceStatus();
    String getComplianceErrorTitle();
    String getComplianceErrorMessage();
}

STATUSCODE UITLEG

UNKNOWN De status is onbekend. Dit kan duiden op een niet-verwachte
reden voor de fout. Raadpleeg de logboeken van
Bedrijfsportal voor aanvullende informatie.

COMPLIANT Nalevingsherstel is geslaagd en de app voldoet nu aan het
beleid. Probeer opnieuw het ADAL-token op te halen.

NOT_COMPLIANT De poging om de naleving te herstellen, is mislukt. De app
voldoet niet en u kunt niet opnieuw proberen het ADAL-
token op te halen voordat de foutvoorwaarde is hersteld. Er
worden aanvullende foutgegevens verzonden met
MAMComplianceNotification.

SERVICE_FAILURE Er heeft zich een fout voorgedaan bij de poging om
nalevingsgegevens van de Intune-service op te halen.
Raadpleeg de logboeken van Bedrijfsportal voor aanvullende
informatie.

NETWORK_FAILURE Er heeft zich een fout voorgedaan bij het maken van een
verbinding met de Intune-service. Probeer opnieuw de token
van de app op te halen zodra de netwerkverbinding is
hersteld.

Als de app wordt geregistreerd voor meldingen van het type COMPLIANCE_STATUS, wordt 
MAMComplianceNotification  verzonden om de app op de hoogte te brengen van de uiteindelijke status van de

nalevingsherstelpoging. De MAMComplianceNotification  worden ontvangen via de MAMNotificationReceiver

interface zoals beschreven in de sectie Registreren voor meldingen van de SDK.

De getComplianceStatus() -methode retourneert het resultaat van de nalevingsherstelpoging als een waarde van
de MAMCAComplianceStatus -opsomming.



CLIENT_ERROR De poging om naleving te herstellen, is mislukt door een
oorzaak met betrekking tot de client. Bijvoorbeeld: er is geen
token of een verkeerde gebruiker. Er worden aanvullende
foutgegevens verzonden met MAMComplianceNotification.

PENDING De poging om naleving te herstellen, is mislukt omdat het
statusantwoord niet van de service is ontvangen toen de
tijdslimiet werd overschreden. Probeer later het token van de
app opnieuw op te halen.

COMPANY_PORTAL_REQUIRED Voor een geslaagd nalevingsherstel moet Bedrijfsportal op
het apparaat zijn geïnstalleerd. Als Bedrijfsportal al op het
apparaat is geïnstalleerd, moet de app opnieuw worden
opgestart. In dit geval wordt een dialoogvenster weergegeven
waarin de gebruiker wordt gevraagd de app opnieuw op te
starten.

STATUSCODE UITLEG

final MAMNotificationReceiverRegistry notificationRegistry = 
MAMComponents.get(MAMNotificationReceiverRegistry.class);
// create a receiver
final MAMNotificationReceiver receiver = new MAMNotificationReceiver() {
    public boolean onReceive(MAMNotification notification) {
        if (notification.getType() == MAMNotificationType.COMPLIANCE_STATUS) {
            MAMComplianceNotification complianceNotification = (MAMComplianceNotification) notification;
            
            // take appropriate action based on complianceNotification.getComplianceStatus()
            
            // unregister this receiver if no longer needed
            notificationRegistry.unregisterReceiver(this, MAMNotificationType.COMPLIANCE_STATUS);
        }
        return true;
    }
};
// register the receiver
notificationRegistry.registerReceiver(receiver, MAMNotificationType.COMPLIANCE_STATUS);

NOTENOTE

Als de nalevingsstatus MAMCAComplianceStatus.COMPLIANT  is, wordt de oorspronkelijke tokenverwerving van de app
opnieuw gestart (voor de eigen resource van de app). Als de nalevingsherstelpoging is mislukt, worden door de
methoden getComplianceErrorTitle()  en getComplianceErrorMessage()  gelokaliseerde tekenreeksen
geretourneerd die in de app kunnen worden weergegeven als de eindgebruiker hiervoor kiest. De meeste fouten
kunnen niet door de app worden hersteld, dus over het algemeen kunt u het maken van het account of het
aanmelden het beste laten mislukken, zodat gebruikers het later opnieuw kunnen proberen. Als een fout zich blijft
voordoen, kunt u de oorzaak proberen te achterhalen met behulp van de MAM-logboeken. Eindgebruikers
kunnen de logboeken verzenden aan de hand van de instructies die hier beschikbaar zijn.

Aangezien met MAMComplianceNotification  wordt MAMUserNotification  uitgebreid, is ook de identiteit van de
gebruiker beschikbaar voor wie de herstelpoging is uitgevoerd.

Hier ziet u een voorbeeld van de registratie van een ontvanger met behulp van een anonieme klasse om de
MAMNotificationReceiver-interface te implementeren:

De meldingenontvanger moet worden geregistreerd voordat u remediateCompliance()  aanroept om een
racevoorwaarde te voorkomen die ertoe kan leiden dat u de melding mist.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android
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AuthenticationResult result = acquireTokenSilentSync(resourceId, clientId, userId, /* forceRefresh */ 
true);

NOTENOTE

NOTENOTE

Beveiligen van back-upgegevens

Automatische back-ups voor appsAutomatische back-ups voor apps

De MAMServiceAuthenticationCallback.acquireToken() -methode van de app moet true voor de nieuwe 
forceRefresh -vlag doorgeven aan acquireTokenSilentSync()  om een vernieuwing van de broker af te dwingen. Dit is

bedoeld als oplossing van een probleem met de cache dat zich bij tokens in ADAL voordoet en dat invloed kan hebben op
MAM-servicetokens. Dit ziet er over het algemeen als volgt uit:

Als u aangepaste blokkerende UX wilt weergeven tijdens de herstelpoging, moet u false voor de showUX-parameter
doorgeven aan remediateCompliance() . U moet ervoor zorgen dat uw UX wordt weergegeven en dat u eerst uw
meldingenlistener registreert voordat u remediateCompliance()  aanroept. Hierdoor voorkomt u dat er een
racevoorwaarde optreedt waarbij de melding mogelijk wordt gemist als remediateCompliance()  heel snel mislukt. De
methode onCreate()  of onMAMCreate()  van de subklasse Activiteit is bijvoorbeeld de ideale locatie om de
meldingenlistener te plaatsen en vervolgens remediateCompliance()  aan te roepen. De parameters voor 
remediateCompliance()  kunnen aan uw UX worden doorgegeven als extra intenties. Zodra de melding over de

nalevingsstatus is ontvangen, kunt u het resultaat weergeven of de activiteit simpelweg voltooien.

Het account wordt door remediateCompliance()  geregistreerd en er wordt een inschrijvingspoging ondernomen. Zodra
het hoofdtoken is verkregen, is het niet nodig om registerAccountForMAM()  aan te roepen. Dit kan echter geen kwaad.
Anderzijds, als het token niet kan worden opgehaald en het gebruikersaccount moet worden verwijderd, moet 
unregisterAccountForMAM()  via de app worden aangeroepen om het account te verwijderen en om te voorkomen dat op

de achtergrond opnieuw wordt geprobeerd de app in te schrijven.

Vanaf Android Marshmallow (API 23) biedt Android apps twee manieren om een back-up van gegevens te
maken. Elke optie is beschikbaar voor uw app en vereist andere stappen om ervoor te zorgen dat Intune-
gegevensbeveiliging correct worden geïmplementeerd. U kunt de onderstaande tabel gebruiken voor een
overzicht van de bijbehorende acties die zijn vereist voor een correct gegevensbeveiligingsgedrag. In de Android-
API-handleiding vindt u meer informatie over de back-upmethoden.

Android begon met het aanbieden van automatische volledige back-ups naar Google Drive for apps op Android
Marshmallow-apparaten, ongeacht de doel-API van de app. Als u in uw AndroidManifest.xml 
android:allowBackup  expliciet hebt ingesteld op onwaar, wordt uw app door Android nooit opgenomen in de

wachtrij voor back-ups en blijven de bedrijfsgegevens in de app. In dit geval is er geen verdere actie nodig.

Het kenmerk android:allowBackup  is echter standaard ingesteld op waar, zelfs als android:allowBackup  niet in het
manifestbestand is opgegeven. Dit betekent dat van alle app-gegevens automatisch een back-up in het Google
Drive-account van de gebruiker wordt gemaakt. Deze standaardwerking vormt een risico op het lekken van
gegevens. Daarom vereist de SDK de wijzigingen die hieronder worden beschreven om ervoor te zorgen dat
gegevensbescherming wordt toegepast. Het is belangrijk dat u de onderstaande richtlijnen voor het beveiligen
van klantgegevens volgt als u uw app op Android Marshmallow-apparaten wilt uitvoeren.

https://developer.android.com/guide/topics/data/backup.html
https://developer.android.com/guide/topics/data/autobackup.html


Key/Value-back-upKey/Value-back-up

BackupAgentHelperBackupAgentHelper

U kunt met Intune alle functies voor automatische back-ups gebruiken die door Android beschikbaar worden
gesteld, inclusief de mogelijkheid om aangepaste regels in XML te definiëren, maar u moet de volgende stappen
uitvoeren om uw gegevens te beveiligen:

android:fullBackupOnly="true"
android:backupAgent="com.microsoft.intune.mam.client.app.backup.MAMDefaultBackupAgent"

android:fullBackupContent="true"
...
<meta-data android:name="com.microsoft.intune.mam.FullBackupContent" android:value="true" />  

android:fullBackupContent="false"
...
<meta-data android:name="com.microsoft.intune.mam.FullBackupContent" android:value="false" />  

android:fullBackupContent="@xml/my_scheme"
...
<meta-data android:name="com.microsoft.intune.mam.FullBackupContent" android:resource="@xml/my_scheme" 
/>  

1. Als uw app geen eigen aangepaste BackupAgent gebruikt, gebruikt u de standaard-MAMBackupAgent
voor automatische volledige back-ups die aan het Intune-beleid voldoen. Plaats het volgende in het app-
manifest:

2. [Optioneel] Als u een optionele aangepaste BackupAgent hebt geïmplementeerd, moet u ervoor zorgen
dat MAMBackupAgent of MAMBackupAgentHelper gebruikt. Zie de volgende secties. Overweeg over te
schakelen naar het gebruik van de MAMDefaultFullBackupAgent van Intune (zoals beschreven in stap
1). Hiermee kunt u eenvoudig back-ups maken op Android M en later.

3. Als u beslist welk type volledige back-up uw app moet ontvangen (niet gefilterd, gefilterd of geen), moet u
het kenmerk android:fullBackupContent  instellen op waar, onwaar of een XML-bron in uw app.

4. Vervolgens moet alles wat u in android:fullBackupContent  plaatst, kopiëren naar het manifest, naar een
metagegevenscode met naam com.microsoft.intune.mam.FullBackupContent .

Voorbeeld 1: als u wilt dat er volledige back-ups zonder uitsluitingen van uw app worden gemaakt, stelt u
zowel het kenmerk android:fullBackupContent  als de metagegevenscode 
com.microsoft.intune.mam.FullBackupContent  in op true (waar) :

Voorbeeld 2: als u wilt dat uw app gebruikmaakt van de aangepaste BackupAgent en moet worden
afgemeld voor volledige automatische back-ups die voldoen aan het Intune-beleid, moet u het kenmerk en
de metagegevenscode instellen op false (onwaar) :

Voorbeeld 3: als wilt dat er volledige back-ups van uw app worden gemaakt, volgens de aangepaste
regels die u hebt gedefinieerd in een XML-bestand, stelt u het kenmerk en de metagegevenscode in op
dezelfde XML-source:

De optie Key/Value-back-up is beschikbaar voor alle API's 8+ en uploadt de app-gegevens naar de Android
Backup Service. De hoeveelheid gegevens per gebruiker van uw app is beperkt tot 5 MB. Als u Key/Value-back-
up gebruikt, moet u een BackupAgentHelper of een BackupAgent gebruiken.

BackupAgentHelper is eenvoudiger te implementeren dan BackupAgent, zowel op het gebied van systeemeigen

https://developer.android.com/guide/topics/data/autobackup.html
https://developer.android.com/guide/topics/data/keyvaluebackup.html
https://developer.android.com/google/backup/index.html


ANDROID-KLASSE MAM-EQUIVALENT

BackupAgentHelper MAMBackupAgentHelper

FileBackupHelper MAMFileBackupHelper

SharedPreferencesBackupHelper MAMSharedPreferencesBackupHelper

BackupAgentBackupAgent

Android-functionaliteit als Intune MAM-integratie. Met BackupAgentHelper kan de ontwikkelaar volledige
bestanden en gedeelde voorkeuren registreren bij respectievelijk een FileBackupHelper en
SharedPreferencesBackupHelper, die vervolgens worden toegevoegd aan de BackupAgentHelper wanneer
deze wordt gemaakt. Volg de onderstaande stappen om een BackupAgentHelper met Intune MAM te gebruiken:

1. Als u back-ups van meerdere identiteiten wilt maken met een BackupAgentHelper, volgt u de Android-
richtlijn voor het uitbreiden van BackupAgentHelper.

2. Laat uw klasse de MAM-equivalent van BackupAgentHelper, FileBackupHelper en
SharedPreferencesBackupHelper uitbreiden.

Als u deze richtlijnen volgt, kunt back-ups meerdere identiteiten maken en deze herstellen.

Met een BackupAgent kunt u veel explicieter aangeven van welke gegevens een back-up wordt gemaakt. Omdat
de ontwikkelaar redelijk verantwoordelijk is voor de implementatie, zijn er meer stappen vereist om te zorgen
voor de juiste mate van gegevensbeveiliging van Intune. Omdat het meeste werk naar u, de ontwikkelaar, wordt
doorgeschoven, is de Intune-integratie iets bewerkelijker.

MAM integreren:

1. Lees de Android-handleiding Key/Value Backup en met name de sectie Extending BackupAgent aandachtig
door om ervoor te zorgen dat uw implementatie van BackupAgent de Android-richtlijnen volgt.

2. Laat uw klasse MAMBackupAgent  uitbreiden.

Back-up maken van meerdere identiteiten:

1. Voordat u een back-up start, controleert u of de IT-beheerder u toestaat een back-up van de gewenste
bestanden of gegevensbuffers te maken in scenario's met meerdere identiteiten. U beschikt over de functie
isBackupAllowed  in MAMFileProtectionManager  en MAMDataProtectionManager  om dit te bepalen. Als er geen

back-up van het bestand of de gegevensbuffer mag worden gemaakt, moet u deze te blijven opnemen in
uw back-up.

2. Op een bepaald moment moet u tijdens de back-up, als u een back-up wilt maken van de identiteit voor de
bestanden die u in stap 1 hebt gecontroleerd, backupMAMFileIdentity(BackupDataOutput data, File … files)

aanroepen met de bestanden waaruit u gegevens wilt extraheren. Hierdoor worden automatisch nieuwe
back-upentiteiten voor u gemaakt en naar de BackupDataOutput  geschreven. Deze entiteiten worden
automatisch gebruikt bij het herstellen.

Meerdere identiteiten herstellen:

De handleiding voor het maken van gegevensback-ups bevat een algemeen algoritme voor het herstellen van de
gegevens van uw toepassing. Daarnaast bevat de sectie Extending BackupAgent een codevoorbeeld. Als u
meerdere identiteiten wilt herstellen, moet u de algemene structuur in deze voorbeeldcode volgen en met name
letten op het volgende:

1. U moet een while(data.readNextHeader()) -lus* gebruiken om door de back-upentiteiten te gaan.

https://developer.android.com/guide/topics/data/keyvaluebackup.html#BackupAgentHelper
https://developer.android.com/guide/topics/data/keyvaluebackup.html
https://developer.android.com/guide/topics/data/keyvaluebackup.html#BackupAgent
https://developer.android.com/guide/topics/data/keyvaluebackup.html#BackupAgent


    Meerdere identiteiten (optioneel)
OverzichtOverzicht
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Meerdere identiteiten inschakelenMeerdere identiteiten inschakelen

  <meta-data
    android:name="com.microsoft.intune.mam.MAMMultiIdentity"
    android:value="true" />

De identiteit instellenDe identiteit instellen

2. U moet data.skipEntityData() * aanroepen als data.getKey() * niet overeenkomt met de sleutel die u in 
onBackup  hebt geschreven. Als deze stap niet wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat uw herstelbewerkingen

mislukken.

3. Voorkom dat er tijdens het verbruik van back-entiteiten in de while(data.readNextHeader()) -constructie*
wordt geretourneerd, zodat de automatisch geschreven entiteiten niet verloren gaan.

Waar data  de lokale variabelenaam voor de MAMBackupDataInput is die tijdens de herstelbewerking
wordt doorgegeven naar uw app.

De Intune App SDK past beleid standaard op de hele app toe. Meerdere identiteiten is een optionele
beveiligingsfunctie voor Intune-apps die kan worden ingeschakeld zodat beleid per identiteitsniveau kan worden
toegepast. Hiervoor wordt aanzienlijk meer deelname van een app vereist dan bij andere app-
beveiligingsfuncties.

Als de app niet op de juiste manier reageert, kan dit gegevensverlies of andere beveiligingsproblemen tot gevolg hebben.

Zodra de gebruiker het apparaat of de app registreert, registreert de SDK deze identiteit en beschouwt de SDK
deze identiteit als de primaire beheerde identiteit. Andere gebruikers in de app worden behandeld als niet-
beheerd, met onbeperkte beleidsinstellingen.

Op dit moment wordt per apparaat slechts één met Intune beheerde identiteit ondersteund.

Een identiteit wordt gedefinieerd als een tekenreeks. Identiteiten zijn hoofdlettergevoelig en in geretourneerde
identiteitsaanvragen, die waren gericht aan de SDK, wordt mogelijk niet hetzelfde gebruik van hoofd- en kleine
letters toegepast als oorspronkelijk is gebruikt toen de identiteit werd ingesteld.

De app moet aan de SDK melden wanneer de actieve identiteit zal worden gewijzigd. In sommige gevallen meldt
de SDK ook aan de app wanneer er een identiteitswijziging is vereist. In de meeste gevallen kan MAM echter niet
weten welke gegevens worden weergegeven in de gebruikersinterface of op enig moment in een thread worden
gebruikt, en wordt ervan uitgegaan dat de app de juiste identiteit instelt om gegevensverlies te voorkomen. In de
volgende secties worden een aantal specifieke scenario’s genoemd die actie door de app vereisen.

Alle apps worden standaard beschouwd als apps met één identiteit. U kunt aangeven dat een app met meerdere
identiteiten kan werken door de volgende metagegevens in het bestand AndroidManifest.xml te plaatsen.

Ontwikkelaars kunnen de identiteit van de app-gebruiker instellen op de volgende niveaus met aflopende
prioriteit:

1. Threadniveau



NOTENOTE

2. Niveau Context  (doorgaans Activity )
3. Procesniveau

Een identiteit die is ingesteld op threadniveau, vervangt een identiteit die is ingesteld op het niveau Context , die
weer een identiteit vervangt die is ingesteld op procesniveau. Een identiteit die is ingesteld voor een Context

wordt alleen gebruikt in de juiste gekoppelde scenario’s. Zo hebben bestands-I/O-bewerkingen geen gekoppelde 
Context . Meestal stellen apps de Context -identiteit in voor een Activity . Een app mag geen gegevens

weergeven voor een beheerde identiteit, tenzij de identiteit van de Activity  is ingesteld op dezelfde identiteit. In
het algemeen is de identiteit op procesniveau alleen nuttig als de app voor alle threads werkt met een enkele
gebruiker tegelijk. Veel apps hoeven hiervan geen gebruik te maken.

Als uw app de Application -context gebruikt om systeemservices op te halen, moet u ervoor zorgen dat de
thread- of procesidentiteit is ingesteld of dat u de UI-identiteit hebt ingesteld voor de Application -context van
uw app.

Als u speciale gevallen wilt verwerken tijdens het bijwerken van de UI-identiteit met setUIPolicyIdentity  of 
switchMAMIdentity , kunnen beide methoden worden doorgegeven als een set IdentitySwitchOption -waarden.

IGNORE_INTENT : gebruik deze optie als u een identiteitswisseling wilt aanvragen die de intentie die aan de
huidige activiteit is gekoppeld, moet negeren. Bijvoorbeeld:

1. Uw app ontvangt een intentie van een beheerde identiteit met daarin een beheerd document. In de app
wordt het document weergegeven.

2. De gebruiker schakelt over naar de persoonlijke identiteit, waardoor in de app dus een
identiteitswisseling van de gebruikersinterface wordt aangevraagd. In de persoonlijke identiteit wordt in
de app niet langer het document weergegeven, dus u kunt IGNORE_INTENT  gebruiken om een
identiteitswisseling aan te vragen.

Als dit niet is ingesteld, gaat de SDK ervan uit dat de meest recente intentie nog steeds door de app wordt
gebruikt. Hierdoor wordt de intentie door het ontvangstbeleid voor de nieuwe identiteit als inkomende
gegevens behandeld en wordt die identiteit gebruikt.

Omdat de CLIPBOARD_SERVICE  voor bewerkingen in de gebruikersinterface wordt gebruikt, wordt de UI-identiteit van de
activiteit op de voorgrond door de SDK gebruikt voor ClipboardManager -bewerkingen. De volgende methoden in 
MAMPolicyManager  kunnen worden gebruikt om de identiteit in te stellen en de eerder ingestelde identiteitswaarden op te

halen.



  public static void setUIPolicyIdentity(final Context context, final String identity, final 
MAMSetUIIdentityCallback mamSetUIIdentityCallback);

  public static String getUIPolicyIdentity(final Context context);

  public static MAMIdentitySwitchResult setProcessIdentity(final String identity);

  public static String getProcessIdentity();

  public static MAMIdentitySwitchResult setCurrentThreadIdentity(final String identity);

  public static String getCurrentThreadIdentity();

/**
   * Get the current app policy. This does NOT take the UI (Context) identity into account.
   * If the current operation has any context (e.g. an Activity) associated with it, use the overload below.
   */
  public static AppPolicy getPolicy();

  /**
  * Get the current app policy. This DOES take the UI (Context) identity into account.
   * If the current operation has any context (e.g. an Activity) associated with it, use this function.
   */
  public static AppPolicy getPolicy(final Context context);

  public static AppPolicy getPolicyForIdentity(final String identity);

  public static boolean getIsIdentityManaged(final String identity);

NOTENOTE

ResultatenResultaten

RETOURWAARDE SCENARIO

SUCCEEDED De identiteit is gewijzigd.

NOT_ALLOWED De identiteit kan niet worden gewijzigd. Dit doet zich voor als
is geprobeerd de identiteit van de gebruikersinterface
(context) in te stellen wanneer er een andere identiteit op de
huidige thread is ingesteld.

CANCELLED De identiteitswijziging is geannuleerd door de gebruiker, in
het algemeen door op de knop Terug te klikken bij een
pincode-/verificatieprompt.

FAILED De identiteitswijziging is mislukt vanwege een niet-
opgegeven reden.

U kunt de identiteit van de app wissen door deze op null in te stellen.

De lege tekenreeks kan worden gebruikt als een identiteit waarvoor nooit app-beveiligingsbeleid geldt.

Alle methoden die worden gebruikt om de identiteit in te stellen, rapporteren resultaatwaarden via 
MAMIdentitySwitchResult . Er zijn vier waarden die kunnen worden geretourneerd:

De app moet garanderen dat een identiteitswijziging is voltooid voordat bedrijfsgegevens worden weergegeven
of gebruikt. Momenteel slagen wijzigingen van proces- en thread-identiteit altijd in een app waarvoor het gebruik
van meerdere identiteiten is ingeschakeld, maar we behouden ons het recht voor om foutomstandigheden toe te



    public interface MAMSetUIIdentityCallback {
        void notifyIdentityResult(MAMIdentitySwitchResult identitySwitchResult);
  }

     public final void switchMAMIdentity(final String newIdentity, final EnumSet<IdentitySwitchOption> 
options);

    public void onSwitchMAMIdentityComplete(final MAMIdentitySwitchResult result);

NOTENOTE

Impliciete identiteitswijzigingenImpliciete identiteitswijzigingen

VoorbeeldenVoorbeelden

voegen. De identiteitswijziging via de gebruikersinterface kan mislukken door ongeldige argumenten, als deze
een conflict zou veroorzaken met de thread-identiteit, of als de gebruiker een voorwaarde voor voorwaardelijk
starten annuleert (door bijvoorbeeld op backspace te drukken in het scherm voor het invoeren van de pincode).

Bij het instellen van een contextidentiteit wordt het resultaat asynchroon gerapporteerd. Als de context een
activiteit is, weet de SDK pas of de identiteitswijziging is geslaagd nadat de voorwaardelijke start is uitgevoerd,
waarvoor de gebruiker mogelijk een pincode of de volledige bedrijfsreferenties moet invoeren. Van de app wordt
verwacht dat deze een MAMSetUIIdentityCallback  implementeert. U kunt een null voor deze parameter doorgeven
om dit resultaat te bereiken.

U kunt de identiteit van een activiteit ook rechtstreeks instellen via een methode in MAMActivity  in plaats van 
MAMPolicyManager.setUIPolicyIdentity  aan te roepen. Gebruik de volgende methode om dit te doen:

U kunt ook een methode in MAMActivity  als u wilt dat de app op de hoogte wordt gebracht van het resultaat van
de pogingen om de identiteit van die activiteit te wijzigen.

Als u onSwitchMAMIdentityComplete  niet overschrijft (of de super -methode niet aanroept), leidt een mislukte
identiteitswisseling bij een activiteit tot voltooiing van de activiteit. Als u de methode overschrijft, moet u ervoor
zorgen dat er geen bedrijfsgegevens worden weergegeven na een mislukte identiteitswisseling.

Bij het overschakelen naar een andere identiteit moet de activiteit mogelijk opnieuw worden gemaakt. In dit geval wordt de 
onSwitchMAMIdentityComplete -callback geleverd aan het nieuwe exemplaar van de activiteit.

Naast de mogelijkheid van de app om de identiteit in te stellen, kan de identiteit van een thread of context worden
gewijzigd op basis van binnenkomende gegevens vanuit een andere door Intune beheerde app waarop app-
beveiligingsbeleid is toegepast.

1. Als een activiteit wordt gestart vanuit een Intent  die door een andere MAM-app is verzonden, wordt de
identiteit van de activiteit ingesteld op basis van de geldige identiteit in de andere app op het moment dat
de Intent  werd verzonden.

2. Voor services wordt de threadidentiteit op ongeveer dezelfde manier ingesteld als voor de duur van een 
onStart - of onBind -aanroep. Aanroepen naar de Binder  die is geretourneerd door onBind , stellen ook

tijdelijk de threadidentiteit in.

3. Aanroepen naar een ContentProvider  stellen op dezelfde manier de threadidentiteit voor hun duur in.

Bovendien kan de gebruikersinteractie met een activiteit een impliciete identiteitswisseling veroorzaken.

Voorbeeld: als een gebruiker tijdens Resume  een autorisatieprompt annuleert, resulteert dit in een
impliciete overgang naar een lege identiteit.



public void onMAMIdentitySwitchRequired(final String identity,
  final AppIdentitySwitchResultCallback callback);

public void onMAMIdentitySwitchRequired(final String identity,
  final AppIdentitySwitchReason reason,
  final AppIdentitySwitchResultCallback callback);

De app wordt de mogelijkheid geboden om op de hoogte te worden gebracht van deze wijzigingen en ze
zo nodig te verbieden. MAMService  en MAMContentProvider  maken de volgende methode beschikbaar die
door subklassen kan worden overschreven:

In de klasse MAMActivity  is een extra parameter aanwezig in de methode:

public interface AppIdentitySwitchResultCallback {
    /**
      * @param result
      *            whether the identity switch can proceed.
      */
    void reportIdentitySwitchResult(AppIdentitySwitchResult result);
  }

De AppIdentitySwitchReason  registreert de bron van de impliciete wisseling en kan de waarden 
CREATE , RESUME_CANCELLED  en NEW_INTENT  accepteren. De reden RESUME_CANCELLED  wordt gebruikt

wanneer het voortzetten van de activiteit ertoe leidt dat de gebruikersinterface voor een pincode,
verificatie of andere naleving wordt weergegeven en de gebruiker die gebruikersinterface probeert
te annuleren, meestal door de knop Terug te gebruiken.

De AppIdentitySwitchResultCallback  ziet er als volgt uit:

Waarbij AppIdentitySwitchResult  ofwel SUCCESS  of FAILURE  is.

De methode onMAMIdentitySwitchRequired  wordt aangeroepen voor alle impliciete identiteitswijzigingen behalve
de wijzigingen die zijn aangebracht via een Binder die is geretourneerd door MAMService.onMAMBind . Met de
standaardimplementaties van onMAMIdentitySwitchRequired  wordt onmiddellijk het volgende aangeroepen:

reportIdentitySwitchResult(FAILURE)  als RESUME_CANCELLED  de reden is.

reportIdentitySwitchResult(SUCCESS)  in alle andere gevallen.

Het is niet waarschijnlijk dat de meeste apps een identiteitswisseling op een andere manier moeten
blokkeren of vertragen, maar als dit voor een app toch nodig is, zijn de volgende punten van belang:

Als het overschakelen naar een andere identiteit wordt geblokkeerd, is het resultaat hetzelfde als
wanneer de Receive -instellingen voor delen de gegevensinvoer verbieden.

Als een service wordt uitgevoerd op de hoofdthread, moet reportIdentitySwitchResult  synchroon
worden aangeroepen, anders reageert de UI-thread niet meer.

Voor het maken van Activity  wordt eerst onMAMIdentitySwitchRequired  en vervolgens 
onMAMCreate  aangeroepen. Als de app UI moet weergeven om te bepalen of de identiteitswisseling

is toegestaan, moet die UI worden weergegeven met een andere activiteit.

Wanneer in een Activity  een overgang naar de lege identiteit wordt aangevraagd met een reden
zoals RESUME_CANCELLED , moet de app de voortgezette activiteit wijzigen om gegevens consistent
met die identiteitswisseling weer te geven. Als dit niet mogelijk is, moet de app de overschakeling
weigeren en wordt de gebruiker opnieuw gevraagd te voldoen aan het beleid voor de identiteit die



Overwegingen voor build-invoegtoepassing/build-hulpprogrammaOverwegingen voor build-invoegtoepassing/build-hulpprogramma

Identiteit In asynchrone bewerkingen behoudenIdentiteit In asynchrone bewerkingen behouden

MAMAsyncTaskMAMAsyncTask

  AsyncTask<Object, Object, Object> task = new MAMAsyncTask<Object, Object, Object>(thisActivity) {

    @Override
    protected Object doInBackgroundMAM(final Object[] params) {
        // Do operations.
    }

    @Override
    protected void onPreExecuteMAM() {
        // Do setup.
    };

MAMIdentityExecutorsMAMIdentityExecutors

NOTENOTE

wordt voortgezet (bijvoorbeeld doordat het invoerscherm voor de pincode van app wordt
weergegeven).

Een app met meerdere identiteiten ontvangt altijd inkomende gegevens van beheerde en onbeheerde apps.
Het is de verantwoordelijkheid van de app om gegevens van beheerde identiteiten op een beheerde manier
te behandelen.

Als een aangevraagde identiteit wordt beheerd (gebruik MAMPolicyManager.getIsIdentityManaged  om dit te
controleren), maar de app dat account niet kan gebruiken (bijvoorbeeld omdat accounts, zoals e-
mailaccounts, eerst in de app moeten worden ingesteld), moet de identiteitswisseling worden geweigerd.

Als u de gegevens niet expliciet overneemt van MAMActivity , MAMService  of MAMContentProvider  (omdat u die
wijziging door een build-hulpprogramma laat aanbrengen), maar identiteitswisselingen nog moet verwerken,
kunt u in plaats daarvan MAMActivityIdentityRequirementListener  implementeren (voor een Activity ) of 
MAMIdentityRequirementListener  (voor een Service  of ContentProviders ). Het standaardgedrag voor 
MAMActivity.onMAMIdentitySwitchRequired  kan worden geopend door het aanroepen van de statische methode 
MAMActivity.defaultOnMAMIdentitySwitchRequired(activity, identity, reason, callback) .

Op dezelfde manier geldt: als u MAMActivity.onSwitchMAMIdentityComplete  wilt overschrijven, kunt u 
MAMActivityIdentitySwitchListener  implementeren zonder expliciete overname van MAMActivity .

Bewerkingen voor de UI-thread verzenden gewoonlijk achtergrondtaken naar een andere thread. Een app met
meerdere identiteiten zorgt ervoor dat deze achtergrondtaken werken met de juiste identiteit, vaak dezelfde
identiteit die wordt gebruikt door de activiteit die ze heeft verzonden. De MAM SDK biedt MAMAsyncTask  en 
MAMIdentityExecutors  als hulpmiddel bij het behouden van de identiteit. Deze moeten worden gebruikt als via

een asynchrone bewerking bedrijfsgegevens naar een bestand kunnen worden geschreven of als er met andere
apps kan worden gecommuniceerd.

Als u MAMAsyncTask  wilt gebruiken, neemt u deze over in plaats van een AsyncTask  en vervangt u
onderdrukkingen van doInBackground  en onPreExecute  door respectievelijk doInBackgroundMAM  en 
onPreExecuteMAM . De constructor MAMAsyncTask  neemt een activiteitscontext. Bijvoorbeeld:

Met MAMIdentityExecutors  kunt u een bestaand exemplaar van Executor  of ExecutorService  verpakken als een 
Executor  / ExecutorService  met behoud van de identiteit met de methoden wrapExecutor  en 
wrapExecutorService . Bijvoorbeeld



  Executor wrappedExecutor = MAMIdentityExecutors.wrapExecutor(originalExecutor, activity);
  ExecutorService wrappedService = MAMIdentityExecutors.wrapExecutorService(originalExecutorService, 
activity);

BestandsbeveiligingBestandsbeveiliging

public final class MAMFileProtectionManager {

   /**
    * Protect a file or directory. This will synchronously trigger whatever protection is required for the 
file, and will tag the
    * file for future protection changes. If an identity is set on a directory, it is set recursively on all 
files and
    * subdirectories. New files or directories will inherit their parent directory's identity. If MAM is 
operating in offline mode,
    * this method will silently do nothing.
    *
    * @param identity
    *        Identity to set.
    * @param file
    *        File to protect.
    *
    * @throws IOException
    *         If the file cannot be protected.
    */
   public static void protect(final File file, final String identity) throws IOException;

   /**
     * Protect a file obtained from a content provider. This is intended to be used for
     * sdcard (whether internal or removable) files accessed through the Storage Access Framework.
     * It may also be used with descriptors referring to private files owned by this app.
     * It is not intended to be used for files owned by other apps and such usage will fail. If
     * creating a new file via a content provider exposed by another MAM-integrated app, the new
     * file identity will automatically be set correctly if the ContentResolver in use was
     * obtained via a Context with an identity or if the thread identity is set.
     *
     * This will synchronously trigger whatever protection is required for the file, and will tag
     * the file for future protection changes. If an identity is set on a directory, it is set
     * recursively on all files and subdirectories. If MAM is operating in offline mode, this
     * method will silently do nothing.
     *
     * @param identity
     *            Identity to set.
     * @param file
     *            File to protect.
     *
     * @throws IOException
     *             If the file cannot be protected.
     */
    public static void protect(final ParcelFileDescriptor file, final String identity) throws IOException;

   /**
    * Get the protection info on a file.
    *
    * @param file
    *            File or directory to get information on.
    * @return File protection info, or null if there is no protection info.
    * @throws IOException

Op het moment dat een bestand wordt gemaakt, wordt er op basis van een thread- en procesidentiteit een
identiteit aan het bestand gekoppeld. Deze identiteit wordt gebruikt voor zowel bestandsversleuteling als selectief
wissen. Alleen bestanden waarvan de identiteit word beheerd en een beleid heeft dat versleuteling vereist,
worden versleuteld. De standaard-SDK-actie voor het selectief wissen van functies wist alleen bestanden die zijn
gekoppeld aan de beheerde identiteit waarvoor wissen is aangevraagd. De app kan de identiteit van een bestand
opvragen of wijzigen met de klasse MAMFileProtectionManager .



    * @throws IOException
    *             If the file cannot be read or opened.
    */
    public static MAMFileProtectionInfo getProtectionInfo(final File file) throws IOException;

   /**
    * Get the protection info on a file.
    *
    * @param file
    *            File or directory to get information on.
    * @return File protection info, or null if there is no protection info.
    * @throws IOException
    *             If the file cannot be read or opened.
    */
    public static MAMFileProtectionInfo getProtectionInfo(final ParcelFileDescriptor file) throws 
IOException;

}

public interface MAMFileProtectionInfo {
    String getIdentity();
}

App-verantwoordelijkheidApp-verantwoordelijkheid

Overgang van één identiteit naar meerdere identiteitenOvergang van één identiteit naar meerdere identiteiten

Scenario’s voor offlineScenario’s voor offline

MAM kan niet automatisch een relatie afleiden tussen bestanden die worden gelezen en gegevens die worden
weergegeven in een Activity . Apps moeten de identiteit van de gebruikersinterface goed instellen voordat
bedrijfsgegevens worden weergegeven. Dit geldt ook voor gegevens die worden gelezen uit bestanden. Als een
bestand afkomstig is van buiten de app (van een ContentProvider  of gelezen vanaf een openbaar leesbare
locatie), moet de app proberen de bestandsidentiteit vast te stellen (met 
MAMFileProtectionManager.getProtectionInfo ) voordat de uit het bestand gelezen informatie wordt weergegeven.

Als getProtectionInfo  aangeeft dat de identiteit niet null en niet leeg is, moet de identiteit van de
gebruikersinterface worden ingesteld op deze identiteit (met MAMActivity.switchMAMIdentity  of 
MAMPolicyManager.setUIPolicyIdentity ). Als de identiteitswijziging mislukt, moeten de gegevens uit het bestand

niet worden weergegeven.

Het proces verloopt ongeveer als volgt:

De gebruiker selecteert een document om in de app te openen.
Tijdens het openen en voordat gegevens van schijf worden gelezen, bevestigt de app de identiteit die moet
worden gebruikt voor het weergeven van de inhoud

De app opent het bestand en geeft het weer.

MAMFileProtectionInfo info = MAMFileProtectionManager.getProtectionInfo(docPath)
if(info) MAMPolicyManager.setUIPolicyIdentity(activity, info.getIdentity(), callback)
De app wacht tot een resultaat wordt gerapporteerd voor retouraanroep
Als het gerapporteerde resultaat ‘mislukt’ is, geeft de app het document niet weer.

Als een app die eerder is uitgebracht met Intune-integratie met één identiteit, later wordt geïntegreerd met
meerdere identiteiten, wordt voor eerder geïnstalleerde apps een overgang uitgevoerd (niet zichtbaar voor de
gebruiker, er is geen gekoppelde UX). Het is niet vereist dat de app expliciet wordt gebruikt om deze overgang te
verwerken. Alle bestanden die zijn gemaakt voordat de overgang wordt voorgezet, worden als beheerd
beschouwd (ze blijven dus versleuteld als er versleutelingsbeleid is ingeschakeld). Indien gewenst kunt u de
upgrade detecteren en MAMFileProtectionManager.protect  gebruiken om specifieke bestanden of directory's met
de lege identiteit te taggen (als deze zijn versleuteld, wordt hiermee de versleuteling verwijderd).

Het labelen van de bestandsidentiteit is gevoelig voor de offlinemodus. U moet rekening houden met de
volgende punten:



    

MapbeveiligingMapbeveiliging

GegevensbeschermingGegevensbescherming

public final class MAMDataProtectionManager {
    /**
     * Protect a stream. This will return a stream containing the protected
     * input.
     *
     * @param identity
     *            Identity to set.
     * @param input
     *            Input data to protect, read sequentially. This function
     *            will change the position of the stream but may not have
     *            read the entire stream by the time it returns. The
     *            returned stream will wrap this one. Calls to read on the
     *            returned stream may cause further reads on the original
     *            input stream. Callers should not expect to read directly
     *            from the input stream after passing it to this method.
     *            Calling close on the returned stream will close this one.
     * @return Protected input data.
     * @throws IOException
     *             If the data could not be protected
     */
    public static InputStream protect(final InputStream input, final String identity);

    /**
     * Protect a byte array. This will return protected bytes.
     *
     * @param identity

Als de bedrijfsportal niet is geïnstalleerd, is taggen van bestandsidentiteit niet mogelijk.

Als de bedrijfsportal is geïnstalleerd maar de app geen Intune MAM-beleid heeft, is niet mogelijk om
bestanden op een betrouwbare manier worden getagd met identiteitslabels.

Wanneer het taggen van bestandsidentiteit beschikbaar komt, worden alle eerder gemaakte bestanden als
persoonlijk/onbeheerd behandeld (behorend bij de identiteit met een lege tekenreeks), tenzij de app eerder
is geïnstalleerd als een beheerde app met één identiteit. In dat geval wordt deze behandeld als behorend
tot de geregistreerde gebruiker.

Mappen kunnen worden beveiligd met dezelfde protect -methode als voor de beveiliging van bestanden. Houd
er rekening mee dat de mapbeveiliging recursief wordt toegepast op alle bestanden en submappen in de map en
wordt toegepast op nieuwe bestanden die in de map worden gemaakt. Omdat mapbeveiliging recursief wordt
toegepast, kan het even duren voordat de aanroep protect  is voltooid voor grote mappen. Om die reden is het
mogelijk dat apps die beveiliging toepassen op een map met een groot aantal bestanden, protect  asynchroon
willen uitvoeren op een thread op de achtergrond.

Het is niet mogelijk om een bestand te taggen als behorend bij meerdere identiteiten. Wanneer voor apps
gegevens moeten worden opgeslagen die behoren tot verschillende gebruikers in hetzelfde bestand, kan dit
handmatig worden gedaan met de functies van MAMDataProtectionManager . De app kan dan gegevens versleutelen
en deze koppelen aan een bepaalde gebruiker. De versleutelde gegevens zijn geschikt voor het opslaan naar schijf
in een bestand. U kunt de gegevens opvragen die aan de identiteit zijn gekoppeld. De gegevens kunnen later
worden ontsleuteld.

Apps die gebruikmaken van MAMDataProtectionManager  moeten een ontvanger implementeren voor de melding 
MANAGEMENT_REMOVED . Nadat deze melding is voltooid, kunnen de buffers die via deze klasse zijn beveiligd, niet

meer worden gelezen als bestandsversleuteling was ingeschakeld op het moment dat de buffers werden
beveiligd. Een app kan deze situatie oplossen door tijdens deze melding MAMDataProtectionManager.unprotect  aan
te roepen voor alle buffers. U kunt ook zonder problemen de beveiliging aanroepen tijdens deze melding als u de
identiteitsgegevens wilt behouden. De versleuteling is gegarandeerd uitgeschakeld tijdens de melding.



     *            Identity to set.
     * @param input
     *            Input data to protect.
     * @return Protected input data.
     * @throws IOException
     *             If the data could not be protected
     */
    public static byte[] protect(final byte[] input, final String identity) throws IOException;

    /**
     * Unprotect a stream. This will return a stream containing the
     * unprotected input.
     *
     * @param input
     *            Input data to protect, read sequentially.
     * @return Protected input data.
     * @throws IOException
     *             If the data could not be unprotected
     */
    public static InputStream unprotect(final InputStream input) throws IOException;

    /**
     * Unprotect a byte array. This will return unprotected bytes.
     *
     * @param input
     *            Input data to protect.
     * @return Protected input data.
     * @throws IOException
     *             If the data could not be unprotected
     */
    public static byte[] unprotect(final byte[] input) throws IOException;

    /**
     * Get the protection info on a stream.
     *
     * @param input
     *            Input stream to get information on. Either this input
     *            stream must have been returned by a previous call to
     *            protect OR input.markSupported() must return true.
     *            Otherwise it will be impossible to get protection info
     *            without advancing the stream position. The stream must be
     *            positioned at the beginning of the protected data.
     * @return Data protection info, or null if there is no protection
     *            info.
     * @throws IOException
     *             If the input cannot be read.
     */
    public static MAMDataProtectionInfo getProtectionInfo(final InputStream input) throws IOException;

    /**
     * Get the protection info on a stream.
     *
     * @param input
     *            Input bytes to get information on. These must be bytes
     *            returned by a previous call to protect() or a copy of
     *            such bytes.
     * @return Data protection info, or null if there is no protection
     *            info.
     * @throws IOException
     *             If the input cannot be read.
     */
    public static MAMDataProtectionInfo getProtectionInfo(final byte[] input) throws IOException;
}

InhoudsprovidersInhoudsproviders
Als de app andere bedrijfsgegevens biedt dan een ParcelFileDescriptor  via een ContentProvider , moet de app



    Selectief wissenSelectief wissen

Op MAM gerichte configuratie inschakelen voor Android-
toepassingen (optioneel)

NOTENOTE

VoorbeeldVoorbeeld

de methode isProvideContentAllowed(String)  in MAMContentProvider  aanroepen om de UPN (user principal
name) van de identiteit van de eigenaar door te geven voor de inhoud. Als deze functie onwaar retourneert, moet
de inhoud niet worden geretourneerd aan de oproepende functie. Bestandsdescriptors die zijn geretourneerd via
een inhoudsprovider, worden automatisch verwerkt op basis van de bestandsidentiteit.

Als u MAMContentProvider  niet expliciet overneemt en in plaats daarvan toestaat dat de wijzigingen door de
bouwhulpprogramma's kunnen worden gemaakt, kunt u een statische versie van dezelfde methode aanroepen: 
MAMContentProvider.isProvideContentAllowed(provider, contentIdentity) .

Als een app met meerdere identiteiten wordt geregistreerd voor de melding WIPE_USER_DATA , is het de
verantwoordelijkheid van de app dat alle gegevens voor de gebruiker worden gewist, met inbegrip van alle
bestanden waarvan de identiteit is getagd als behorend aan die gebruiker. Als de app gebruikersgegevens uit een
bestand verwijdert maar andere gegevens in het bestand wil bewaren, moet het de identiteit van het bestand
wijzigen (via MAMFileProtectionManager.protect  voor een persoonlijke gebruiker of de lege identiteit). Als
versleutelingsbeleid wordt gebruikt, worden alle resterende bestanden van de gebruiker die worden gewist, niet
ontsleuteld, en zijn deze na het wissen niet langer toegankelijk voor de app.

Een app die wordt geregistreerd voor WIPE_USER_DATA  profiteert niet van het voordeel van het standaardgedrag
van de SDK voor selectief wissen. Voor apps die met meerdere identiteiten kunnen werken, kan dit verlies
belangrijker zijn omdat met de standaard-MAM-actie voor selectief wissen alleen bestanden worden gewist
waarvan de identiteit het doel is van een wisbewerking. Als een app die met meerdere identiteiten kan werken, de
standaard-MAM-functie voor selectief wissen wil uitvoeren en eigen wisacties wil uitvoeren, moet de app worden
geregistreerd voor WIPE_USER_AUXILIARY_DATA -meldingen. Deze melding wordt direct door de SDK verzonden,
nog voordat u de standaard-MAM-actie voor selectief wissen wordt uitgevoerd. Een app mag nooit voor zowel 
WIPE_USER_DATA  als WIPE_USER_AUXILIARY_DATA  worden geregistreerd.

Dankzij de standaardinstelling voor selectief wissen wordt de app zorgvuldig gesloten, worden activiteiten
afgerond en wordt het app-proces beëindigd. Als de standaardbewerking voor selectief wissen door de app wordt
overschreven, kunt u de app handmatig sluiten om te voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot gegevens in
het geheugen nadat een wisbewerking is uitgevoerd.

Toepassingsspecifieke sleutel-waardeparen kunnen worden geconfigureerd in de Intune-console voor MAM-WE
en Android-werkprofiel-apps. Deze sleutel-waardeparen worden niet geïnterpreteerd door Intune, maar
doorgegeven aan de app. Toepassingen die een dergelijke configuratie moeten ontvangen, kunnen dat doen met
de klassen MAMAppConfigManager  en MAMAppConfig . Als er meerdere beleidsregels zijn gericht op dezelfde app,
kunnen er meerdere conflicterende waarden beschikbaar zijn voor dezelfde sleutel.

De installatie van configuraties voor levering via MAM-WE kan niet worden geleverd in offline . In dit geval worden alleen
Android Enterprise AppRestrictions via een MAMUserNotification  voor een lege identiteit geleverd.

https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-managed-app
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-use-android


MAMAppConfigManager configManager = MAMComponents.get(MAMAppConfigManager.class);
String identity = "user@contoso.com"
MAMAppConfig appConfig = configManager.getAppConfig(identity);
LOGGER.info("App Config Data = " + appConfig.getFullData());
String valueToUse = null;
if (appConfig.hasConflict("foo")) {
    List<String> values = appConfig.getAllStringsForKey("foo");
    for (String value : values) {
        if (isCorrectValue(value)) {
            valueToUse = value;
        }
    }
} else {
    valueToUse = appConfig.getStringForKey("foo", MAMAppConfig.StringQueryType.Any);
}
LOGGER.info("Found value " + valueToUse);

MeldingMelding

Meer lezenMeer lezen

Stijlaanpassing (optioneel)

Aanpassingen makenAanpassingen maken

App-configuratie voegt een nieuw type melding toe:

REFRESH_APP_CONFIG: deze melding wordt verzonden in een MAMUserNotification  om de app te
informeren dat er nieuwe configuratiegegevens voor de app beschikbaar zijn.

Zie Graph API Reference (Naslaginformatie over Graph API) voor meer informatie over de mogelijkheden van
Graph API. 

Als u meer wilt weten over het maken van een op MAM gericht app-configuratiebeleid in Android, raadpleegt u
het onderwerp over op MAM gerichte app-configuratie in How to use Microsoft Intune app configuration
policies for Android (App-configuratiebeleid van Microsoft Intune voor Android gebruiken).

Weergaven die worden gegenereerd door de MAM SDK kunnen visueel worden aangepast aan de app waarin de
MAM SDK is geïntegreerd. U kunt de primaire, secundaire en achtergrondkleuren en de grootte van het app-logo
aanpassen. Deze stijlaanpassing is optioneel. Als er geen aangepaste stijl is geconfigureerd, worden de
standaardinstellingen gebruikt.

Als de stijlwijzigingen moeten worden toegepast op de Intune MAM-weergavenviews, moet u eerst een XML-
bestand met stijloverschrijvingen maken. Dit bestand moet in de map /res/xml van uw app worden geplaatst. U
kunt het bestand elke gewenste naam geven. Hieronder volgt een voorbeeld van de indeling die voor dit bestand
moet worden gevolgd.

https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/overview
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-use-android


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<styleOverrides>
    <item
        name="foreground_color"
        resource="@color/red"/>
    <item
        name="accent_color"
        resource="@color/blue"/>
    <item
        name="background_color"
        resource="@color/green"/>
    <item
        name="logo_image"
        resource="@drawable/app_logo"/>
</styleOverrides>

STIJLKENMERK
UI-ELEMENTEN DIE WORDEN
BEÏNVLOED

ITEMNAAM VAN HET
KENMERK VERWACHT RESOURCETYPE

Achtergrondkleur Achtergrondkleur van het
scherm voor het invoeren
van de pincode 
Opvulkleur van het vak voor
de pincode

background_color Kleur

Voorgrondkleur Kleur van de voorgrondtekst
Kaderrand van het
pincodevak met
standaardstatus 
Tekens (inclusief verborgen
tekens) in het pincodevak
wanneer de gebruiker een
pincode invoert

foreground_color Kleur

Accentkleur Kaderrand van het
gemarkeerde pincodevak 
Hyperlinks

accent_color Kleur

App-logo Grote pictogrammen die
worden weergegeven in het
pincodescherm van de
Intune-app

logo_image Tekenbaar

Standaard inschrijving (optioneel)

U moet de bestaande resources in uw app opnieuw gebruiken. U moet bijvoorbeeld de kleur groen in het bestand
colors.xml file definiëren en een verwijzing aan het bestand toevoegen. U kunt niet de hexadecimale kleurencode
#0000ff gebruiken. De maximale grootte voor het app-logo is 110 dip (dp). U kunt desgewenst een kleinere
logoafbeelding gebruiken, maar de maximale grootte resulteert in de best uitziende resultaten. Als u de limiet van
110 dip overschrijdt, wordt de afbeelding verkleind, waardoor deze mogelijk onscherp wordt weergegeven.

Hieronder volgt een compleet overzicht van de toegestane stijlkenmerken, de UI-elementen die ze besturen, hun
itemnamen van de XML-kenmerken en het type resource dat voor elk kenmerk wordt verwacht.

Hier volgen richtlijnen voor het vereisen van gebruikersprompts bij het starten van een app voor automatische
registratie bij de APP-WE-service (dit wordt standaardinschrijving genoemd in deze sectie), waarvoor
beveiligingsbeleid voor apps in Intune is vereist om uw in SDK geïntegreerde Android LOB-app te gebruiken.
Ook wordt beschreven hoe u eenmalige aanmelding kunt inschakelen voor uw in SDK geïntegreerde Android



NOTENOTE

NOTENOTE

Beperkingen
Beperkingen van de bestandsgrootteBeperkingen van de bestandsgrootte

Beperkingen op het afdwingen van beleidBeperkingen op het afdwingen van beleid

LOB-apps. Dit wordt niet ondersteund voor Store-apps die kunnen worden gebruikt door niet-Intune-gebruikers.

Een van de voordelen van standaardinschrijving is dat u eenvoudiger beleid kunt ophalen uit de APP-WE-service voor
een app op het apparaat.

Standaardinschrijving is compatibel met onafhankelijke clouds.

Schakel standaardinschrijving in aan de hand van de volgende stappen:

<meta-data android:name="com.microsoft.intune.mam.DefaultMAMServiceEnrollment" android:value="true" />

NOTENOTE

<meta-data android:name="com.microsoft.intune.mam.MAMPolicyRequired" android:value="true" />

NOTENOTE

1. Als ADAL in uw app is geïntegreerd of als u eenmalige aanmelding moet inschakelen, moet u ADAL
configureren volgens algemene ADAL-configuratie nummer 2. Als dit niet het geval is, kunt u deze stap
overslaan.

2. Schakel standaard inschrijving in door de volgende waarde in het manifest toe te <application>  voegen
onder de-tag:

Dit moet de enige MAM-WE-integratie in de app zijn. Als er andere pogingen zijn gedaan om
MAMEnrollmentManager-API's aan te roepen, treden er conflicten op.

3. Schakel het vereiste mam-beleid in door de volgende waarde toe te voegen aan het manifest onder de 
<application>  -tag:

Dit zorgt ervoor dat de gebruiker de bedrijfsportal op het apparaat moet downloaden en de standaardstroom voor
inschrijving moet voltooien vóór gebruik.

Voor grote codebasissen die worden uitgevoerd zonder ProGuard, vormen de beperkingen van de
bestandsindeling van het uitvoerbare Dalvik-bestand een probleem. Met name de volgende beperkingen kunnen
van toepassing zijn:

1. De limiet van 65K op velden.
2. De limiet van 65K op methoden.

Gebruik van inhoudsoplossers: het Intune-beleid voor overdracht of ontvangst kan het gebruik van een
inhoudsoplosser geheel of gedeeltelijk blokkeren voor toegang tot de inhoudsprovider in een andere app.

http://proguard.sourceforge.net/


Geëxporteerde servicesGeëxporteerde services

ReflectiebeperkingenReflectiebeperkingen

RobolectricRobolectric

Verwachtingen van de SDK-consument

MAMPolicyManager.getPolicy(currentActivity).getIsSaveToLocationAllowed(contentURI);

MAMPolicyManager.getPolicy().getIsSaveToLocationAllowed(contentURI);

Dit zorgt ervoor dat ContentResolver -methoden null retourneren of een foutwaarde afgeven
(bijvoorbeeld: openOutputStream  genereert FileNotFoundException , indien geblokkeerd). De app kan
bepalen of het mislukte schrijven van gegevens via een inhoudsoplosser is veroorzaakt door beleid (of zou
worden veroorzaakt door beleid) door de volgende oproep te plaatsen:

of als er geen gekoppelde activiteit is

In dit tweede geval moeten apps met meerdere identiteiten ervoor zorgen dat de thread-identiteit goed is
ingesteld (of een expliciete identiteit doorgeven aan de getPolicy -aanroep).

Het bestand AndroidManifest.xml, dat deel uitmaakt van de SDK voor de Intune-app, bevat
MAMNotificationReceiverService, wat een geëxporteerde service moet zijn om toe te staan dat de
bedrijfsportal meldingen naar een beheerde app verzendt. De service controleert de oproepende functie om
ervoor te zorgen dat alleen de Bedrijfsportal meldingen mag verzenden.

Sommige MAM-basisklassen (bijvoorbeeld MAMActivity en MAMDocumentsProvider) bevatten methoden (op
basis van de oorspronkelijke Android-basisklassen) die alleen gebruikmaken van parameters of typen
retourneren die aanwezig zijn boven bepaalde API-niveaus. Daarom is het niet altijd mogelijk om reflectie te
gebruiken om alle methoden van app-onderdelen op te sommen. Deze beperking is niet beperkt tot MAM en is
dezelfde beperking die van toepassing zou zijn als de app zelf deze methoden van de Android-basisklassen heeft
geïmplementeerd.

Het testen van het MAM SDK-gedrag onder Robolectric wordt niet ondersteund. Er zijn bekende problemen bij
het uitvoeren van de MAM SDK onder Robolectric vanwege aanwezig gedrag onder Robolectric dat niet
nauwkeurig het gedrag op echte apparaten of emulatoren simuleert.

Als u uw toepassing onder Roboelectric moet testen, is het de aanbevolen tijdelijke oplossing om de klasselogica
van uw toepassing te verplaatsen naar een helper en uw test-APK voor eenheden te produceren met een
toepassingsklasse die niet erft van MAMApplication.

De Intune SDK onderhoudt het contract geleverd door de Android-API, hoewel er vaker foutmeldingen als
gevolg van beleidsafdwinging kunnen worden geactiveerd. Deze aanbevolen Android-procedures verminderen
de kans op fouten:

Android SDK-functies die null kunnen retourneren, hebben nu een grotere kans om null te zijn. Om
problemen tot een minimum te beperken, zorgt u ervoor dat null-controles op de juiste plaatsen worden
uitgevoerd.

Functies die kunnen worden gecontroleerd, moeten worden gecontroleerd via hun MAM-vervangings-
API's.

Eventuele afgeleide functies moeten oproepen uitvoeren via de versies van hun bovenliggende klasse.

Vermijd het niet-eenduidige gebruik van API's. Bijvoorbeeld: wanneer u Activity.startActivityForResult

zonder te controleren of de requestCode vreemd gedrag kan veroorzaken.



Telemetrie

NOTENOTE

Aanbevolen procedures voor Android

De Intune App SDK voor Android beheert niet de gegevensverzameling vanuit uw app. De toepassing
Bedrijfsportal registreert standaard door het systeem gegenereerde gegevens. Deze gegevens worden naar
Microsoft Intune verzonden. Conform het Microsoft-beleid worden er geen persoonsgegevens verzameld.

Als eindgebruikers ervoor kiezen deze gegevens niet te verzenden, moeten ze telemetrie uitschakelen onder Instellingen op
de bedrijfsportal-app. Zie Gegevensverzameling door Microsoft uitschakelen voor meer informatie.

Waar mogelijk, moeten alle bibliotheekprojecten hetzelfde android:package delen. Dit zal niet sporadisch
mislukken tijdens de uitvoeringstijd. Het is puur een probleem dat zich voordoet tijdens het opbouwen. In
nieuwere versies van de SDK voor de Intune-app, zal de redundantie deels worden verwijderd.

Gebruik de nieuwste hulpprogramma's van de Android SDK-build.

Verwijder alle overbodige en ongebruikte bibliotheken (bijvoorbeeld android.support.v4).

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/turn-off-microsoft-usage-data-collection-android


Testhandleiding voor ontwikkelaars voor Microsoft
Intune App SDK voor Android
10-7-2019 • 8 minutes to read

Vereiste testaccounts

Beleidsconfiguratie Azure Portal

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Testcases

Vereiste pincode en zakelijke referentiesVereiste pincode en zakelijke referenties

De testhandleiding voor de Intune App-SDK voor Android is ontworpen om uw door Intune beheerde Android-
app testen.

Er kunnen nieuwe accounts worden gemaakt met en zonder vooraf gegenereerde gegevens. Een nieuw account
maken:

1. Navigeer naar de site Microsoft Demos.
2. Stel Intune in om Mobile Device Management (MDM) in te schakelen.
3. Gebruikers maken.
4. Groepen maken.
5. Licenties toewijzen die geschikt zijn voor het testen.

Maak beveiligingsbeleid voor apps en wijs dit toe in de Intune-blade van Azure Portal. Uw app-configuratiebeleid
kan ook worden gemaakt en toegewezen in de Intune-blade.

Als uw app niet wordt vermeld in Azure Portal, kunt u deze toch doelwit maken van een beleid door het selecteren van de
optie Meer apps en het opgeven van de naam van het pakket in het tekstvak.

Als u een app-configuratiebeleid wilt toepassen, moet de gebruiker die zich inschrijft aan een Intune-beveiligingsbeleid zijn
onderworpen.

De volgende testcases bieden configuratie- en bevestigingsstappen. Gebruik deze richtlijnen bij het oplossen van
problemen door Intune beheerde Android-apps.

U kunt een pincode vereisen voor toegang tot bedrijfsresources. U kunt ook een zakelijke verificatie afdwingen
voordat gebruikers de beheerde apps kunnen gebruiken. Gebruik de volgende stappen uit om deze vereisten in te
stellen:

1. Stel Pincode vereisen voor toegang en Zakelijke referenties vereisen voor toegang in op Ja. Zie
Instellingen beveiligingsbeleid voor Android-apps in Microsoft Intune voor meer informatie.

2. Bevestig de volgende voorwaarden:
Bij het starten van de app dient een prompt voor invoer/instellen van de pincode en/of de
productiegebruiker die is gebruikt tijdens de inschrijving bij de bedrijfsportal te worden weergegeven.

https://demos.microsoft.com/environments/create/tenant
https://docs.microsoft.com/intune/setup-steps
https://docs.microsoft.com/intune/users-add
https://docs.microsoft.com/intune/groups-add
https://docs.microsoft.com/intune/licenses-assign
https://docs.microsoft.com/intune/app-protection-policies
https://portal.azure.com/?feature.customportal=false#blade/Microsoft_Intune_Apps/MainMenu/14/selectedMenuItem/Overview
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-overview
https://docs.microsoft.com/intune/app-protection-policy
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Overdracht en ontvangst van gegevens ten aanzien van andere apps beperkenOverdracht en ontvangst van gegevens ten aanzien van andere apps beperken

Knippen, kopiëren en plakken beperkenKnippen, kopiëren en plakken beperken

Opslaan alsOpslaan als voorkomen voorkomen

BestandsversleutelingBestandsversleuteling

Back-ups van Android voorkomenBack-ups van Android voorkomen

Wanneer er geen geldige aanmeldingsprompt wordt weergegeven, kan dit zijn veroorzaakt door een
onjuist geconfigureerd Android-manifest, in het bijzonder de waarden voor de integratie van ADAL
(SkipBroker, ClientID en Authority).
Wanneer er geen prompt wordt weergegeven, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onjuist
geïntegreerde MAMActivity -waarde. Zie de ontwikkelaarshandleiding voor de Microsoft Intune App-SDK
voor Android voor meer informatie over MAMActivity .

Als de bovenstaande test niet werkt, mislukken de onderstaande tests waarschijnlijk ook. Controleer de integratie van de SDK
en ADAL.

U kunt de overdracht van gegevens tussen door het bedrijf beheerde toepassingen als volgt regelen:

1. Stel Apps toestaan om gegevens over te dragen aan andere apps in op Door beleid beheerde apps.
2. Stel App mag gegevens ontvangen van andere apps in op Alle apps. Het gebruik van intents en

inhoudsproviders zullen worden beïnvloed door dit beleid.
3. Bevestig de volgende voorwaarden:

Het in uw app openen van gegevens uit een niet-beheerde app werkt correct.
Het delen van inhoud tussen beheerde apps is toegestaan.
Delen van beheerde apps op niet-beheerde apps (bijvoorbeeld Chrome) is geblokkeerd.

U kunt het systeemklembord als volgt beperken tot beheerde toepassingen:

1. Stel Knippen, kopiëren en plakken met andere apps beperken in op Door beleid beheerde apps met
Plakken in.

2. Bevestig de volgende voorwaarden:
Tekst kopiëren uit uw app naar beheerde en niet-beheerde apps (bijvoorbeeld Berichten) is geblokkeerd.

U kunt de functionaliteit Opslaan als als volgt regelen:

1. Als voor uw app geïntegreerde Opslaan als-besturingselementen vereist zijn, stelt u Opslaan als voorkomen
in op Ja.

2. Bevestig de volgende voorwaarden:
Opslaan is beperkt tot alleen geschikte, beheerde locaties.

U kunt gegevens op het apparaat als volgt versleutelen:

1. Stel App-gegevens versleutelen in op Ja.
2. Bevestig de volgende voorwaarden:

Normaal toepassingsgedrag wordt niet beïnvloed.

U kunt als volgt back-ups van apps regelen:

1. Als u Geïntegreerde back-upbeperkingen hebt ingesteld, stelt u Back-ups van Android voorkomen in op Ja.
2. Bevestig de volgende voorwaarden:

Back-ups zijn beperkt.



Registratie ongedaan makenRegistratie ongedaan maken

Meerdere identiteitenMeerdere identiteiten

App-configuratie (optioneel)App-configuratie (optioneel)

Volgende stappen

U kunt zakelijke e-mails en documenten op beheerde apps wissen op afstand, en zorgen dat persoonlijke gegevens
worden ontsleuteld wanneer deze niet meer worden beheerd, als volgt:

1. Geef opdracht om te wissen vanuit Azure Portal.
2. Bevestig de volgende voorwaarden als er uw app niet voor handlers voor wissen is geregistreerd:

3. Bevestig of de volgende voorwaarden als uw app is geregistreerd voor WIPE_USER_DATA  of 
WIPE_USER_AUXILARY_DATA :

De app wordt volledig gewist.

De beheerde inhoud wordt verwijderd uit de app. Zie de ontwikkelaarshandleiding voor de Microsoft
Intune App-SDK voor Android - Selectief wissen voor meer informatie.

De integratie van ondersteuning voor meerdere identiteiten is een wijziging met een hoog risico die grondig moet
worden getest. De meest voorkomende problemen zijn te wijten aan een onjuiste instelling van de identiteit
(context versus bedreigingsniveau), evenals het bijhouden van bestanden ( MAMFileProtectionManager ).

Ten minste de volgende scenario's voor meerdere identiteiten moeten opnieuw worden gevalideerd:

Het beleid voor Opslaan als werkt correct voor beheerde identiteiten.
Beperkingen voor kopiëren en plakken worden correct gehandhaafd van beheerd naar persoonlijk.
Alleen gegevens die behoren tot de beheerde identiteit worden versleuteld, en persoonlijke bestanden worden
niet gewijzigd.
Met selectief wissen worden tijdens het uitschrijven van apparaten alleen gegevens van de beheerde identiteit
verwijderd.
De eindgebruiker wordt gevraagd om voorwaardelijk te starten wanneer wijziging plaatsvindt van een niet-
beheerde in een beheerde account (alleen de eerste keer).

Gedrag van beheerde apps kunt u als volgt configureren:

1. Als uw app de instellingen van de app-configuratie gebruikt, moet u testen of uw app alle waarden correct
verwerkt die u (als beheerder) kunt instellen. App-configuratiebeleid kan worden gemaakt en toegewezen met
behulp van Intune.

Een Android Line-Of-Business-app toevoegen aan Microsoft Intune.

https://docs.microsoft.com/intune/apps-selective-wipe
https://docs.microsoft.com/intune/app-configuration-policies-overview


Microsoft Intune App SDK Xamarin Bindings
4-8-2019 • 18 minutes to read
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Overzicht

Wat wordt ondersteund
Machines van ontwikkelaarsMachines van ontwikkelaars

Mobiele app-platformenMobiele app-platformen

Scenario’s voor Intune Mobile Application ManagementScenario’s voor Intune Mobile Application Management

Vereisten

U kunt desgewenst eerst het artikel Aan de slag met Intune App SDK lezen, waarin wordt uitgelegd hoe u de integratie
voor elk ondersteund platform kunt voorbereiden.

Met Intune App SDK Xamarin Bindings kunt u het app-beveiligingsbeleid voor Intune inschakelen in iOS- en
Android-apps die zijn gebouwd met Xamarin. Met bindingen kunnen ontwikkelaars eenvoudig
beschermingsfuncties van Intune inbouwen in hun Xamarin-apps.

Met de Microsoft Intune App SDK Xamarin Bindings kunt u Intune-beveiligingsbeleid voor apps (ook wel APP-
of MAM-beleid genoemd) opnemen in de apps die u met Xamarin hebt ontwikkeld. Een MAM-app is
geïntegreerd met de Intune App SDK. IT-beheerders kunnen app-beveiligingsbeleid implementeren in uw
mobiele app wanneer die actief door Intune wordt beheerd.

Windows (Visual Studio versie 15.7+)
macOS

Android
iOS

Intyne APP-WE (zonder apparaatinschrijving)
Apparaten die zijn ingeschreven bij Intune MDM
Apparaten die zijn ingeschreven bij EMM van derden

Xamarin-apps die zijn gemaakt met de Intune App SDK Xamarin Bindings, kunnen nu app-beveiligingsbeleid
van Intune ontvangen op apparaten die wel en apparaten die niet zijn ingeschreven in MDM (Mobile Device
Management) van Intune.

Controleer de licentievoorwaarden. Een exemplaar van de licentievoorwaarden voor uw administratie afdrukken
en bewaren. Door de Intune App SDK Xamarin Bindings te downloaden en gebruiken, gaat u akkoord met deze
licentievoorwaarden. Als u deze niet accepteert, moet u de software niet gebruiken.

De SDK is afhankelijk van Active Directory Authentication Library (ADAL) voor de verificatie en voorwaardelijke
startscenario's, die vereisen dat apps worden geconfigureerd met Azure Active Directory.

Als uw toepassing al is geconfigureerd voor het gebruik van ADAL of MSAL en een eigen aangepaste client-id
heeft waarmee u met Azure Active Directory kunt verifiëren, zorgt u ervoor dat u de stappen volgt voor het
geven van uw Xamarin-app-machtigingen aan de Intune MAM-service (Mobile Application Management).

https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-sdk-xamarin
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-sdk-xamarin/blob/master/Microsoft License Terms Intune App SDK Xamarin Component.pdf
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-authentication-libraries/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-authentication-scenarios/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-whatis/


App-beveiligingsbeleid voor Intune inschakelen in uw mobiele iOS-
app

Gebruik de instructies in de sectie Uw app toegang geven tot de Intune-app-beveiligingsservice van de
handleiding Aan de slag met de Intune-SDK.

using Microsoft.Intune.MAM;

 IntuneMAMEnrollmentManager.Instance.LoginAndEnrollAccount([NullAllowed] string identity);

1. Voeg het Microsoft.Intune.MAM.Xamarin.iOS NuGet-pakket toe aan uw Xamarin.iOS-project.

2. Volg de algemene stappen voor het integreren van de Intune App SDK in een mobiele iOS-app. U kunt
beginnen met stap 3 van de integratie-instructies uit de Ontwikkelaarshandleiding voor Microsoft Intune
App SDK voor iOS. U kunt de laatste stap in deze sectie voor het uitvoeren van de
IntuneMAMConfigurator overslaan, omdat dit hulpprogramma is opgenomen in het pakket
Microsoft.Intune.MAM.Xamarin.iOS en automatisch wordt uitgevoerd tijdens de compilatie. Belangrijk:
delen van sleutelketens inschakelen voor een app wijkt in Visual Studio enigszins af van de procedure in
Xcode. Open de plist Entitlements van de app en zorg ervoor dat de optie 'Enable Keychain' is
ingeschakeld en dat de juiste groepen voor het delen van de sleutelketen in die sectie zijn toegevoegd.
Controleer vervolgens of de plist Entitlements is opgegeven in het veld 'Custom Entitlements' van de
opties voor 'iOS Bundle Signing' van het project voor alle betrokken configuratie-/platformcombinaties.

3. Nadat de bindingen zijn toegevoegd en de app correct is geconfigureerd, kan uw app gebruikmaken van
de Intune SDK API's. Daarvoor moet u de volgende naamruimte opnemen:

4. Om het app-beveiligingsbeleid te kunnen ontvangen, moet uw app worden geregistreerd in de Intune
MAM-service. Als uw app de Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) of de Microsoft
Authentication Library (MSAL) niet gebruikt om gebruikers te verifiëren en u de verificatie wilt laten
verwerken door de Intune-SDK, moet uw app de UPN van de gebruiker doorgeven aan de
LoginAndEnrollAccount-methode van IntuneMAMEnrollmentManager:

Apps worden mogelijk als null doorgegeven als het UPN van de gebruiker niet bekend is op het moment
van de aanroep. In dit geval wordt gebruikers gevraagd zowel hun e-mailadres als hun wachtwoord in te
voeren.

Als uw app al ADAL of MSAL gebruikt om gebruikers te verifiëren, kunt u een SSO-ervaring (Single-
sign-on) tussen uw app en de Intune-SDK configureren. Eerst moet u ADAL/MSAL configureren zodat
tokens worden opgeslagen in dezelfde keychaintoegangsgroep als de groep die wordt gebruikt door de
Intune Xamarin Bindings voor iOS (com.microsoft.adalcache). Voor ADAL kunt u dit doen door de
eigenschap iOSKeychainSecurityGroup van AuthenticationContext in te stellen. Voor MSAL moet u de
eigenschap iOSKeychainSecurityGroup van PublicClientApplication instellen. Daarna moet u de AAD-
instellingen die door de Intune-SDK worden gebruikt overschrijven door de AAD-instellingen van uw
app. U kunt dit doen via de IntuneMAMSettings-woordenlijst in de Info.plist van de app, zoals vermeld in
de Ontwikkelaarshandleiding voor Microsoft Intune App SDK voor iOS, maar u kunt ook gebruikmaken
van de eigenschappen voor het overschrijven van AAD van de IntuneMAMPolicyManager-instantie. De
methode Info.plist wordt aanbevolen voor toepassingen waarvan de ADAL-instellingen statisch zijn,
terwijl de eigenschappen voor overschrijven worden aanbevolen voor toepassingen die deze waarden
tijdens runtime bepalen. Zodra alle SSO-instellingen zijn geconfigureerd, moet uw app de UPN van de
gebruiker aan de RegisterAndEnrollAccount-methode van IntuneMAMEnrollmentManager doorgeven
zodra deze is geverifieerd:

https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Intune.MAM.Xamarin.iOS
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Identity.Client
https://github.com/AzureAD/azure-activedirectory-library-for-dotnet/wiki/iOS-Keychain-Access
https://github.com/AzureAD/microsoft-authentication-library-for-dotnet/wiki/Xamarin-iOS-specifics#enable-keychain-access
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Intune App-beveiligingsbeleid inschakelen in uw mobiele Android-
app

Xamarin.Android-integratieXamarin.Android-integratie

RemapperRemapper

  <PropertyGroup>
    <ExcludeClasses>Semicolon separated list of relative class paths to exclude from MAM-
ification</ExcludeClasses>
  </PropertyGroup>

IntuneMAMEnrollmentManager.Instance.RegisterAndEnrollAccount(string identity);

 string enrolledAccount = IntuneMAMEnrollmentManager.Instance.EnrolledAccount;

Apps kunnen het resultaat van een registratiepoging bepalen door de EnrollmentRequestWithStatus-
methode te implementeren in een subklasse van IntuneMAMEnrollmentDelegate en de eigenschap
Delegeren van IntuneMAMEnrollmentManager Delegate in te stellen op een exemplaar van die klasse.
Raadpleeg onze Xamarin.iOS-voorbeeldtoepassing voor een voorbeeld.

Na een geslaagde registratie kunnen apps de UPN van het geregistreerde account bepalen (als deze nog
niet bekend was) door een query uit te voeren op de volgende eigenschap:

Er is geen remapper voor iOS. De integratie in een Xamarin.Forms-app zou hetzelfde moeten zijn als voor een gewoon
Xamarin.iOS-project.

1. Voeg het Microsoft.Intune.MAM.Xamarin.Android NuGet-pakket toe aan uw Xamarin.Android-project.

2. Volg de algemene stappen die nodig zijn om de Intune App SDK te integreren in een mobiele Android-app
en raadpleeg dit document voor aanvullende informatie.

a. Voeg voor een Xamarin.Forms-app ook het Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks NuGet-pakket toe
aan uw Xamarin.Android-project.

Een volledig overzicht voor het integreren van de Intune App SDK kunt u vinden in de Ontwikkelaarshandleiding
voor Microsoft Intune App SDK voor Android. Als u de handleiding leest en de Intune App SDK integreert in uw
Xamarin-app, zijn de volgende secties bedoeld om de verschillen te belichten tussen de implementatie voor een
systeemeigen Android-app die is ontwikkeld in Java en een Xamarin-app die is ontwikkeld in C#. Deze secties
moeten worden beschouwd als aanvullend en zijn geen vervanging voor het lezen van de handleiding als geheel.

Vanaf de 1.4428.1-release kan het Microsoft.Intune.MAM.Remapper  pakket worden toegevoegd aan een Xamarin.
Android-toepassing als Build-hulp programma voor het uitvoeren van de mam-klasse,-methode en-vervanging
van de systeem services. Als de nieuwe toewijzing is opgenomen, worden de MAM equivalente vervangings
gedeelten van de hernoemde methoden en de toepassings secties MAM automatisch uitgevoerd wanneer de
toepassing wordt gebouwd.

Als u een klasse wilt uitsluiten van mam-ificatie door de hertoewijzing, kunt u de volgende eigenschap
toevoegen .csproj  aan uw project bestand.

https://github.com/msintuneappsdk/sample-intune-xamarin-ios
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Intune.MAM.Xamarin.Android
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.Intune.MAM.Remapper.Tasks


NOTENOTE

Methoden waarvan de naam is gewijzigdMethoden waarvan de naam is gewijzigd

MAM-toepassingMAM-toepassing

    [Application]
    class TaskrApp : MAMApplication
    {
    public TaskrApp(IntPtr handle, JniHandleOwnership transfer)
        : base(handle, transfer) { }

NOTENOTE

Functies inschakelen waarvoor app-deelname is vereistFuncties inschakelen waarvoor app-deelname is vereist

MAMPolicyManager.GetPolicy(currentActivity).IsPinRequired;

IMAMUserInfo info = MAMComponents.Get<IMAMUserInfo>();
return info?.PrimaryUser;

MAMPolicyManager.GetPolicy(currentActivity).GetIsSaveToLocationAllowed(SaveLocation service, String 
username);

Registreren voor meldingen van de SDKRegistreren voor meldingen van de SDK

Op dit moment voor komt een probleem met de remapper fout opsporing in Xamarin. Android-apps. Hand matige
integratie wordt aanbevolen voor het opsporen van fouten in uw toepassing totdat dit probleem is opgelost.

In veel gevallen is een methode die in de Android-klasse beschikbaar is, in de vervangende MAM-klasse als
definitief gemarkeerd. De vervangende MAM-klasse biedt in dit geval een gelijknamige methode (voorafgegaan
door MAM ) die in plaats daarvan moet worden overschreven. Wanneer een activiteit wordt afgeleid van 
MAMActivity , moet niet OnCreate()  worden overschreven en niet base.OnCreate()  worden aangeroepen, maar

moet Activity  OnMAMCreate()  overschrijven en base.OnMAMCreate()  aanroepen.

In uw app moet een Android.App.Application  klasse worden gedefinieerd. Bij het hand matig integreren van
MAM moet het MAMApplication overnemen van. Controleer of uw subklasse op de juiste manier is voorzien van
het [Application] -kenmerk en de (IntPtr, JniHandleOwnership) -constructor overschrijdt.

Een probleem met de MAM Xamarin-bindingen kan ertoe leiden dat de toepassing crasht indien deze is geïmplementeerd
in de foutopsporingsmodus. Als tijdelijke oplossing moet het kenmerk Debuggable=false  worden toegevoegd aan de 
Application -klasse en moet de markering android:debuggable="true"  worden verwijderd uit het manifest als deze

handmatig was ingesteld.

Voorbeeld: bepalen of er een pincode is vereist voor de app

Voorbeeld: de primaire Intune-gebruiker bepalen

Voorbeeld: bepalen of opslaan naar apparaat of opslag in de cloud is toegestaan

Uw app moet worden geregistreerd voor meldingen van de SDK door een MAMNotificationReceiver  te maken en
deze te registreren met MAMNotificationReceiverRegistry . Dit wordt gedaan door de ontvanger en het gewenste
type melding op te geven in App.OnMAMCreate , zoals in het volgende voorbeeld te zien is:



public override void OnMAMCreate()
{
    // Register the notification receivers
    IMAMNotificationReceiverRegistry registry = MAMComponents.Get<IMAMNotificationReceiverRegistry>();
    foreach (MAMNotificationType notification in MAMNotificationType.Values())
    {
        registry.RegisterReceiver(new ToastNotificationReceiver(this), notification);
    }
    ...

MAM-inschrijvingsmanagerMAM-inschrijvingsmanager

IMAMEnrollmentManager mgr = MAMComponents.Get<IMAMEnrollmentManager>();

Xamarin.Forms-integratieXamarin.Forms-integratie

NOTENOTE

    public class MainActivity : global::Xamarin.Forms.Platform.Android.FormsAppCompatActivity
    {
        protected override void OnMAMCreate(Bundle savedInstanceState)
        {
            base.OnMAMCreate(savedInstanceState);
            global::Xamarin.Forms.Forms.Init(this, savedInstanceState);
            LoadApplication(new App());
        }

Voor Xamarin.Forms -toepassingen voert het pakket Microsoft.Intune.MAM.Remapper  automatisch MAM-
klassevervanging uit door MAM -klassen te injecteren in de klassehiërarchie van veelgebruikte Xamarin.Forms -
klassen.

De Xamarin.Forms-integratie moet worden uitgevoerd naast de Xamarin.Android-integratie die hierboven is beschreven.
De hertoewijzing heeft een andere werking voor Xamarin. Forms-apps, zodat de hand matige MAM-vervangingen nog
steeds moeten worden uitgevoerd.

Zodra de remapper is toegevoegd aan uw project moet u de vervangingen door MAM-equivalenten uitvoeren.
U kunt bijvoorbeeld FormsAppCompatActivity  en FormsApplicationActivity  in uw toepassing blijven gebruiken
mits overschrijvingen van OnCreate  en OnResume  zijn vervangen door respectievelijk de MAM-equivalenten 
OnMAMCreate  en OnMAMResume .

Zolang u de vervangingen niet doorvoert, kunnen de volgende compilatiefouten optreden:

Compilatiefout CS0239. Deze fout wordt veelal gezien in deze vorm 
'MainActivity.OnCreate(Bundle)': cannot override inherited member
'MAMAppCompatActivityBase.OnCreate(Bundle)' because it is sealed

. Dit is verwacht want wanneer de remapper de overname van Xamarin-klassen wijzigt, worden sommige
functies sealed  en wordt een nieuwe MAM-variant toegevoegd aan de overschrijving.
Compilatiefout CS0507: deze fout wordt veelal gezien in deze vorm 
'MyActivity.OnRequestPermissionsResult()' cannot change access modifiers when overriding 'public'
inherited member ...

. Wanneer de remapper de overname van sommige Xamarin-klassen wijzigt, worden sommige lidfuncties
gewijzigd in public . Als u een van deze functies overschrijft, moet u de toegangsmodificator voor deze
overschrijvingen ook wijzigen in public .

https://docs.microsoft.com/dotnet/csharp/misc/cs0239
https://docs.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/compiler-messages/cs0507


NOTENOTE

ProbleemoplossingProbleemoplossing

Bedrijfsportal-appBedrijfsportal-app

NOTENOTE

Voorbeeld toepassingenVoorbeeld toepassingen

Support

Met de remapper wordt een afhankelijkheid herschreven die in Visual Studio wordt gebruikt voor automatische aanvulling
via IntelliSense. Wanneer de remapper is toegevoegd, moet u het project daarom mogelijk opnieuw laden en bouwen
zodat de wijzigingen juist worden herkend in IntelliSense.

Als er tijdens het starten een leeg, wit scherm wordt weer gegeven in uw toepassing, moet u mogelijk de
navigatie gesprekken afdwingen om uit te voeren op de hoofd thread.

De intune SDK Xamarin-bindingen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van de bedrijfsportal Android-app op
het apparaat om beveiligings beleid voor apps in te scha kelen. De bedrijfsportal haalt het app-beveiligingsbeleid
op van de Intune-service. Tijdens de initialisatie van de app worden het beleid en de code geladen om het
betreffende beleid af te dwingen bij de bedrijfsportal. De gebruiker hoeft niet te zijn aangemeld.

Wanneer de bedrijfsportal-app zich niet op het Android-apparaat bevindt, gedraagt een door Intune beheerde app zich
hetzelfde als een normale app die geen ondersteuning biedt voor Intune-beleid voor de beveiliging van apps.

Voor app-beveiliging zonder apparaatregistratie hoeft de gebruiker het apparaat niet te registreren via de
bedrijfsportal-app.

Voorbeeld toepassingen die MAM-functionaliteit markeren in Xamarin. Android-en Xamarin Forms-apps zijn
beschikbaar op github.

Als uw organisatie een bestaande Intune-klant is, kunt u contact opnemen met uw ondersteuningsmedewerker
van Microsoft om een ondersteuningsticket te openen en een probleem te melden op de GitHub-
problemenpagina. U wordt zo snel mogelijk geholpen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal
https://github.com/msintuneappsdk/Taskr-Sample-Intune-Xamarin-Android-Apps
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-sdk-xamarin/issues


Het Intune-datawarehouse gebruiken
2-5-2019 • 3 minutes to read

Voordelen van het datawarehouse

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Volgende stappen

Gebruik het Intune-datawarehouse om rapporten te genereren die inzicht in de mobiele omgeving van uw bedrijf
bieden. Rapporten kunnen bijvoorbeeld het volgende bevatten:

Trend van gebruikers die zich registreren bij Intune, zodat u uw licentieaankopen kunt optimaliseren
Uitsplitsing van app- en besturingssysteemversies zodat u de status van mobiele apparaten kunt controleren
Registratie- en apparaatnalevingstrends zodat u de implementatie van beleidsupdates soepel kunt laten
verlopen

Het datawarehouse biedt u toegang tot meer informatie over uw mobiele omgeving dan Azure Portal. U hebt met
het Intune-datawarehouse toegang tot:

Historische Intune-gegevens
Gegevens die dagelijks worden vernieuwd
Een gegevensmodel waarbij de OData-standaard wordt gebruikt

Als u gebruikmaakt van gezamenlijk beheerd Mobile Device Management (MDM) met System Center Configuration
Manager en Microsoft Intune, moet u uw gegevens ophalen uit Configuration Manager. Het Intune-datawarehouse bevat
alleen Intune-gegevens. U kunt een Configuration Manager Power BI-dashboard gebruiken voor uw aangepaste rapporten.
Zie Announcing the Power BI solution template for System Center Configuration Manager (Introductie van de Power BI-
oplossingssjabloon voor System Center Configuration Manager) en Power BI content for Dynamics 365 (Power BI-inhoud
voor Dynamics 365) voor meer informatie.

U kunt nu versie v1.0 van een Intune-datawarehouse gebruiken door de queryparameter api-version=v1.0  in te stellen.
Updates voor verzamelingen in het datawarehouse zijn additief van aard en veroorzaken geen problemen voor bestaande
scenario's.

U kunt de meest recente functionaliteit van het datawarehouse met behulp van de bètaversie uitproberen. Voor het gebruik
van de bètaversie moet uw URL de queryparameter api-version=beta  bevatten. De bètaversie biedt functies voordat ze
algemeen beschikbaar zijn als een ondersteunde service. Als er nieuwe functies aan Intune worden toegevoegd, kunnen de
werking en gegevenscontracten worden gewijzigd. Alle aangepaste code of rapportagemiddelen die afhankelijk zijn van de
bètaversie, worden mogelijk onbruikbaar bij nieuwe updates.

Haal een koppeling op en gebruik Power BI om inzicht te krijgen. Zie Connect to the Intune Data Warehouse
with Power BI (Verbinding maken met het Intune-datawarehouse met Power BI) voor instructies.
Maak met de koppeling een aangepast rapport met Power BI. Zie Een rapport maken van de OData-feed met
Power BI voor instructies.
Voor meer informatie over de Intune Data Warehouse-API, het gegevensmodel en relaties tussen entiteiten,
zie Intune Data Warehouse-API.

https://powerbi.microsoft.com/blog/sccm-solution-template
https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/power-bi-home-page


    

Wijzigingenlogboek voor de API van Intune-
datawarehouse
17-5-2019 • 14 minutes to read

1903 (deel 2)

BètawijzigingenBètawijzigingen

VERZAMELING WIJZIGING AANVULLENDE INFORMATIE

mobileAppDeviceUserInstallStatus Verwijderd Gebruik in plaats daarvan
mobileAppInstallStatusCounts.

enrollmentTypes Verwijderd Gebruik in plaats daarvan
deviceEnrollmentTypes.

mdmStatuses Verwijderd Gebruik in plaats daarvan
complianceStates.

WorkPlaceJoinStateTypes Verwijderd Gebruik in plaats daarvan de
eigenschap azureAdRegistered  in de
verzamelingen devices en
devicePropertyHistories.

clientRegistrationStateTypes Verwijderd Gebruik in plaats daarvan
deviceRegistrationStates.

currentUser Verwijderd Gebruik in plaats daarvan de
verzameling users.

mdmDeviceInventoryHistories Verwijderd Veel van de eigenschappen waren
redundant of zijn nu te vinden in de
verzamelingen devicePropertyHistories
of devices. Alle
mdmDeviceInventoryHistories-
eigenschappen die niet worden vermeld
bij deze twee verzamelingen zijn niet
meer beschikbaar. Zie hieronder voor
meer informatie.

Houd updates voor Intune-datawarehouse bij.

Uitgebracht in april 2019

De volgende tabel bevat de recentelijk verwijderde verzamelingen en de vervangende verzamelingen in het
Intune-datawarehouse.

De volgende tabel bevat de oude eigenschappen die voorheen te vinden waren in de verzameling
mdmDeviceInventoryHistories en de wijziging/vervanging. Alle eigenschappen die aanwezig waren in
mdmDeviceInventoryHistories, maar niet hieronder worden vermeld, zijn verwijderd.



OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

cellularTechnology cellularTechnology in de verzameling devices

deviceClientId deviceid in de verzameling devices

deviceManufacturer manufacturer in de verzameling devices

deviceModel model in de verzameling devices

deviceName deviceName in de verzameling devices

deviceOsPlatform deviceTypeKey in de verzameling devices

deviceOsVersion osVersion in de verzameling devicePropertyHistories

deviceType deviceTypeKey in de verzameling devices, verwijzend naar de
verzameling deviceTypes

encryptionState De eigenschap encryptionState in de verzameling devices

exchangeActiveSyncId De eigenschap easDeviceId in de verzameling devices

exchangeDeviceId easDeviceId in de verzameling devices

imei imei in de verzameling devices

isSupervised De eigenschap isSupervised in de verzameling devices

jailBroken jailBroken in de verzameling devicePropertyHistories

meid De eigenschap meid in de verzameling devices

oem manufacturer in de verzameling devices

osName deviceTypeKey in de verzameling devices, verwijzend naar de
verzameling deviceTypes

phoneNumber phoneNumber in de verzameling devices

platformType model in de verzameling devices

product deviceTypeKey in de verzameling devices

productVersion osVersion in de verzameling devicePropertyHistories

serialNumber serialNumber in de verzameling devices

storageFree De eigenschap freeStorageSpaceInBytes in de verzameling
devices

storageTotal De eigenschap totalStorageSpaceInBytes in de verzameling
devices



subscriberCarrierNetwork De eigenschap subscriberCarrier in de verzameling devices

wifimac wiFiMacAddress in de verzameling devices

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

categoryId deviceCategoryKey, verwijzend naar de verzameling
deviceCategories

certExpirationDate Verwijderd

clientRegistrationStateKey deviceRegistrationStateKey

createdDate enrolledDateTime in de verzameling devices

deviceTypeKey deviceTypeKey in de verzameling devices

easID easDeviceId in de verzameling devices

enrolledByUser userId in de verzameling devices

enrollmentTypeKey deviceEnrollmentTypeKey in de verzameling devices

graphDeviceIsCompliant Verwijderd

graphDeviceIsManaged Verwijderd

lastContact lastSyncDateTime in de verzameling devices

lastContactNotification Verwijderd

lastContactWorkplaceJoin Verwijderd

lastExchangeStatusUtc Verwijderd

lastModifiedDateTimeUTC Verwijderd

lastPolicyUpdateUtc Verwijderd

managementAgentKey managementStateKey

manufacturer manufacturer in de verzameling devices

mdmStatusKey complianceStateKey, verwijzend naar de verzameling
complianceStates

model model in de verzameling devices

osFamily operatingSystem in de verzameling devices

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling devicePropertyHistories:



osRevisionNumber osVersion in de verzameling devices

processorArchitecture Verwijderd

referenceId azureAdDeviceId in de verzameling devices

serialNumber serialNumber in de verzameling devices

workPlaceJoinStateKey azureAdRegistered

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

categoryId deviceCategoryKey, verwijzend naar de verzameling
deviceCategories

certExpirationDate Verwijderd

clientRegistrationStateKey deviceRegistrationStateKey

createdDate enrolledDateTime

easId easDeviceId

enrolledByUser userId

enrollmentTypeKey deviceEnrollmentTypeKey

graphDeviceIsCompliant Verwijderd

graphDeviceIsManaged Verwijderd

lastContact lastSyncDateTime

lastContactNotification Verwijderd

lastContactWorkplaceJoin Verwijderd

lastExchangeStatusUtc Verwijderd

lastPolicyUpdateUtc Verwijderd

mdmStatusKey complianceStateKey, verwijzend naar de verzameling
complianceStates

osFamily operatingSystem

processorArchitecture Verwijderd

referenceId azureAdDeviceId

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling devices:



workPlaceJoinStateKey azureAdRegistered

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

enrollmentTypeKey deviceEnrollmentTypeKey

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

applicationKey mamApplicationKey

applicationName mamApplicationName

applicationId mamApplicationId

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

applicationId mamApplicationId

deviceId mamDeviceId

deviceType mamDeviceType

deviceName mamDeviceName

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

applicationKey mamApplicationKey

OUDE EIGENSCHAP WIJZIGING/VERVANGING

startDateInclusiveUtc Verwijderd

endDateInclusiveUtc Verwijderd

IsCurrent Verwijderd

1903

Wijzigingen in V1.0 worden doorgevoerd in de bètaversieWijzigingen in V1.0 worden doorgevoerd in de bètaversie

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling enrollmentActivities:

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling mamApplications:

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling mamApplicationsInstances:

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling mamCheckins:

De volgende tabel bevat wijzigingen in de eigenschappen in de verzameling users:

Uitgebracht in maart 2019



        

1902

Power BI-compatibiliteit-appPower BI-compatibiliteit-app

NOTENOTE

Aanvullende filters toevoegen aan de app Intune ComplianceAanvullende filters toevoegen aan de app Intune Compliance

1812

Enrollment Activities Collection v1.0 is vrijgegevenEnrollment Activities Collection v1.0 is vrijgegeven

1808

Verzamelingen v1.0Verzamelingen v1.0

Enrollment Activities Collection is nu beschikbaar als bètaversieEnrollment Activities Collection is nu beschikbaar als bètaversie

1805

Correctie van het aantal apparaten in de verzameling Correctie van het aantal apparaten in de verzameling ApparatenApparaten

Toen V1.0 voor het eerst werd uitgebracht in 1808, verschilde deze op belangrijke punten van de bètaversie-API. In
1903 zullen deze wijzigingen in de bètaversie-API worden doorgevoerd. Als u belangrijke rapporten hebt die
gebruikmaken van de bètaversie-API, wordt u ten zeerste aangeraden deze rapporten over te zetten naar V1.0 om
wijzigingen te voorkomen die fouten veroorzaken. Raadpleeg API-versiegegevens voor meer informatie over de
datawarehouse-API-versies en achterwaartse compatibiliteit.

Uitgebracht februari 2019

Krijg toegang tot uw Intune-datawarehouse in Power BI Online met behulp van de Intune-compatibiliteit-app
(datawarehouse). Met deze Power BI-app kunt u nu vooraf gemaakte rapporten openen en delen zonder iets te
hoeven instellen en zonder uw webbrowser te verlaten.

Er zijn twee aanvullende filters die u kunt toepassen op de app Intune Compliance.

1. Open de app Intune Compliance (Data Warehouse) in uw webbrowser.
2. Klik op Niet-conforme apparaten en selecteer Niet-conform in het filter complianceStatus.
3. Klik op Onbekende apparaten en selecteer Nog niet beschikbaar in het filter complianceStatus.

Vrijgegeven in december 2018

Enrollment Activities Collection v1.0 is nu beschikbaar. U kunt deze verzameling gebruiken om inzicht te krijgen in
het aantal mislukte inschrijvingen en de trends in uw omgeving. Zie enrollmentActivities, enrollmentEventStatuses,
enrollmentFailureCategories en enrollmentFailureReasons voor meer informatie.

Uitgebracht: augustus 2018

U kunt nu versie v1.0 van een Intune-datawarehouse gebruiken door de queryparameter api-version=v1.0  in te
stellen. Updates voor verzamelingen in het datawarehouse zijn additief van aard en veroorzaken geen problemen
voor bestaande scenario's.

De nieuwe verzameling Enrollment Activities  is vrijgegeven als beta. U kunt deze verzameling gebruiken om
inzicht te krijgen in hoe uw inschrijving verloopt, door de meest voorkomende fouten weer te geven.

Uitgebracht: mei 2018

Er is een correctie toegepast voor de verzameling Apparaten, waardoor het totaalaantal apparaten dat op het
kenmerk isDeleted  wordt gefilterd, lager kan zijn. Deze verlaging is het resultaat van de correctie en is geen fout.

https://app.powerbi.com/groups/me/getapps/services/Intune_dw_compliance
https://app.powerbi.com/groups/me/getapps/services/Intune_dw_compliance


1801

Intune Datawarehouse-verificatie enkel voor toepassingIntune Datawarehouse-verificatie enkel voor toepassing

Azure AD en Intune-referentievereistenAzure AD en Intune-referentievereisten

OData-queryoptiesOData-queryopties

Nieuwe entiteiten in het Data Warehouse-gegevensmodelNieuwe entiteiten in het Data Warehouse-gegevensmodel

1710

De nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker is beperkt tot gegevens van actieve gebruikersDe nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker is beperkt tot gegevens van actieve gebruikers

1709

Verzameling voor koppelingsentiteit voor gebruikersapparaten toegevoegd aan het Intune-datawarehouse-Verzameling voor koppelingsentiteit voor gebruikersapparaten toegevoegd aan het Intune-datawarehouse-
gegevensmodelgegevensmodel

Voor meer informatie met betrekking tot de verzameling Apparaten, raadpleegt u Verwijzing voor
apparaatentiteiten.

Uitgebracht in januari 2018

U kunt een toepassing instellen met behulp van Azure Active Directory (Azure AD) en verifiëren bij Intune
Datawarehouse. Zie voor meer informatie Intune-datawarehouse-verificatie enkel voor toepassing.

Intune-licenties hoeven niet meer te worden toegewezen aan de gebruiker bij het openen van het Intune-
datawarehouse (met inbegrip van de API).

De Intune-rolnaam is veranderd van Rapporten in Intune-datawarehouse.

Zie Azure AD en Intune-referentievereisten voor meer informatie.

U kunt $select  gebruiken als OData-queryparameter. De huidige versie ondersteunt de volgende OData-
queryparameters: $filter , $orderby , $select , $skip  en $top . Zie OData-queryopties voor meer informatie.

De entiteit MobileAppDeviceuserInstallStatus is toegevoegd. De MobileAppDeviceUserInstallStatus
toont de installatiestatus van een mobiele app voor een bepaald apparaat en een bepaalde gebruiker.
De entiteit MobileAppInstallState is toegevoegd. De entiteit MobileAppInstallState vertegenwoordigt de
installatiestatus van een mobiele toepassing nadat deze is toegewezen aan een groep apparaten, gebruikers of
beide.

Uitgebracht: november 2017

De entiteitverzameling Gebruiker bevat alle Azure Active Directory-gebruikers (Azure AD) met toegewezen
licenties in uw onderneming. Deze records bevatten gebruikersstatussen gedurende de periode van
gegevensverzameling, ook als de gebruiker is verwijderd. Een gebruiker kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan
Intune en vervolgens ergens gedurende de afgelopen maand zijn verwijderd. Ook al is deze gebruiker niet
aanwezig op het moment dat het rapport wordt gegenereerd, toch zijn de gebruiker en de status aanwezig in de
gegevens. U kunt een rapport maken dat de duur van de historische aanwezigheid van de gebruiker in uw
gegevens weergeeft.

Daarentegen bevat de nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker alleen gebruikers die niet zijn verwijderd.
De entiteitverzameling Huidige gebruiker bevat alleen gebruikers die momenteel actief zijn. Zie Naslaginformatie
voor huidige gebruikersentiteit voor informatie over de entiteitverzameling Huidige gebruiker.

Uitgebracht: oktober 2017

U kunt rapporten en gegevensvisualisaties maken met behulp van de informatie over de
gebruikersapparaatkoppelingen; deze koppelen verzamelingen over gebruikers en apparaten. Het gegevensmodel

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/reports-ref-current-user


Nieuwe entiteiten in het Data Warehouse-gegevensmodelNieuwe entiteiten in het Data Warehouse-gegevensmodel

Volgende stappen

is toegankelijk via het Power BI-bestand (PBIX) dat wordt opgehaald op de datawarehouse-pagina in Intune, via
het OData-eindpunt of door een aangepaste client te ontwikkelen. Zie de Gebruikersapparaatkoppelingen voor
meer informatie.

De entiteit UserDeviceAssociation is toegevoegd. UserDeviceAssociation bevat
gebruikersapparaatkoppelingen in uw organisatie. U kunt rapporten en gegevensvisualisaties maken met
behulp van de informatie over de gebruikersapparaatkoppelingen; deze koppelen verzamelingen over
gebruikers en apparaten.
De entiteit IntuneManagementExtension is toegevoegd. IntuneManagementExtension bevat entiteiten
voor mobiele apparaten die informatie bijhouden, zoals de versie en de status van de installatie.

Ontdek wat er elke week nieuw is in Intune. U vindt hier ook informatie over toekomstige wijzigingen,
belangrijke kennisgevingen betreffende de service en informatie over oudere releases.
Lees het Microsoft Intune-blog.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=273882


Verbinding maken met het datawarehouse met
Power BI
16-5-2019 • 8 minutes to read

Azure AD en Intune-referentievereisten

Power BI installeren

De gegevens en rapporten laden met behulp van de Intune
Compliance Data Warehouse-app van Power BI

U kunt de Compliance-app van Power BI gebruiken om interactieve, dynamisch gegenereerde rapporten voor uw
Intune-tenant te laden. Verder kunt u uw tenantgegevens in Power BI laden met behulp van de OData-koppeling.
Intune biedt verbindingsinstellingen voor uw tenant zodat u voorbeeldrapporten en -grafieken met betrekking tot
het volgende kunt weergeven:

Apparaten
Inschrijving
Beleid voor app-beveiliging
Nalevingsbeleid
Apparaatconfiguratieprofielen
Software-updates
Apparaatinventarisatielogboeken

Er worden ook trends gemarkeerd voor inschrijving, naleving, apparaatconfiguratieprofiel en software-updates. In
de voorbeeldgrafieken en -rapporten worden gebruiksvriendelijke filters toegepast op het canvas. Als u
geavanceerde filters wilt gebruiken, gaat u naar het deelvenster Filter in Power BI Desktop.

De volgende stappen laten zien hoe u het Power BI-bestand downloadt en hoe u de OData-koppeling gebruikt
met Power BI.

Verificatie en autorisatie zijn gebaseerd op Azure AD-referenties en Intune RBAC (Role-Based Access Control, op
rollen gebaseerd toegangsbeheer). Alle globale beheerders en Intune-servicebeheerders voor uw tenant hebben
standaard toegang tot het datawarehouse. Gebruik Intune-rollen om toegang te bieden voor meer gebruikers
door hen toegang tot de Intune-datawarehouse-resource te verlenen.

De vereisten voor toegang tot het Intune-datawarehouse (inclusief de API) zijn:

Gebruiker moet een van de volgende zijn:
Globale Azure AD-beheerder
Een Intune-servicebeheerder
Gebruiker met op rollen gebaseerde toegang tot de Intune-datawarehouse-resource
Verificatie zonder gebruiker via verificatie via alleen de toepassing

Installeer de nieuwste versie van Power BI Desktop. Zie Power BI Desktop voor meer informatie

De Intune Compliance Data Warehouse-app van Power BI bevat verbindingsgegevens voor uw tenant en een set
vooraf gedefinieerde rapporten op basis van het datawarehouse-gegevensmodel.

https://aka.ms/intune/datawarehouseapi/installpowerbi
https://powerbi.microsoft.com/desktop
https://aka.ms/intune/datawarehouseapi/getpowerbiapp


Gegevens via OData-koppeling laden in Power BI

Volgende stappen

1. Navigeer naar de Intune Compliance Data Warehouse-app om te beginnen met het installatieproces.
2. Wanneer u wordt gevraagd de Power BI-app uit vertrouwde bronnen te installeren, klikt u op Installeren.
3. Klik op de tegel Intune Compliance Data Warehouse-app.
4. Klik op de knop Verbinding maken met gegevens. Het dialoogvenster Verbinding maken met de Intune

Compliance Data Warehouse-app wordt weergegeven.
5. Klik op de knop Aanmelden.
6. Meld u aan met een gebruikersaccount dat toegang heeft tot het Intune-datawarehouse voor de tenant die de

rapporten bevat die u wilt weergeven.
7. Klik op het tabblad Rapporten en klik vervolgens op het rapport Naleving V1.0.
8. U kunt later eenvoudig terugkeren naar deze rapporten als u op de ster naast het rapport Naleving V1.0 klikt.

Hiermee wordt het rapport toegevoegd aan uw Power BI-favorieten.

U kunt ook de app ook installeren vanuit de Intune-portal:

1. Meld u aan bij Azure Portal en kies Bewaking en beheer > Intune. U kunt ook zoeken naar resources voor
Intune.

2. Open de blade Intune-datawarehouse instellen.
3. Selecteer Power BI-app ophalen voor toegang tot en het delen van vooraf gemaakte Power BI-rapporten

voor uw tenant in de browser.
4. Volg de bovenstaande stappen 2-8.

Nadat een client is geverifieerd bij Azure AD, wordt de OData-URL verbonden met het RESTful-eindpunt in de
datawarehouse-API die het gegevensmodel weergeeft in de rapportageclient. Volg deze instructies om met
behulp van Power BI Desktop een verbinding tot stand te brengen en uw eigen rapporten te maken. U bent niet
beperkt tot Power BI Desktop, maar kunt uw favoriete analyseprogramma gebruiken met de OData-URL. Dit is
echter alleen mogelijk als de client OAUTH2.0-verificatie en de OData-v4.0 standaard ondersteunt.

1. Meld u aan bij Azure Portal en kies Bewaking en beheer > Intune. U kunt ook zoeken naar resources voor
Intune.

2. Open de blade Intune-datawarehouse instellen.
3. Haal via de rapportage-blade de aangepaste URL van de feed op, bijvoorbeeld 

https://fef.{yourinfo}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api-version=v1.0

4. Open Power BI Desktop.
5. Kies Home > Get Data. Selecteer OData feed.
6. Selecteer Basic.
7. Typ of plak de OData-URL in het vak URL.
8. Selecteer OK.
9. Als u de tenant niet vanuit de Power BI Desktop-client hebt geverifieerd bij Azure AD, typt u uw referenties.

Om toegang tot uw gegevens te krijgen, moet u zich door middel van OAuth 2.0 autoriseren bij Azure Active
Directory (Azure AD).

10. Selecteer Laden.

a. Selecteer Organisatieaccount.
b. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord.
c. Selecteer Aanmelden.
d. Selecteer Verbinden.

U kunt antwoord vinden op vragen over uw omgeving, zoals het aantal apparaten dat per dag is geregistreerd

https://aka.ms/intune/datawarehouseapi/getpowerbiapp


gedurende de afgelopen week. U kunt inzicht krijgen in uw Intune-tenant en de clientpopulatie met behulp van de
Intune-datawarehouserapporten van Power BI die u ophaalt van de blade in Azure. Intune biedt echter
verschillende andere manieren waarop u de gegevens kunt uitbreiden of hergebruiken. Power BI en de Intune-
datawarehouse-API bieden aanvullende functionaliteit, bijvoorbeeld:

De gegevens van uw tenant zijn zo georganiseerd dat u op verschillende manieren inzicht kunt krijgen in uw
gegevens. Zie Data Warehouse Data Model (Datawarehouse-gegevensmodel) voor meer informatie over de
ordening van de gegevens.
U kunt de gegevens ook openen via een Restful-interface en de gegevens in uw eigen app opnemen. Zie
Gegevens ophalen uit de datawarehouse-API met een REST-client voor meer informatie.



Een rapport maken van de OData-feed met Power BI
20-7-2019 • 8 minutes to read

Overzicht van het maken van de grafiek

Een opmerking over tabellen en entiteitenEen opmerking over tabellen en entiteiten

Power BI Desktop installeren

Verbinding maken met de OData-feed voor het Intune-datawarehouse
van uw tenant

NOTENOTE

In dit artikel leest u hoe u een treemapvisualisatie maakt in Power BI Desktop met een interactief filter. Uw CFO
wil bijvoorbeeld weten hoe de algehele verdeling van apparaten is in vergelijking met de verhouding
bedrijfseigen-persoonlijke apparatuur. Deze treemap biedt inzicht in het totaalaantal apparaattypen. U kunt het
aantal iOS-, Android- en Windows-apparaten die al dan niet eigendom zijn van het bedrijf weergeven.

Ga als volgt te werk voor het maken van deze grafiek:

1. Installeer Power BI Desktop als u dat nog niet hebt gedaan.
2. Maak verbinding met het gegevensmodel van het Intune-datawarehouse en haal de actuele gegevens voor het

model op.
3. Maak of beheer de relaties in het gegevensmodel.
4. Maak de grafiek met de gegevens uit de tabel apparaten.
5. Maak een interactief filter.
6. Bekijk de voltooide grafiek.

In Power BI werkt u met tabellen. Een tabel bevat gegevensvelden. Elk gegevensveld heeft een gegevenstype. Het
veld kan alleen gegevens van dat gegevenstype bevatten. Gegevenstypen zijn getallen, tekst, datums enzovoort.
De tabellen in Power BI worden gevuld met recente historische gegevens van uw tenant wanneer u het model
laadt. Hoewel de specifieke gegevens in de loop der tijd veranderen, verandert de tabelstructuur niet tenzij het
onderliggende gegevensmodel wordt bijgewerkt.

Mogelijk zijn de termen entiteit en tabel enigszins verwarrend. Het gegevensmodel is toegankelijk via een OData-
feed. De containers die in Power BI tabellen worden genoemd, heten entiteiten in de context van OData. Beide
termen verwijzen naar hetzelfde item dat uw gegevens bevat.

Installeer de nieuwste versie van Power BI Desktop. U kunt Power BI Desktop downloaden van:
PowerBI.microsoft.com

U hebt machtigingen nodig om Rapporten te maken in Intune. Zie Autorisatie voor meer informatie.

1. Meld u aan bij Intune.

2. Open het deelvenster Intune Data Warehouse door de link Data Warehouse onder Andere taken te
selecteren aan de rechterkant van de blade Microsoft Intune - Overzicht.

3. Kopieer de aangepaste feed-URL. Bijvoorbeeld: 

https://powerbi.microsoft.com/desktop
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


https://fef.tenant.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService?api-version=beta

4. Open Power BI Desktop.

5. Kies Gegevens ophalen > OData-feed.

6. Plak de aangepaste feed-URL in het vak voor de URL in het venster OData-feed.

7. Selecteer Eenvoudig.

8. Selecteer OK.

9. Selecteer Organisatieaccount en meld u aan met uw Intune-referenties.

10. Selecteer Verbinden. De Navigator wordt geopenden er wordt een lijst met tabellen in het Intune-
datawarehouse weergegeven.



Relatie maken

11. Selecteer de tabellen Apparaten en OwnerTypes. Selecteer Laden. Power BI laadt gegevens in het model.

U kunt meerdere tabellen importeren, zodat u niet alleen de gegevens in een enkele tabel kunt analyseren, maar
ook gerelateerde gegevens in meerdere tabellen. Power BI heeft een functie genaamd autodetectie die relaties
zoekt en maakt. De tabellen in het datawarehouse zijn gebouwd om te werken met de autodetectiefunctie in Power
BI. Maar ook als Power BI de relaties niet automatisch vindt, beheert u de relaties toch.

1. Selecteer Relaties beheren.
2. Selecteer Autodetectie... als Power BI de relaties nog niet heeft gedetecteerd.

De relatie wordt weergegeven met een kolom Van en een kolom Naar. In dit voorbeeld is het gegevensveld
OwnerTypeKey in de tabel apparaten gekoppeld aan het gegevensveld ownerTypeKey in de tabel
ownerTypes. U gebruikt de relatie om de gewone naam bij de typecode van het apparaat op te zoeken in de tabel
apparaten.



Een treemapvisualisatie maken

Een filter toevoegen

In een treemapgrafiek worden hiërarchische gegevens weergegeven als vakken binnen vakken. Elke vertakking
van de hiërarchie is een vak dat kleinere vakken bevat, die subvertakkingen weergeven. U kunt Power BI Desktop
gebruiken om een treemap van uw Intune-gegevens te maken.

1. Selecteer een grafiektype. Selecteer Treemap.
2. Ga naar de tabel apparaten in het gegevensmodel.
3. Vouw de tabel apparaten uit en selecteer het gegevensveld fabrikant in het deelvenster Velden.
4. Sleep het gegevensveld fabrikant naar de treemapgrafiek op het rapportcanvas.
5. Sleep het gegevensveld deviceKey van de tabel apparaten naar de sectie Waarden onder het deelvenster

Visualisaties en plaats het op het vak met de tekst Gegevensveld hier neerzetten.

U hebt nu een visueel element dat de verdeling van apparaten per fabrikant binnen uw organisatie weergeeft.

U kunt een filter aan uw treemap toevoegen om aanvullende vragen te beantwoorden met uw app.

1. Selecteer het rapportcanvas en selecteer vervolgens het slicerpictogram ( ) onder Visualisaties om een
filter toe te voegen.

2. Ga naar de tabel ownerTypes en sleep het gegevensveld ownertypeName naar de sectie Filters in het
deelvenster Visualisaties.

Onder de tabel apparaten staat een gegevensveld genaamd OwnerTypeKey, dat ene code bevat die
aangeeft of het apparaat persoonlijk is of eigendom van het bedrijf. Om de beschrijvende namen in dit filter
weer te geven, gaat u naar de tabel ownerTypes en sleept u de ownerTypeName. Dit voorbeeld toont aan
hoe het gegevensmodel relaties tussen tabellen ondersteunt.



Volgende stappen

U hebt nu een interactief filter dat u kunt gebruiken om te schakelen tussen apparaten in bedrijfseigendom en
persoonlijke apparaten. Gebruik dit filter om te zien hoe de distributie verandert.

1. Selecteer Bedrijf om de apparaten in bedrijfseigendom weer te geven.
2. Selecteer Persoonlijk om de persoonlijke apparaten weer te geven.

Lees de Power BI-documentatie voor meer informatie over het maken en beheren van relaties in Power BI
Desktop.
Raadpleeg het Intune-datawarehousemodel.

https://powerbi.microsoft.com/documentation/powerbi-desktop-create-and-manage-relationships/
https://docs.microsoft.com/intune/reports-ref-data-model


Microsoft Intune Data Warehouse-API
24-8-2019 • 4 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Aangepaste OData-client

NOTENOTE

Interactie met de API

Met de Intune-datawarehouse-API krijgt u toegang tot uw Intune-gegevens in een machineleesbare indeling, voor
gebruik in uw favoriete analyseprogramma. U kunt de API gebruiken om rapporten te genereren die inzicht in de
mobiele omgeving van uw bedrijf bieden. De API maakt gebruikt van het OData-protocol, dat standaardpatronen
volgt voor :

Aanvraag- en reactieheaders
Statuscodes
HTTP-methoden
URL-conventies
Mediatypen
Nettolading-indelingen
Queryopties

De OData (Open Data-protocol) is een OASIS-standaard (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards) waarmee de aanbevolen procedure voor het maken en gebruiken van RESTful API's wordt
gedefinieerd. Het Intune-datawarehouse maakt gebruik van OData versie 4.0.

Deze naslagsectie biedt een overzicht van eindpunten, ondersteunde HTTP-methoden, retournettolading-
indelingen en documentatie van het Intune-datawarehouse-gegevensmodel.

U kunt de meest recente functionaliteit van het datawarehouse met behulp van de bètaversie uitproberen. Voor het gebruik
van de bètaversie moet uw URL de queryparameter api-version=beta  bevatten. De bètaversie biedt functies voordat ze
algemeen beschikbaar zijn als een ondersteunde service. Als er nieuwe functies aan Intune worden toegevoegd, kunnen de
werking en gegevenscontracten worden gewijzigd. Alle aangepaste code of rapportagemiddelen die afhankelijk zijn van de
bètaversie, worden mogelijk onbruikbaar bij nieuwe updates.

U kunt het Intune-datawarehousegegevensmodel openen via RESTful-eindpunten. Om toegang tot uw gegevens
te krijgen, moet uw client zich door middel van OAuth 2.0 autoriseren bij Azure Active Directory (Azure AD). U
stelt eerst een webtoepassing en een client-app in Azure in en verleent machtigingen aan de client. Uw lokale
client wordt geautoriseerd en kan vervolgens communiceren met de datawarehouse-eindpunten.

Zie Gegevens ophalen uit de datawarehouse-API met een REST-client voor meer informatie

Open de GitHub Intune-datawarehouseopslagplaats op GitHub voor codevoorbeelden.

De API vereist autorisatie met Azure AD. Azure AD maakt gebruik van OAuth 2.0. Na autorisatie kunt u gegevens
ophalen van de API door een HTTP GET-woord te gebruiken en contact te maken met de beschikbaar gemaakte
entiteitverzamelingen. Zie voor meer informatie:

https://github.com/Microsoft/Intune-Data-Warehouse


Intune-datawarehouse-gegevensmodel

Volgende stappen

Autorisatie
API-URL-structuur

OData definieert een abstract gegevensmodel en een protocol waarmee alle clienttoegangsgegevens beschikbaar
zijn voor elke willekeurige gegevensbron. Het onderwerp met documentatie over het gegevensmodel bevat een
uitleg van de naamruimten, entiteiten en retourobjecten in het Intune-datawarehouse-gegevensmodel. Zie
Datawarehouse-gegevensmodel voor meer informatie.

Lees de Verificatiescenario's voor Azure AD voor meer informatie over het werken met Azure AD.

Ga naar odata.org voor informatie over OData.

Controleer de OData-versie 4.0 standaard op [OData-versie 4.0] (https://docs.oasis-
open.org/odata/odata/v4.0/odata-v4.0-part1-protocol.html)

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-authentication-scenarios
https://www.odata.org
https://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.0/odata-v4.0-part1-protocol.html


Gegevens ophalen uit de Intune-datawarehouse-API
met een REST-client
24-8-2019 • 14 minutes to read

Een client-app als systeemeigen app in Azure maakt

U kunt het Intune-datawarehousegegevensmodel openen via RESTful-eindpunten. Om toegang tot uw gegevens
te krijgen, moet uw client zich door middel van OAuth 2.0 autoriseren met Microsoft Azure Active Directory
(Azure AD). Om toegang toe te staan, moet u eerst een systeemeigen app in Azure instellen en machtigingen
verlenen voor de Microsoft Intune-API. Uw lokale client wordt geautoriseerd, waarna de client met de
datawarehouse-eindpunten kan communiceren via de systeemeigen app.

De stappen voor het instellen van een client zodat deze gegevens uit de datawarehouse-API kan ophalen,
vereisen dat u:

1. Een client-app als systeemeigen app in Azure maakt
2. De client-app toegang geeft tot de Microsoft Intune-API
3. Een lokale REST-client maakt om de gegevens op te halen

Gebruik de volgende stappen om te leren hoe u de API met een REST-client kunt autoriseren en openen. Als
eerste kijkt u of u een algemene REST-client als Postman kunt gebruiken. Postman is een veelgebruikt
hulpprogramma voor het oplossen van problemen en het ontwikkelen van REST-clients die met API’s werken.
Raadpleeg de Postman-site voor meer informatie over Postman. Vervolgens kunt u een C#-codevoorbeeld
bekijken. Dit is een voorbeeld voor het autoriseren van een client en het ophalen van gegevens uit de API.

Maak een systeemeigen app in Azure. Deze systeemeigen app is de client-app. De client die op uw lokale
apparaat draait, verwijst naar de Intune-datawarehouse-API als de lokale client om referenties vraagt.

1. Meld u aan bij de Azure-portal voor uw tenant. Kies Azure Active Directory > App-registraties om het
deelvenster App-registraties te openen.

2. Selecteer Nieuwe app-registratie.

3. Typ de app-gegevens.

a. Typ een beschrijvende naam, zoals Intune-datawarehouseclient voor de Naam.
b. Selecteer Systeemeigen als het Toepassingstype.
c. Typ een URL voor de Aanmeldings-URL. De aanmeldings-URL is afhankelijk van het specifieke

scenario. Typ echter https://www.getpostman.com/oauth2/callback  als u Postman wilt gebruiken. U
gebruikt tijdens het verifiëren via de Azure AD de aanroep voor clientverificatie.

4. Selecteer Maken.

https://www.getpostman.com


De client-app toegang geeft tot de Microsoft Intune-API

5. Noteer de toepassings-id van deze app. U gebruikt de id in de volgende sectie.

U hebt nu een app gedefinieerd in Azure. Verleen via de systeemeigen app toegang tot de Microsoft Intune-API.

1. Selecteer de systeemeigen app. U hebt de app een naam gegeven, zoals Intune-datawarehouseclient.

2. Selecteer Vereiste machtigingen in het deelvenster Instellingen

3. Selecteer Toevoegen in het deelvenster Vereiste machtigingen.

4. Selecteer Een API selecteren.

5. Zoek de naam van de webtoepassing. Deze heet Microsoft Intune API.

6. Selecteer de app in de lijst.

7. Selecteer Selecteren.

8. Schakel het selectievakje Gedelegeerde machtigingen in om Datawarehouse-gegevens ophalen uit
Microsoft Intune toe te voegen.

9. Selecteer Selecteren.

10. Selecteer Voltooid.

11. Selecteer eventueel Machtigingen verlenen in het deelvenster Vereiste machtigingen. Er wordt nu
toegang verleend aan alle accounts in de huidige map. Zo wordt voorkomen dat het dialoogvenster voor
toestemming wordt weergegeven voor elke gebruiker in de tenant. Raadpleeg Toepassingen integreren
met Azure Active Directory voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-integrating-applications


Gegevens van de Microsoft Intune-API ophalen met Postman

Informatie die u nodig hebt voor de aanroepInformatie die u nodig hebt voor de aanroep

KENMERK BESCHRIJVING VOORBEELD

Callback-URL Stel deze in als de callback-URL op de
pagina met app-instellingen.

https://www.getpostman.com/oauth2/c
allback

Tokennaam Een tekenreeks die wordt gebruikt om
de referenties door te geven aan de
Azure-app. Het proces genereert uw
token, zodat u de aanroep naar de
datawarehouse-API kunt maken.

Drager

Auth.-URL Dit is de URL die wordt gebruikt voor
verificatie.

https://login.microsoftonline.com/com
mon/oauth2/authorize?
resource=https://api.manage.microsoft.
com/

URL van toegangstoken Dit is de URL die wordt gebruikt om
het token te verlenen.

https://login.microsoftonline.com/com
mon/oauth2/token

Client-id U hebt deze gemaakt en genoteerd
toen u de systeemeigen app in Azure
maakte.

4184c61a-e324-4f51-83d7-
022b6a81b991

Scope (optioneel) Leeg U kunt het veld leeg laten.

Toekenningstype Het token is een autorisatiecode. Autorisatiecode

OData-eindpuntOData-eindpunt

12. Selecteer Ja.

U kunt de Intune-datawarehouse-API gebruiken met een generieke REST-client, zoals Postman. Postman kan
inzicht bieden in de functies van de API en het onderliggende OData-gegevensmodel en uw
verbindingsproblemen met de API-resources oplossen. In deze sectie vindt u informatie over het genereren van
een Auth 2.0-token voor uw lokale client. De client heeft het token nodig voor verificatie met Azure AD en om de
API-resources te openen.

U hebt de volgende informatie nodig om een REST-aanroep te doen met Postman:

U hebt ook het eindpunt nodig. Om uw Data Warehouse-eindpunt te verkrijgen, hebt u de aangepaste feed-URL
nodig. U kunt het OData-eindpunt ophalen in het deelvenster Data Warehouse.

1. Meld u aan bij Intune.
2. Open het deelvenster Intune Data Warehouse door de link Data Warehouse onder Andere taken te

selecteren aan de rechterkant van de blade Microsoft Intune - Overzicht.
3. Kopieer de aangepaste url onder Use third-party reporting services (Rapportageservice van derde

gebruiken). Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit: 
https://fef.tenant.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService?api-version=v1.0

Het eindpunt heeft de volgende indeling: 
https://fef.{yourtenant}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/{entity}?api-version=
{verson-number}

De entiteit datums ziet er als volgt uit: 

https://www.getpostman.com/oauth2/callback
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=https://api.manage.microsoft.com/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/token
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


De REST-aanroep makenDe REST-aanroep maken

Voeg de informatie toe die werd gebruikt om het token aan te vragen.Voeg de informatie toe die werd gebruikt om het token aan te vragen.

https://fef.tenant.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api-version=v1.0

Zie Intune Data Warehouse API endpoint (Eindpunt van Intune-datawarehouse-API) voor meer informatie.

Om een nieuw toegangstoken voor Postman te verkrijgen, moet u de autorisatie-URL voor Azure AD, uw client-
id en uw clientgeheim toevoegen. Postman zal de autorisatiepagina openen, waar u uw referenties moet invoeren.

1. Download Postman als u deze nog niet hebt geïnstalleerd. U kunt Postman downloaden via
www.getpostman.

2. Open Postman. Kies de HTTP-bewerking GET.

3. Plak de URL van het eindpunt in het adres. Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit:

https://fef.tenant.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/dates?api-version=v1.0

4. Kies het tabblad Autorisatie en selecteer OAuth 2.0 in de lijst Type.

5. Selecteer Nieuw toegangstoken ophalen.

6. Controleer of u de callback-URL al aan uw app hebt toegevoegd in Azure. De callback-URL is 
https://www.getpostman.com/oauth2/callback .

7. Typ Drager als Tokennaam.

8. Voeg de Auth.-URL toe. Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit:

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?resource=https://api.manage.microsoft.com/

9. Voeg de URL van toegangstoken toe. Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit:

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/token

10. Voeg de Client-id toe van de systeemeigen app die u in Azure hebt gemaakt en die u 
Intune Data Warehouse Client  hebt genoemd. Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit:

88C8527B-59CB-4679-A9C8-324941748BB4

11. Selecteer Autorisatiecode en vraag het toegangstoken lokaal aan.

12. Selecteer Token aanvragen.

https://www.getpostman.com


De aanroep naar het eindpunt verzenden met PostmanDe aanroep naar het eindpunt verzenden met Postman

13. Typ uw referenties op de autorisatiepagina voor Active AD. De lijst met tokens in Postman bevat nu het
token met de naam Bearer .

14. Selecteer Token gebruiken. De lijst met headers bevat de nieuwe sleutelwaarde voor Autorisatie en de
waarde Bearer <your-authorization-token> .

1. Selecteer Verzenden.

2. De geretourneerde gegevens worden in de hoofdtekst van het antwoord van Postman weergegeven.



Een REST-client (C#) maken om gegevens uit het Intune-
datawarehouse op te halen

NOTENOTE

Het volgende voorbeeld bevat een eenvoudige REST-client. De code gebruikt de klasse httpClient van de .Net-
bibliotheek. Nadat de client referenties voor Azure AD heeft verkregen, bouwt de client een GET REST-aanroep
op om de gegevensentiteit van de datawarehouse-API te ontvangen.

U kunt het volgende codevoorbeeld openen op GitHub. Raadpleeg de GitHub-repo voor de meest recente wijzigingen en
updates van het voorbeeld.

1. Open Microsoft Visual Studio.

2. Kies Bestand > Nieuw project. Vouw Visual C# uit en kies Console-app (.Net Framework) .

3. Noem het project IntuneDataWarehouseSamples , blader naar de locatie waar u het project wilt opslaan en
selecteer vervolgens OK.

4. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de oplossing in Solution Explorer en selecteer vervolgens
NuGet-pakketten beheren voor oplossing. Selecteer Bladeren en typ vervolgens 
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory  in het zoekvak.

5. Kies het pakket, selecteer het project IntuneDataWarehouseSamples onder Pakketten beheren voor uw
oplossing en selecteer vervolgens Installeren.

6. Selecteer Ik ga akkoord om de licentie van het NuGet-pakket te accepteren.

7. Open Program.cs  in de Solution Explorer.

https://github.com/Microsoft/Intune-Data-Warehouse/blob/master/Samples/CSharp/Program.cs


8. Vervang de code in Program.cs door de volgende code:



namespace IntuneDataWarehouseSamples
{
using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;

class Program
{
 static void Main(string[] args)
{
/**
* TODO: Replace the below values with your own.
* emailAddress - The email address of the user that you will authenticate as.
*
* password  - The password for the above email address.
*    This is inline only for simplicity in this sample. We do not
*    recommend storing passwords in plaintext.
*
* applicationId - The application ID of the native app that was created in AAD.
*
* warehouseUrl   - The data warehouse URL for your tenant. This can be found in
*      the Azure portal.
*
* collectionName - The name of the warehouse entity collection you would like to
*      access.
*/
var emailAddress = "intuneadmin@yourcompany.com";
var password = "password_of(intuneadmin@yourcompany.com)";
var applicationId = "<Application ID>";
var warehouseUrl = "https://fef.
{yourinfo}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService?api-version=v1.0";
var collectionName = "dates";

var adalContext = new AuthenticationContext("https://login.windows.net/common/oauth2/token");
AuthenticationResult authResult = adalContext.AcquireTokenAsync(
resource: "https://api.manage.microsoft.com/",
clientId: applicationId,
userCredential: new UserPasswordCredential(emailAddress, password)).Result;

var httpClient = new HttpClient();
httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", 
authResult.AccessToken);

var uriBuilder = new UriBuilder(warehouseUrl);
uriBuilder.Path += "/" + collectionName;

HttpResponseMessage response = httpClient.GetAsync(uriBuilder.Uri).Result;

Console.Write(response.Content.ReadAsStringAsync().Result);
Console.ReadKey();
}
}

9. Werk de TODO 's in de voorbeeldcode bij.

10. Druk op Ctrl + F5 om de Intune.DataWarehouseAPIClient-client te bouwen en in de
foutopsporingsmodus uit te voeren.



Volgende stappen

11. Bekijk de uitvoer van de console. De uitvoer bevat gegevens in een JSON-indeling, afkomstig uit de entiteit
datums in uw Intune-tenant.

U kunt informatie over autorisatie, de structuur van de API-URL en OData-eindpunten vinden in Use the Intune
Data Warehouse API (De Intune-datawarehouse-API gebruiken).

U kunt ook het gegevensmodel voor het Intune-datawarehouse raadplegen voor informatie over de
gegevensentiteiten die in de API zijn opgenomen. Zie Intune Data Warehouse API Data Model (Gegevensmodel
van Intune-datawarehouse-API) voor meer informatie



    

Intune-datawarehouse-API-eindpunt
20-7-2019 • 6 minutes to read

Azure AD en Intune-referentievereisten

Autorisatie

API URL-structuur

NOTENOTE

U kunt de Intune-datawarehouse-API gebruiken met een account met specifiek op rollen gebaseerd
toegangsbeheer en Azure AD-referenties. Vervolgens autoriseert u uw REST client met Azure AD met behulp
van OAuth 2.0. En ten slotte vormt u een zinvolle URL voor het aanroepen van een datawarehouseresource.

Verificatie en autorisatie zijn gebaseerd op Azure AD-referenties en Intune RBAC (Role-Based Access Control,
op rollen gebaseerd toegangsbeheer). Alle globale beheerders en Intune-servicebeheerders voor uw tenant
hebben standaard toegang tot het datawarehouse. Gebruik Intune-rollen om toegang te bieden voor meer
gebruikers door hen toegang tot de Intune-datawarehouse-resource te verlenen.

De vereisten voor toegang tot het Intune-datawarehouse (inclusief de API) zijn:

Gebruiker moet een van de volgende zijn:
Globale Azure AD-beheerder
Een Intune-servicebeheerder
Gebruiker met op rollen gebaseerde toegang tot de Intune-datawarehouse-resource
Verificatie zonder gebruiker via verificatie via alleen de toepassing

Azure Active Directory (Azure AD) maakt gebruik van OAuth 2.0 om het mogelijk te maken dat u toegang tot
webtoepassingen en web-API's in uw Azure AD-tenant kunt autoriseren. In deze taalonafhankelijke handleiding
wordt beschreven hoe u HTTP-berichten verzendt en ontvangt zonder open source-bibliotheken te gebruiken.
De OAuth 2.0-autorisatiecodestroom wordt beschreven in sectie 4.1 van de OAuth 2.0-specificatie.

Zie Toegang tot webtoepassingen die gebruikmaken van OAuth 2.0 en Azure Active Directory autoriseren voor
meer informatie.

De datawarehouse-API-eindpunten lezen de entiteiten voor elke set. De API ondersteunt een GET HTTP-woord
en een subset queryopties.

Voor de URL voor Intune wordt de volgende notatie gebruikt:
https://fef.{location}.manage.microsoft.com/ReportingService/DataWarehouseFEService/{entity-collection}?api-
version={api-version}

Vervang in de bovenstaande URL {location} , {entity-collection} en {api-version}  op basis van de informatie in
de onderstaande tabel.

De URL bevat de volgende elementen:

https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-protocols-oauth-code


  

    

  

ELEMENT VOORBEELD BESCHRIJVING

location msua06 De basis-URL kan worden gevonden
door de blade Datawarehouse-API in
Azure Portal te bekijken.

entiteitverzameling devicePropertyHistories De naam van de OData-
entiteitverzameling. Zie
Gegevensmodel voor meer informatie
over verzamelingen en entiteiten in het
gegevensmodel.

api-versie beta Version is de versie van de API
waartoe toegang moet worden
verkregen. Zie Versie voor meer
informatie.

maxhistorydays 7 (Optioneel) Het maximum aantal
dagen waarin de geschiedenis kan
worden opgehaald. Deze parameter
kan worden geleverd aan een
verzameling, maar wordt pas van
kracht voor verzamelingen met 
dateKey  als onderdeel van de

sleuteleigenschap ervan. Zie
Bereikfilters DateKey voor meer
informatie.

API-versiegegevens

OData-queryopties

Bereikfilters DateKey

U kunt nu versie v1.0 van een Intune-datawarehouse gebruiken door de queryparameter api-version=v1.0  in te
stellen. Updates voor verzamelingen in het datawarehouse zijn additief van aard en veroorzaken geen
problemen voor bestaande scenario's.

U kunt de meest recente functionaliteit van het datawarehouse met behulp van de bètaversie uitproberen. Voor
het gebruik van de bètaversie moet uw URL de queryparameter api-version=beta  bevatten. De bètaversie biedt
functies voordat ze algemeen beschikbaar zijn als een ondersteunde service. Als er nieuwe functies aan Intune
worden toegevoegd, kunnen de werking en gegevenscontracten worden gewijzigd. Alle aangepaste code of
rapportagemiddelen die afhankelijk zijn van de bètaversie, worden mogelijk onbruikbaar bij nieuwe updates.

De huidige versie ondersteunt de volgende OData-queryparameters: $filter , $select , $skip,  en $top . In 
$filter  worden mogelijk alleen DateKey  of RowLastModifiedDateTimeUTC  ondersteund wanneer de kolommen

van toepassing zijn, en andere eigenschappen zouden een ongeldige aanvraag activeren.

DateKey -bereikfilters kunnen worden gebruikt voor het beperken van de hoeveelheid te downloaden gegevens
voor enkele verzamelingen met dateKey  als een sleuteleigenschap. Het DateKey -filter kan worden gebruikt
voor het optimaliseren van serviceprestaties door de volgende $filter -queryparameter op te geven:

1. DateKey  alleen in de $filter , waarbij de lt/le/eq/ge/gt -operators worden ondersteund en worden
gekoppeld aan de logische operator and , waar ze kunnen worden toegewezen aan een begindatum en/of
einddatum.

2. maxhistorydays  wordt opgegeven als aangepaste query.



Voorbeelden van filters

NOTENOTE

FILTER PRESTATIEOPTIMALISATIE BESCHRIJVING

maxhistorydays=7 Volledig Gegevens retourneren met DateKey

tussen 20180214 en 20180221.

$filter=DateKey eq 20180214 Volledig Gegevens retourneren met DateKey

gelijk aan 20180214.

$filter=DateKey ge 20180214 and
DateKey lt 20180221

Volledig Gegevens retourneren met DateKey

tussen 20180214 en 20180220.

maxhistorydays=7&$filter=DateKey
eq 20180214

Volledig Gegevens retourneren met DateKey

gelijk aan 20180214. 
maxhistorydays  wordt genegeerd.

$filter=RowLastModifiedDateTimeUTC
ge 2018-02-21T23:18:51.3277273Z

Volledig Retourgegevens met 
RowLastModifiedDateTimeUTC  zijn

groter dan of gelijk aan 
2018-02-21T23:18:51.3277273Z

Bij de filtervoorbeelden wordt ervan uitgegaan dat het vandaag 21-2-2019 is.



Intune Datawarehouse-verificatie enkel voor
toepassing
6-7-2019 • 9 minutes to read

Autorisatie

Azure KeyVault

Een web-app maken

U kunt een toepassing instellen met behulp van Azure Active Directory (Azure AD) en verifiëren bij Intune
Datawarehouse. Dit proces is handig voor websites, apps en achtergrondprocessen waarbij de toepassing geen
toegang mag hebben tot de referenties van de gebruiker. Met behulp van de volgende stappen geeft u uw
toepassing met Azure AD toestemming met behulp van OAuth 2.0.

Azure Active Directory (Azure AD) maakt gebruik van OAuth 2.0 om het mogelijk te maken dat u toegang tot
webtoepassingen en web-API's in uw Azure AD-tenant kunt autoriseren. In deze handleiding wordt beschreven
hoe u uw toepassing verifieert met C#. De OAuth 2.0-autorisatiecodestroom wordt beschreven in sectie 4.1 van
de OAuth 2.0-specificatie. Zie Toegang tot webtoepassingen die gebruikmaken van OAuth 2.0 en Azure Active
Directory autoriseren voor meer informatie.

Het volgende proces maakt gebruik van een persoonlijke methode om een app-sleutel te verwerken en te
converteren. Deze persoonlijke methode heet SecureString. U kunt Azure KeyVault als alternatief gebruiken om
de app-sleutel op te slaan. Bekijk Key Vault voor meer informatie.

In deze sectie geeft u informatie over de web-app waarnaar u in Intune wilt verwijzen. Een web-app is een client-
/servertoepassing. De server levert de web-app, waaronder de gebruikersinterface, inhoud en functionaliteit.  Dit
type app wordt afzonderlijk onderhouden op internet. U gebruikt Intune om de web-app toegang te geven tot
Intune. De gegevensstroom wordt geïnitieerd door de web-app.

1. Meld u aan bij Azure Portal.

2. Zoek met behulp van het veld Resources, services en documenten zoeken, boven in Azure Portal, naar
Azure Active Directory.

3. Selecteer Azure Active Directory in het vervolgkeuzemenu Services.

4. Selecteer App-registraties.

5. Klik op Nieuwe toepassing registreren om de blade Maken weer te geven.

6. Voeg op de blade Maken de app-details toe:

Een app-naam, bijvoorbeeld Intune App-Only Auth.
Het Toepassingstype. Kies Web-app/API om een app toe te voegen die een webtoepassing, een
web-API of beide is.
De Aanmeldings-URL van de toepassing. Dit is de locatie waar gebruikers tijdens het verificatieproces
automatisch naartoe navigeren. Ze moeten bewijzen dat ze zijn wie ze beweren te zijn. Bekijk What is
application access and single sign-on with Azure Active Directory? (wat is toepassingstoegang en
eenmalige aanmelding met Azure Active Directory?) voor meer informatie.

7. Klik onderaan de blade Maken op Maken.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-protocols-oauth-code
https://azure.microsoft.com/services/key-vault/
https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-appssoaccess-whatis


Een sleutel maken

Toepassingsmachtigingen verlenen

Token genereren

NOTENOTE
Kopieer de Toepassings-id uit de blade Geregistreerde app voor later gebruik.

In deze sectie genereert Azure AD een sleutelwaarde voor uw app.

NOTENOTE

1. Selecteer op de blade App-registraties de nieuwe app om de app-blade weer te geven.

2. Selecteer Instellingen bovenaan de blade om de blade Instellingen weer te geven.

3. Selecteer Sleutels op de blade Instellingen.

4. Voeg de Beschrijving van de sleutel toe, evenals een periode in Geldig tot en een Waarde voor de
sleutel.

5. Klik op Opslaan om de sleutels van de toepassing op te slaan en bij te werken.

6. U moet de gegenereerde sleutelwaarde (base64-gecodeerd) kopiëren.

De sleutelwaarde verdwijnt nadat u de blade Sleutels verlaat. U kunt de sleutel niet later ophalen uit deze blade.
Kopieer de sleutel voor later gebruik.

In deze sectie verleent u machtigingen aan de toepassingen.

1. Selecteer Vereiste machtigingen op de blade Instellingen.
2. Klik op Toevoegen.
3. Selecteer Een API toevoegen om de blade Een API selecteren weer te geven.
4. Selecteer Microsoft Intune API (MicrosoftIntuneAPI) en klik vervolgens op Selecteren op de blade Een

API selecteren. De stap Machtigingen selecteren wordt geselecteerd en de blade Toegang inschakelen
wordt weergegeven.

5. Kies de optie Datawarehouse-gegevens ophalen uit Microsoft Intune in de sectie
Toepassingsmachtigingen.

6. Klik op Selecteer op de blade Toegang inschakelen.
7. Klik op Gereed op de blade API-toegang toevoegen.
8. Klik op Machtigingen verlenen op de blade Vereiste machtigingen en klik op Ja wanneer u wordt

gevraagd om de bestaande machtigingen die deze toepassing al heeft, bij te werken.

Maak in Visual Studio een Console-app-project (.NET Framework) dat het .NET Framework ondersteunt en C#
als codetaal gebruikt.

1. Selecteer Bestand > Nieuw > Project om het dialoogvenster Nieuw project weer te geven.

2. Selecteer aan de linkerkant Visual C# om alle .NET Framework-projecten weer te geven.

3. Selecteer Console-app (.NET Framework) , voeg een naam voor de app toe en klik vervolgens op OK
om de app te maken.



     var applicationId = ConfigurationManager.AppSettings["appId"].ToString();
     SecureString applicationSecret = 
ConvertToSecureStr(ConfigurationManager.AppSettings["appKey"].ToString()); // Load as SecureString 
from configuration file or secret store (i.e. Azure KeyVault)
     var tenantDomain = ConfigurationManager.AppSettings["tenantDomain"].ToString();
     var adalContext = new AuthenticationContext($"https://login.windows.net/" + tenantDomain + 
"/oauth2/token");

     AuthenticationResult authResult = adalContext.AcquireTokenAsync(
         resource: "https://api.manage.microsoft.com/",
         clientCredential: new ClientCredential(
             applicationId,
             new SecureClientSecret(applicationSecret))).Result;

 using System.Security;
 using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
 using System.Configuration;

private static SecureString ConvertToSecureStr(string appkey)
{
    if (appkey == null)
        throw new ArgumentNullException("AppKey must not be null.");

    var secureAppKey = new SecureString();

    foreach (char c in appkey)
        secureAppKey.AppendChar(c);

    secureAppKey.MakeReadOnly();
    return secureAppKey;
}

4. Selecteer Program.cs in Solution Explorer om de code weer te geven.

5. Voeg in Solution Explorer een verwijzing naar de assembly System.Configuration  toe.

6. Selecteer in het pop-upmenu Toevoegen > Nieuw item. Het dialoogvenster Nieuw item toevoegen
wordt weergegeven.

7. Selecteer aan de linkerkant Code onder Visual C# .

8. Selecteer Klasse, wijzig de naam van de klasse in IntuneDataWarehouseClass.cs en klik op Toevoegen.

9. Voeg de volgende code in in de methode Main :

10. Voeg aanvullende naamruimtes toe door de volgende code bovenaan het codebestand in te voegen:

11. Voeg na de methode Main  de volgende persoonlijke methode toe om de app-sleutel te verwerken en te
converteren:

12. Klik in Solution Explorer met de rechtermuisknop op Referenties en selecteer vervolgens NuGet-
pakketten beheren.

13. Zoek naar Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory en installeer het bijbehorende Microsoft NuGet-
pakket.

14. Selecteer en open in Solution Explorer het bestand App.config.

15. Voeg de sectie appSettings  toe, zodat de XML er als volgt uitziet:



Volgende stappen

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <startup> 
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" />
    </startup>
    <appSettings>
      <add key="appId" value="App ID created from 'Create a Web App' procedure"/>
      <add key="appKey" value="Key created from 'Create a key' procedure" />
      <add key="tenantDomain" value="contoso.onmicrosoft.com"/>
    </appSettings>
</configuration>

NOTENOTE

16. Werk de waarden appId , appKey  en tenantDomain  bij, zodat deze overeenkomen met uw unieke app-
gerelateerde waarden.

17. Bouw uw app.

Bekijk het Intune Datawarehouse-codevoorbeeld voor aanvullende implementatiecode.

Lees meer informatie over Azure Key Vault in Wat is Azure Key Vault?

https://github.com/Microsoft/Intune-Data-Warehouse/tree/master/Samples/CSharp
https://docs.microsoft.com/azure/key-vault/key-vault-whatis


Gegevensmodel van Microsoft Intune-
datawarehouse
24-8-2019 • 4 minutes to read

Entiteiten: entiteitsets

Relaties: ster-schema-model

In het Intune-datawarehouse worden dagelijks gegevens verzameld om een historisch overzicht te bieden van
uw steeds veranderende omgeving van mobiele apparaten. De weergave bestaat uit entiteiten die in de tijd aan
elkaar gerelateerd zijn.

De gegevens in het datawarehouse worden in de volgende algemene gebieden ingedeeld:

Apps met ingeschakelde app-beveiliging en hun gebruik
Ingeschreven apparaten, eigenschappen en inventarisatie
App- en software-inventarisatie
Apparaatconfiguratie en nalevingsbeleid

Deze gebieden omvatten de entiteiten die relevant zijn voor uw Intune-omgeving. Informatie over de entiteitsets
kunt u vinden in de volgende onderwerpen:

App
Datum
Apparaten
Intune-beheeruitbreiding
Beleid
Mobile App Management (MAM)
Gebruiker
Huidige gebruiker
Associaties voor gebruikersapparaten

Het datawarehouse groepeert de entiteiten in relaties die relevant zijn voor het type vragen dat u wilt stellen. U
kunt bijvoorbeeld het aantal installaties van een intern ontwikkelde Android-toepassing bekijken. De structuur
van het datawarehouse stelt u in staat om inzicht te krijgen in uw mobiele omgeving. Bovendien kunt u met
behulp van analyseprogramma's, zoals Microsoft Power BI, visualisaties en dynamische dashboards maken op
basis van het datawarehouse-gegevensmodel.

De entiteiten en relaties maken gebruik van een ster-schema-model. In een sterschema worden feiten in verband
gebracht met de dimensie tijd. Een feit in de context van het model is een kwantitatieve meting, zoals het aantal
apparaten, het aantal apps of het tijdstip van inschrijving. Feitentabellen bevatten grote hoeveelheden gegevens.
Omdat ze bijzonder groot kunnen worden, blijft informatie doorgaans maximaal 30 dagen behouden. Een
dimensie voorzien de feiten van een context. Het feit meet wat er gebeurd is, terwijl de dimensies aangeven op
wie het betrekking heeft. Dimensietabellen, zoals de tabel Gebruiker, zijn kleiner en kunnen gegevens langere
tijd vasthouden dan feitentabellen.

Een model met een sterschema is geoptimaliseerd voor flexibiliteit en gegevensanalyse, zodat u de rapporten
kunt maken die nodig zijn om een goed beeld te vormen van de steeds veranderende mobiele omgeving.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/reports-ref-current-user


Tijd: dagelijkse momentopnamen

Volgende stappen

Het datawarehouse bevindt zich downstream van uw Intune-gegevens. Intune maakt dagelijks een
momentopname om middernacht UTC en slaat de momentopname op in het datawarehouse. Hoelang de
momentopnamen worden vastgehouden, verschilt per feitentabel. Voor sommige is dat zeven dagen, voor
andere 30 dagen en voor weer andere zelfs nog langer.

Zie Levensduur gebruikers weergeven in Intune-datawarehouse voor meer informatie over hoe het
datawarehouse de levensduur van een gebruiker in Intune bijhoudt.
Zie Eerste datawarehouse maken voor informatie over het werken met datawarehouses.
Zie Een nieuw Power BI-rapport maken door een gegevensset te importeren  voor meer informatie over het
werken met Power BI en een datawarehouse.

https://www.codeproject.com/Articles/652108/Create-First-Data-WareHouse
https://powerbi.microsoft.com/documentation/powerbi-service-create-a-new-report/


Intune-datawarehouse-verzamelingen
24-8-2019 • 57 minutes to read

appRevisions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

AppKey De unieke id van de app. 123

ApplicationID De unieke id van de app, vergelijkbaar
met AppKey, maar dit is een natuurlijke
sleutel.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

Revisie De versie zoals vermeld door de
beheerder tijdens het uploaden van het
binaire bestand.

2

Titel De titel van de app. Excel

Uitgever De uitgever van de app. Microsoft

UploadState De uploadstatus van de app. 1

AppTypeKey Verwijzing naar AppType, zoals
beschreven in de volgende sectie.

1

VppProgramTypeKey Verwijzing naar VppProgramType, zoals
hieronder beschreven.

30876

CreationTime Het tijdstip waarop deze revisie is
gemaakt.

23-11-2016, 0:00

ModifiedTime De laatste keer dat er iets aan deze
revisie is gewijzigd.

23-11-2016, 0:00

Grootte De grootte van het binaire bestand in
bytes.

120.392.000

StartDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-revisie is gemaakt in het
datawarehouse.

23-11-2016, 0:00

EndDateExclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-revisie verouderd is geraakt.

23-11-2016, 0:00

De volgende Intune-datawarehouse-verzamelingen bevatten de eigenschappen, beschrijvingen en voorbeelden
voor de v1.0-verzamelingen van entiteiten voor de datawarehouse-API.

De entiteit AppRevision biedt een overzicht van alle versies van apps.



IsCurrent Geeft aan of deze app-versie actueel is
of niet aanwezig is in het
datawarehouse.

Waar/onwaar

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-versie het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

23-11-2016, 0:00

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

AppTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

AppTypeID De id voor het type

AppTypeKey De surrogaatsleutel voor de sleutel

AppTypeName App-type

VoorbeeldVoorbeeld

APPTYPEID NAAM BESCHRIJVING

0 Android Store-app Een Android Store-app.

1 Android LOB-app Een Android Line-Of-Business-app.

2 Beheerde Android Store-app (MAM) Een Android Store-app die onder
beheer staat.

3 iOS Store-app Een iOS Store-app.

4 iOS LOB-app Een iOS Line-Of-Business-app.

5 Beheerde iOS Store-app (MAM) Een iOS Store-app die onder beheer
staat.

6 O365 Pro Plus Suite De Office 365 Pro Plus Suite voor
Windows 10.

7 Web-app Een web-app.

8 Windows Phone 8.1 Store-app Een Windows Phone 8.1 Store-app.

9 Windows Store-app Een Windows Store-app.

10 Windows LOB-app Een Windows AppX Line-Of-Business-
app.

11 Windows Mobile MSI Een MSI Line-Of-Business-app.

De entiteit appType vermeldt de installatiebron van een app.



12 Windows Phone LOB-app Een Windows Phone Line-of-Business-
app.

APPTYPEID NAAM BESCHRIJVING

compliancePolicyStatusDeviceActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop de samenvatting
voor het nalevingsbeleid is gemaakt.

20161204

Onbekend Het aantal apparaten dat offline is of
om een andere redenen niet kan
communiceren met Intune of Azure AD.

5

Niet van toepassing Het aantal apparaten waarvoor het
nalevingsbeleid waarop de beheerder
zich richt, niet van toepassing is.

201

Compliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels voor
apparaten is toegepast waarop de
beheerder zich richt.

4083

Respijtperiode Aantal apparaten die niet voldoen aan
het beleid, maar zich in de respijtperiode
bevindt die door de beheerder is
vastgesteld.

57

Niet-compatibel Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels niet zijn
toegepast waarop de beheerder zich
richt of waarvoor de gebruiker niet
voldoet aan de beleidsregels waarop de
beheerder zich richt.

43

Fout Het aantal apparaten dat niet kan
communiceren met Intune of Azure AD
en een foutbericht heeft geretourneerd.

3

compliancePolicyStatusDevicePerPolicyActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop de samenvatting
voor het nalevingsbeleid is gemaakt.

20161219

De volgende tabel geeft een overzicht van de toewijzingsstatus van nalevingsbeleid voor apparaten. In de tabel
wordt het aantal apparaten weergegeven dat is gevonden voor elke nalevingsstatus.

De volgende tabel geeft een overzicht van de toewijzingsstatus van nalevingsbeleid voor apparaten per beleid en
per beleidstype. In de tabel wordt het aantal apparaten weergegeven dat is gevonden in elke nalevingsstatus voor
elk toegewezen nalevingsbeleid.



    

PolicyKey Sleutel voor het nalevingsbeleid
waarvoor de samenvatting is gemaakt.

10178

PolicyPlatformKey Sleutel voor het platformtype van het
nalevingsbeleid waarvoor de
samenvatting is gemaakt.

5

Onbekend Het aantal apparaten dat offline is of
om een andere redenen niet kan
communiceren met Intune of Azure AD.

13

Niet van toepassing Het aantal apparaten waarvoor het
nalevingsbeleid waarop de beheerder
zich richt, niet van toepassing is.

3

Compliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels voor
apparaten is toegepast waarop de
beheerder zich richt.

45

Respijtperiode Aantal apparaten die niet voldoen aan
het beleid, maar zich in de respijtperiode
bevindt die door de beheerder is
vastgesteld.

3

Niet-compatibel Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels niet zijn
toegepast waarop de beheerder zich
richt of waarvoor de gebruiker niet
voldoet aan de beleidsregels waarop de
beheerder zich richt.

7

Fout Het aantal apparaten dat niet kan
communiceren met Intune of Azure AD
en een foutbericht heeft geretourneerd.

3

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

complianceStates
EIGENSCHAP BESCHRIJVING

complianceStatus Status van naleving van apparaten met mdmStatusKey

complianceStateKey Nalevingssleutel die overeenkomt met het apparaat en de
nalevingsstatus

complianceStateID De id die overeenkomt met deze nalevingsstatus

VoorbeeldVoorbeeld

COMPLIANCESTATUS BESCHRIJVING

Onbekend Onbekend.

Compliant Voldoet aan het beleid.



Noncompliant Apparaat voldoet niet aan het beleid en heeft geen toegang
tot bedrijfsresources.

Conflict Conflict met andere regels.

Fout Fout.

ConfigManager Beheerd door Configuration Manager.

Respijtperiode Apparaat voldoet niet aan het beleid, maar heeft nog steeds
toegang tot bedrijfsbronnen

COMPLIANCESTATUS BESCHRIJVING

dates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey Unieke id voor deze datum in het
datawarehouse.

20160703

FullDate Deze datum wordt weergegeven in de
volledige datum-/tijdnotatie.

3-7-2016, 0:00

DayOfWeek Dag van week 1

DayOfMonth Dag van maand 3

DayOfYear Dag van jaar 185

WeekOfYear Week van jaar 28

MonthOfYear Maand van jaar 7

CalendarQuarter Kalenderkwartaal 3

CalendarYear Kalenderjaar 2016

DateKey Unieke id voor deze datum in het
datawarehouse.

20160703

FullDate Deze datum wordt weergegeven in de
volledige datum-/tijdnotatie.

3-7-2016, 0:00

DayOfWeek Dag van week 1

DayOfMonth Dag van maand 3

DayOfYear Dag van jaar 185

WeekOfYear Week van jaar 28

De entiteit date vertegenwoordigt datums waarnaar wordt verwezen door meerdere datawarehouse-entiteiten.



MonthOfYear Maand van jaar 7

CalendarQuarter Kalenderkwartaal 3

CalendarYear Kalenderjaar 2016

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

deviceCategories
EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

deviceCategoryID De unieke id voor de apparaatcategorie. fb415ba2-7c08-41f6-a5e5-
685b50da2c4c

deviceCategoryKey Unieke id van de apparaatcategorie in
het datawarehouse - surrogaatsleutel.

1

deviceCategoryName Weergavenaam voor de
apparaatcategorie.

Smartphones

deviceConfigurationProfileDeviceActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

In behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

Fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

Mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

deviceConfigurationProfileUserActivities

De entiteit DeviceConfigurationProfileDeviceActivity bevat het aantal apparaten met de status geslaagd, in
behandeling, mislukt of fout per dag. Het aantal weerspiegelt de apparaatconfiguratieprofielen die zijn toegewezen
aan de entiteit. Als een apparaat bijvoorbeeld voor alle toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt
de teller voor die status met één opgehoogd voor die dag. Als aan een apparaat twee profielen zijn toegewezen,
één met de status Geslaagd en het andere profiel met de status Fout, wordt de teller Geslaagd met één opgehoogd
en wordt het apparaat in de foutstatus geplaatst. De entiteit geeft voor de afgelopen 30 dagen aan hoeveel
apparaten op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.

De entiteit DeviceConfigurationProfileUserActivity bevat het aantal gebruikers met de status Geslaagd, In
behandeling, Mislukt of Fout per dag. Het aantal weerspiegelt de apparaatconfiguratieprofielen die zijn toegewezen



            

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

In behandeling Aantal unieke gebruikers met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke gebruikers met de status
Geslaagd.

12

Fout Aantal unieke gebruikers met de status
Fout.

10

Mislukt Aantal unieke gebruikers met de status
Mislukt.

2

devicePropertyHistories
EIGENSCHAP BESCHRIJVING

DateKey Verwijzing naar datumtabel waarmee de dag wordt
aangegeven.

DeviceKey Unieke id van het apparaat in het datawarehouse -
surrogaatsleutel. Dit is een verwijzing naar de apparaattabel
die de Intune-apparaat-id bevat.

DeviceName Naam van het apparaat op platforms waarop het benoemen
van een apparaat is toegestaan. Op andere platforms maakt
Intune een naam op basis van andere eigenschappen. Dit
kenmerk is niet beschikbaar voor alle apparaten.

DeviceRegistrationStateKey Sleutel van het kenmerk voor de apparaatregistratiestatus
voor dit apparaat.

OwnerTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het type eigenaar voor dit
apparaat: zakelijk, persoonlijk of onbekend.

ManagementStateKey Sleutel van de aan dit apparaat gekoppelde beheerstatus,
waarmee de laatste status van een externe actie wordt
aangegeven of dat het apparaat is gekraakt of geroot.

AzureADRegistered Of het apparaat is geregistreerd bij Azure Active Directory.

ComplianceStateKey Een sleutel voor de ComplianceState.

OSVersion Versie besturingssysteem.

aan de entiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor alle toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt
de teller voor die status met één opgehoogd voor die dag. Als aan een gebruiker twee profielen zijn toegewezen,
één met de status Geslaagd en het andere profiel met de status Fout, wordt de gebruiker in de foutstatus geplaatst.
De entiteit DeviceConfigurationProfileUserActivity geeft voor de afgelopen dertig dagen aan hoeveel
gebruikers op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.



    

            

JailBroken Of het apparaat jailbroken of geroot is.

DeviceCategoryKey Sleutel van het kenmerk voor de apparaatcategorie voor dit
apparaat.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceRegistrationStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceRegistrationStateID Unieke id voor registratiestatus

deviceRegistrationStateKey Unieke id van de registratiestatus in het datawarehouse -
surrogaatsleutel

deviceRegistrationStateName Registratiestatus

NotRegistered Niet geregistreerd

Geregistreerd Geregistreerd

Revoked Status betekent dat de client is geblokkeerd door de IT-
beheerder en dat de blokkering voor de client kan worden
opgeheven. Een apparaat kan ook de status Ingetrokken
hebben nadat deze is gewist of buiten gebruik is gesteld.

KeyConflict Sleutelconflict

ApprovalPending Goedkeuring in behandeling

CertificateReset Certificaat opnieuw instellen

NotRegisteredPendingEnrollment Niet geregistreerde, in behandeling zijnde registratie

Onbekend Onbekende status

devices

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

DeviceKey Unieke id van het apparaat in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

DeviceId Unieke id van het apparaat.

De entiteit DeviceRegistrationState vertegenwoordigt het registratietype waarnaar wordt verwezen door andere
datawarehouse-verzamelingen.

Met de entiteit devices worden alle geregistreerde apparaten voor beheer en de bijbehorende eigenschappen
weergegeven.



DeviceName Naam van het apparaat op platforms waarop het benoemen
van een apparaat is toegestaan. Op andere platforms maakt
Intune een naam op basis van andere eigenschappen. Dit
kenmerk is niet beschikbaar voor alle apparaten.

DeviceTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het apparaattype voor dit
apparaat.

DeviceRegistrationState Sleutel van het kenmerk voor de clientregistratiestatus voor
dit apparaat.

OwnerTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het type eigenaar voor dit
apparaat: zakelijk, persoonlijk of onbekend.

EnrolledDateTime De datum en tijd waarop het apparaat is ingeschreven.

LastSyncDateTime Laatste bekende keer dat een apparaat is ingecheckt bij
Intune.

ManagementAgentKey Sleutel van de beheeragent die is gekoppeld aan dit apparaat.

ManagementStateKey Sleutel van de aan dit apparaat gekoppelde beheerstatus
waarmee de laatste status van een externe actie wordt
aangegeven of dat het apparaat is gekraakt of geroot.

AzureADDeviceId De Azure-apparaat-id voor dit apparaat.

AzureADRegistered Of het apparaat is geregistreerd bij Azure Active Directory.

DeviceCategoryKey Sleutel van de categorie die is gekoppeld aan dit apparaat.

DeviceEnrollmentType Sleutel van het registratietype dat is gekoppeld aan dit
apparaat (geeft de registratiemethode aan).

ComplianceStateKey Sleutel van de Nalevingsstatus die is gekoppeld aan dit
apparaat.

OSVersion Versie van het besturingssysteem van het apparaat.

EasDeviceId De Exchange ActiveSync-id van het apparaat.

SerialNumber SerialNumber

UserId De unieke id voor de gebruiker die is gekoppeld aan het
apparaat.

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop dit apparaat het laatst is
gewijzigd in het datawarehouse.

Fabrikant Fabrikant van het apparaat

Model Model van het apparaat

EIGENSCHAP BESCHRIJVING



OperatingSystem Het besturingssysteem van het apparaat. Windows, iOS,
enzovoort.

IsDeleted Binaire code om weer te geven of het apparaat is verwijderd of
niet.

AndroidSecurityPatchLevel Niveau Android-beveiligingspatch

MEID MEID

isSupervised De supervisiestatus van het apparaat

FreeStorageSpaceInBytes Beschikbare opslag in bytes.

TotalStorageSpaceInBytes Totale opslag in bytes.

EncryptionState De versleutelingsstatus van het apparaat.

SubscriberCarrier Provider van abonnee van het apparaat

PhoneNumber Telefoonnummer van het apparaat

IMEI IMEI

CellularTechnology Mobiele telefoontechnologie van het apparaat

WiFiMacAddress MAC-adres Wi-Fi

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

DeviceTypeID Unieke id van het apparaattype

DeviceTypeKey Unieke id van het apparaattype in het datawarehouse -
surrogaatsleutel

DeviceTypeName Apparaattype

VoorbeeldVoorbeeld

DEVICETYPEID NAAM BESCHRIJVING

-1 Niet beschikbaar Het apparaattype is niet beschikbaar.

0 Desktop Windows Desktop-apparaat

De entiteit deviceTypes vertegenwoordigt het apparaattype waarnaar wordt verwezen door andere
datawarehouse-entiteiten. Met het apparaattype wordt doorgaans het model, de fabrikant of een combinatie van
beide beschreven.



    

1 Windows Windows-apparaat

2 WinMO6 Windows Mobile 6.0-apparaat

3 Nokia Nokia-apparaat

4 WindowsPhone Windows Phone-apparaat

5 Mac Mac-apparaat

6 WinCE Windows CE-apparaat

7 WinEmbedded Windows Embedded-apparaat

8 IPhone iPhone-apparaat

9 IPad iPad-apparaat

10 IPod iPod-apparaat

11 Android Android-apparaat dat wordt beheerd
met Apparaatbeheer

12 ISocConsumer iSoc Consumer-apparaat

13 Unix UNIX-apparaat

14 MacMDM Mac OS X-apparaat dat wordt beheerd
met de ingebouwde MDM-agent

15 HoloLens HoloLens-apparaat

16 SurfaceHub Surface Hub-apparaat

17 AndroidForWork Android-apparaat dat wordt beheerd
met de Android-profieleigenaar

18 AndroidEnterprise Android Enterprise-apparaat

100 Blackberry Blackberry-apparaat

101 Palm Palm-apparaat

255 Onbekend Onbekend apparaattype

DEVICETYPEID NAAM BESCHRIJVING

deviceEnrollmentTypes
De entiteit deviceEnrollmentType geeft aan hoe een apparaat is geregistreerd. Met het registratietype wordt de
registratiemethode vastgelegd. In de voorbeelden ziet u de verschillende registratietypen en hun betekenis.



        

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceEnrollmentTypeID Unieke id van het registratietype.

deviceEnrollmentTypeKey Unieke id van het registratietype in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

deviceEnrollmentTypeName Naam inschrijvingstype.

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTTYPEID NAAM BESCHRIJVING

0 Onbekend Registratietype is niet verzameld

1 UserEnrollment Door gebruiker geactiveerde registratie
via BYOD-kanaal.

2 DeviceEnrollmentManager Gebruikersregistratie met een
apparaatinschrijvingsmanageraccount.

3 AppleBulkWithUser Apple-bulkinschrijving met
gebruikersinteractie. (DEP, Apple
Configurator)

4 AppleBulkWithoutUser Apple-bulkinschrijving zonder
gebruikersinteractie. (DEP, Apple
Configurator, Mobile Config)

5 WindowsAzureADJoin Windows 10 Azure AD-inschrijving.

6 WindowsBulkUserless Windows 10-bulkinschrijving via ICD
met certificaat.

7 WindowsAutoEnrollment Automatische inschrijving voor
Windows 10. (Werkaccount toevoegen)

8 WindowsBulkAzureDomainJoin Bulksgewijze Azure AD-inschrijving in
Windows 10.

9 WindowsCoManagement Co-beheer voor Windows 10,
geactiveerd door AutoPilot of
Groepsbeleid.

10 WindowsAzureADJoinsUsingDeviceAuth Azure AD-inschrijvingen in Windows 10
met behulp van apparaatverificatie.

enrollmentActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

dateKey De sleutel van de datum waarop deze inschrijvingsactiviteit is
geregistreerd.

De entiteit EnrollmentActivity geeft de activiteit van een apparaatinschrijving aan.



    

    

deviceEnrollmentTypeKey De sleutel van het type inschrijving.

deviceTypeKey De sleutel van het type apparaat.

enrollmentEventStatusKey De sleutel van de status waarmee wordt aangegeven of het
inschrijven is geslaagd of mislukt.

enrollmentFailureCategoryKey De sleutel van de categorie van de mislukte inschrijving (als de
inschrijving is mislukt).

enrollmentFailureReasonKey De sleutel van de reden voor het mislukken van de inschrijving
(als de inschrijving is mislukt).

osVersion De versie van het besturingssysteem van het apparaat.

count Het totale aantal inschrijvingsactiviteiten dat overeenkomt met
de bovenstaande classificaties.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentEventStatuses

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentEventStatusKey De unieke id van de inschrijvingsstatus in het datawarehouse
(surrogaatsleutel)

enrollmentEventStatusName De naam van de inschrijvingsstatus. Zie de onderstaande
voorbeelden.

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTEVENTSTATUSNAME BESCHRIJVING

Geslaagd Een geslaagde apparaatinschrijving

Mislukt Een mislukte apparaatinschrijving

Niet beschikbaar De inschrijvingsstatus is onbekend.

enrollmentFailureCategories

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentFailureCategoryKey De unieke id van de categorie van de mislukte inschrijving in
het datawarehouse (surrogaatsleutel)

enrollmentFailureCategoryName De naam van de categorie van de mislukte inschrijving. Zie de
onderstaande voorbeelden.

De entiteit EnrollmentEventStatus geeft het resultaat van een apparaatinschrijving aan.

De entiteit EnrollmentFailureCategory geeft aan waarom een apparaatinschrijving is mislukt.



    

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTFAILURECATEGORYNAME BESCHRIJVING

Niet van toepassing De categorie van de mislukte inschrijving is niet van
toepassing.

Niet beschikbaar De categorie van de mislukte inschrijving is niet beschikbaar.

Onbekend Onbekende fout.

Verificatie Verificatie mislukt.

Autorisatie De aanroep is geverifieerd, maar niet geautoriseerd om in te
schrijven.

AccountValidation Kan het account niet valideren voor inschrijving. (Account
geblokkeerd, inschrijving niet ingeschakeld)

UserValidation De gebruiker kan niet worden gevalideerd. (De gebruiker
bestaat niet, ontbrekende licentie)

DeviceNotSupported Het apparaat wordt niet ondersteund voor Mobile Device
Management.

InMaintenance Het account bevindt zich in de onderhoudsmodus.

BadRequest De client heeft een aanvraag verzonden die niet wordt
begrepen/ondersteund door de service.

FeatureNotSupported Een of meer functies die worden gebruikt door deze
inschrijving, worden niet ondersteund voor dit account.

EnrollmentRestrictionsEnforced De inschrijving wordt geblokkeerd door de
inschrijvingsbeperkingen die door de beheerder zijn
geconfigureerd.

ClientDisconnected Er is een time-out voor de client opgetreden of de inschrijving
is afgebroken door de eindgebruiker.

UserAbandonment De inschrijving is afgebroken door de eindgebruiker.
(Onboarding is gestart door de eindgebruiker, maar kon niet
tijdig worden voltooid)

enrollmentFailureReasons

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentFailureReasonKey De unieke id van de reden van de mislukte inschrijving in het
datawarehouse (surrogaatsleutel)

De entiteit EnrollmentFailureReason geeft een meer gedetailleerde redenen voor een apparaatinschrijvingsfout
binnen een bepaalde foutcategorie.



enrollmentFailureReasonName De naam van de inschrijvingsfoutoorzaak. Zie de
onderstaande voorbeelden.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTFAILUREREASONNAME BESCHRIJVING

Niet van toepassing De reden van de mislukte inschrijving is niet van toepassing.

Niet beschikbaar De reden van de mislukte inschrijving is niet beschikbaar.

Onbekend Onbekende fout.

UserNotLicensed Kan de gebruiker niet vinden in Intune of de gebruiker heeft
geen geldige licentie.

UserUnknown De gebruiker is niet bekend bij Intune.

BulkAlreadyEnrolledDevice Slechts één gebruiker kan een apparaat inschrijven. Dit
apparaat is eerder ingeschreven door een andere gebruiker.

EnrollmentOnboardingIssue De Intune MDM-instantie (Mobile Device Management) is
nog niet geconfigureerd.

AppleChallengeIssue De installatie van het iOS-beheerprofiel is vertraagd of mislukt.

AppleOnboardingIssue Een Apple MDM-pushcertificaat is vereist om in te schrijven bij
Intune.

DeviceCap De gebruiker probeert meer apparaten in te schrijven dan
maximaal is toegestaan.

AuthenticationRequirementNotMet Deze aanvraag kan niet door de Intune-inschrijvingsservice
worden geautoriseerd.

UnsupportedDeviceType Dit apparaat voldoet niet aan de minimumvereisten voor
Intune-inschrijving.

EnrollmentCriteriaNotMet Kan dit apparaat niet inschrijven vanwege een geconfigureerde
regel om de inschrijving te beperken.

BulkDeviceNotPreregistered Kan de id voor internationale mobiele apparatuur (IMEI) of het
serienummer van het apparaat niet vinden. Zonder deze id
worden apparaten herkend als apparaten in persoonlijk
eigendom die momenteel zijn geblokkeerd.

FeatureNotSupported De gebruiker probeert een functie te gebruiken die nog niet is
vrijgegeven voor alle klanten of die niet compatibel is met uw
Intune-configuratie.

UserAbandonment De inschrijving is afgebroken door de eindgebruiker.
(Onboarding is gestart door de eindgebruiker, maar kon niet
tijdig worden voltooid)



    

APNSCertificateExpired Apple-apparaten kunnen niet worden beheerd met een
verlopen Apple MDM-pushcertificaat.

ENROLLMENTFAILUREREASONNAME BESCHRIJVING

intuneManagementExtensions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De unieke id van de datum. 123

TenantKey De unieke id van de tenant. 456

DeviceKey Unieke id van het apparaat. 789

ExtensionVersionKey De unieke id van de
IntuneManagementExtension-versie.

1

ExtensionStateKey Unieke id van de status. 2

intuneManagementExtensionHealthStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

ExtensionStateKey Unieke id van de status. 2

ExtensionState De status van een
IntuneManagementExtension.

In orde

intuneManagementExtensionVersions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

ExtensionVersionKey De unieke id van de
IntuneManagementExtension-versie.

1

ExtensionVersion Het versienummer, bestaande uit vier
cijfers.

1.0.2.0

MamApplications

De IntuneManagementExtension bevat een lijst met dagelijkse IntuneManagementExtension-statussen
voor elk apparaat met Windows 10. De gegevens voor de afgelopen 60 dagen worden bewaard.

De IntuneManagementExtensionHealthState bevat een lijst van alle mogelijke statussen van de
IntuneManagementExtension.

De entiteit IntuneManagementExtensionVersion bevat een lijst van alle versies die worden gebruikt door
IntuneManagementExtension.

De entiteit MamApplication bevat een lijst met LOB-apps (Line-of-Business) die via Mobile Application
Management (MAM) worden beheerd, maar die niet zijn ingeschreven in uw bedrijf.



    

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

mamApplicationKey De unieke id van de MAM-toepassing. 432

mamApplicationName De naam van de MAM-toepassing. Voorbeeldnaam voor de MAM-
toepassing

mamApplicationId De toepassings-id van de MAM-
toepassing.

123

IsDeleted Geeft aan of deze MAM-app-record is
bijgewerkt. 
Waar: de MAM-app heeft een nieuwe
record met bijgewerkte velden in deze
tabel. 
Onwaar: de meest recente record voor
deze MAM-app.

Waar/onwaar

StartDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
MAM-app is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

DeletedDateUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

11/23/2016 12:00:00 AM

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
MAM-app het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

MamApplicationInstances

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

ApplicationInstanceKey De unieke id van het MAM-app-
exemplaar in het datawarehouse
(surrogaatsleutel).

123

UserId De gebruikers-id van de gebruiker die
deze MAM-app heeft geïnstalleerd.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

ApplicationInstanceId De unieke id van het MAM-app-
exemplaar, vergelijkbaar met
ApplicationInstanceKey, maar de id is
een natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

mamApplicationId De toepassings-id van de MAM-
toepassing waarvoor dit MAM-
toepassingsexemplaar is gemaakt.

11/23/2016 12:00:00 AM

ApplicationVersion De toepassingsversie van deze MAM-
app.

2

De entiteit MamApplicationInstance bevat een lijst met beheerde MAM-apps (Mobile Application Management)
als zelfstandige exemplaren per gebruiker per apparaat. Alle gebruikers en apparaten die worden vermeld in de
entiteit zijn beveiligd, wat inhoudt dat er ten minste één MAM-beleid aan de gebruiker of het apparaat is
toegewezen.



    

CreatedDate De datum waarop deze record van het
MAM-app-exemplaar is gemaakt. De
waarde kan null zijn.

11/23/2016 12:00:00 AM

Platform Het platform van het apparaat waarop
deze MAM-app is geïnstalleerd.

2

PlatformVersion De versie van het platform van het
apparaat waarop deze MAM-app is
geïnstalleerd.

2.2

SdkVersion De MAM SDK-versie waarmee deze
MAM-app is ingepakt.

3.2

mamDeviceId De apparaat-id van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamDeviceType Het apparaattype van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamDeviceName De apparaatnaam van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

IsDeleted Geeft aan of de record van dit MAM-
app-exemplaar is bijgewerkt. 
True: het MAM-app-exemplaar heeft
een nieuwe record met bijgewerkte
velden in deze tabel. 
Onwaar: de meest recente record voor
dit MAM-app-exemplaar.

Waar/onwaar

StartDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop dit
MAM-app-exemplaar is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

DeletedDateUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

11/23/2016 12:00:00 AM

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop dit
MAM-app-exemplaar het laatst is
gewijzigd in het datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

MamCheckins

NOTENOTE

De entiteit MamCheckin vertegenwoordigt gegevens die worden verzameld wanneer een MAM-app-exemplaar
(Mobile Application Management) heeft ingecheckt bij de Intune-service.

Wanneer een app-exemplaar meerdere keren per dag wordt ingecheckt, wordt dit slechts eenmaal geregistreerd in het
datawarehouse.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van de
MAM-app is vastgelegd in het
datawarehouse.

20160703

ApplicationInstanceKey De sleutel van het app-exemplaar dat is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

123

UserKey De sleutel van de gebruiker die is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

4323

mamApplicationKey De toepassingssleutel van de
toepassing waaraan de MAM-
toepassingcheck-in is gekoppeld.

432

DeviceHealthKey De sleutel van de apparaatstatus die is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

321

PlatformKey Het platform van het apparaat dat is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

123

LastCheckInDate De datum en tijd waarop deze MAM-
app het laatst is ingecheckt. De waarde
kan null zijn.

11/23/2016 12:00:00 AM

MamDeviceHealths

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DeviceHealthKey De unieke id van het apparaat en de
bijbehorende status in het
datawarehouse (surrogaatsleutel).

123

DeviceHealth De unieke id van het apparaat en de
bijbehorende status, vergelijkbaar met
DeviceHealthKey, maar de id is een
natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7777-0340-
032819502773

DeviceHealthName De status van het apparaat. 
Niet beschikbaar: er is geen informatie
over dit apparaat. 
Goed: apparaat is niet opengebroken. 
Slecht: apparaat is opengebroken.

Niet beschikbaar Goed Slecht

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
specifieke MAM-apparaatstatus het
laatst is gewijzigd in het datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

De entiteit MamDeviceHealth vertegenwoordigt apparaten waarop MAM-beleid (Mobile Application
Management) is geïmplementeerd, zelfs als ze opengebroken zijn.



MamPlatforms

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

PlatformKey De unieke id van het platform in het
datawarehouse (surrogaatsleutel).

123

Platform De unieke id van de platform,
vergelijkbaar met PlatformKey, maar het
is een natuurlijke sleutel.

123

PlatformName De naam van het platform Niet beschikbaar 
Geen 
Windows 
iOS 
Android.

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop dit
platform het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

managementAgentTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

ManagementAgentTypeID Unieke id van het type beheeragent.

ManagementAgentTypeKey Unieke id van het type beheeragent in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

ManagementAgentTypeName Hiermee wordt aangegeven wat voor soort agent wordt
gebruikt om het apparaat te beheren.

VoorbeeldVoorbeeld

MANAGEMENTAGENTTYPEID NAAM BESCHRIJVING

1 EAS Het apparaat wordt beheerd via
Exchange Active Sync

2 MDM Het apparaat wordt beheerd met
behulp van een MDM-agent

3 EasMdm Het apparaat wordt beheerd door zowel
Exchange Active Sync als een MDM-
agent

4 IntuneClient Het apparaat wordt beheerd door de
Intune-PC-agent

De entiteit MamPlatform bevat de platformnamen en -typen waarop een MAM-app (Mobile Application
Management) is geïnstalleerd.

De entiteit ManagementAgentTypes vertegenwoordigt de agents die worden gebruikt om een apparaat te
beheren.



5 EasIntuneClient Het apparaat wordt beheerd door zowel
Exchange Active Sync als de Intune-PC-
agent

8 ConfigManagerClient Het apparaat wordt beheerd door de
System Center Configuration Manager-
agent

10 ConfigurationManagerClientMdm Het apparaat wordt beheerd door
Configuration Manager en MDM.

11 ConfigurationManagerCLientMdmEas Het apparaat wordt beheerd door
Configuration Manager, MDM en
Exchange Active Sync.

16 Onbekend Onbekend type beheeragent

32 Jamf De apparaatkenmerken worden van
Jamf opgehaald.

64 GoogleCloudDevicePolicyController Het apparaat wordt beheerd door
Google's CloudDPC.

MANAGEMENTAGENTTYPEID NAAM BESCHRIJVING

managementStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

managementStateID Unieke id van de beheerstatus.

managementStateKey Unieke id van de beheerstatus in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

managementStateName Hiermee wordt de status aangeduid van de externe actie die
op dit apparaat is toegepast.

VoorbeeldVoorbeeld

MANAGEMENTSTATEID NAAM BESCHRIJVING

0 Beheerd Beheerd zonder externe acties in
behandeling.

1 RetirePending Er is een opdracht voor buiten gebruik
stellen in behandeling voor het
apparaat.

2 RetireFailed De opdracht voor buiten gebruik stellen
is mislukt op het apparaat.

De entiteit ManagementState verschaft informatie over de status van het apparaat. Informatie kan nuttig zijn
wanneer er externe acties zijn toegepast, het apparaat is gekraakt of geroot.



    

3 WipePending Er is een wisopdracht in behandeling
voor het apparaat.

4 WipeFailed De wisopdracht is mislukt op het
apparaat.

5 Niet in orde Status Niet in orde.

6 DeletePending Er is een opdracht tot verwijderen in
behandeling voor het apparaat.

7 RetireIssued Er is een opdracht voor buiten gebruik
stellen gegeven op het apparaat.

8 WipeIssued Er is een wisopdracht gegeven.

9 WipeCanceled De wisopdracht is geannuleerd.

10 RetireCanceled De opdracht voor buiten gebruik stellen
is geannuleerd.

11 Discovered Het apparaat is onlangs gedetecteerd
door Intune. Wanneer er voor de eerste
keer wordt ingecheckt, krijgt het de
status Beheerd.

MANAGEMENTSTATEID NAAM BESCHRIJVING

mobileAppInstallStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

AppInstallStateKey De unieke id van de installatiestatus van de app voor uw
account.

AppInstallState Enum-waarde van de installatiestatus van de app.

AppInstallStateName Naam van de installatiestatus van de app.

mobileAppInstallStatusCounts

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

DateKey Sleutel van de datum waarop de installatiestatus van de app
werd vastgelegd.

AppKey Sleutel van de mobiele app die wordt gebruikt om een
exemplaar van AppRevision te identificeren.

De entiteit MobileAppInstallState vertegenwoordigt de installatiestatus van een mobiele toepassing nadat deze is
toegewezen aan een groep apparaten, gebruikers of beide.

Vertegenwoordigt de installatiestatus van een mobiele app voor een bepaald doelapparaattype met behulp van
Mobile Application Management via Microsoft Intune.



DeviceTypeKey Sleutel van het apparaattype dat is gekoppeld aan de mobiele
toepassing.

AppInstallStateKey Sleutel van de installatiestatus van de app die wordt gebruikt
om een exemplaar van MobileAppInstallState te identificeren.

ErrorCode De foutcode geretourneerd door het app-
installatieprogramma, het mobiele platform of de service met
betrekking tot de installatie van de app.

Aantal Totaalaantal.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

ownerTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

ownerTypeID Unieke id van het type eigenaar.

ownerTypeKey Unieke id van het type eigenaar in het
datawarehouse - surrogaatsleutel.

ownerTypeName Hiermee wordt het type eigenaar van
de apparaten voorgesteld: Corporate -
apparaat is eigendom van de
onderneming. Personal - apparaat is
persoonlijk eigendom (BYOD). Unknown
- er is geen informatie over dit
apparaat.

Corporate Personal Unknown

NOTENOTE

policies

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

PolicyKey Een unieke sleutel voor het beleid in het
datawarehouse.

123

PolicyId Een unieke id van het beleid in het
datawarehouse.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

PolicyName De naam van het beleid. "Windows 10 Baseline"

Met de entiteit ownerType wordt aangegeven of een apparaat bedrijfseigendom of privé-eigendom is of dat niet
bekend is wie de eigenaar is.

Bij het maken van dynamische groepen voor apparaten moet u voor het ownerTypeName -filter in AzureAD de waarde 
deviceOwnership  instellen als Company . Zie Regels voor apparaten voor meer informatie.

De entiteit Policy bevat apparaatconfiguratieprofielen, app-configuratieprofielen en nalevingsbeleid. U kunt het
beleid met MDM (Mobile Device Management) toewijzen aan een groep in uw onderneming.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership#rules-for-devices


PolicyVersion De versie van het beleid. Wanneer het
beleid wordt gewijzigd, wordt er een
nieuwere versie gemaakt.

1, 2, 3

IsDeleted Geeft aan of de beleidsrecord is
bijgewerkt. Waar: het beleid heeft een
nieuwe record met bijgewerkte velden.
Onwaar: de meest recente record voor
het beleid.

Waar/onwaar

StartDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop het
beleid is gemaakt in het datawarehouse.

23-11-2016, 0:00

DeletedDateUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

23-11-2016, 0:00

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop het
beleid het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

23-11-2016, 0:00

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyDeviceActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

In behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

PolicyKey Beleidssleutel, kan worden
samengevoegd met Policy om de naam
van het beleid op te halen.

Windows 10-basislijn

Fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

Mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

policyPlatformTypes

In de volgende tabel wordt het aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
weergegeven. Het aantal weerspiegelt de gegevens per beleidstypeprofiel. Als een apparaat bijvoorbeeld voor alle
toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor die
dag. Als aan een apparaat twee profielen zijn toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel met de
status Fout, wordt de teller Geslaagd met één opgehoogd en wordt het apparaat in de foutstatus geplaatst. De
entiteit policyDeviceActivity geeft voor de afgelopen 30 dagen aan hoeveel apparaten op een bepaalde dag een
bepaalde status hebben.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

PolicyPlatformTypeKey De unieke sleutel voor het platformtype
van het beleid.

20170519

PolicyPlatformTypeId De unieke id voor het platformtype van
het beleid.

1

PolicyPlatformTypeName De naam van het platformtype van het
beleid.

AndroidForWork

policyTypeActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

PolicyKey Beleidssleutel, kan worden
samengevoegd met Policy om de naam
van het beleid op te halen.

Windows 10 baseline

PolicyTypeKey Het type beleidssleutel, kan worden
samengevoegd met PolicyType om de
naam van het beleidstype op te halen.

Windows 10-nalevingsbeleid
configureren

In behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

Fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

Mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

policyTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

PolicyTypeId Een unieke id van het beleid in het
bronsysteem.

123

De entiteit PolicyTypeActivity bevat het cumulatieve aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling,
Mislukt of Fout. Deze statuswaarden verwijzen naar een apparaatconfiguratieprofiel, app-configuratieprofiel of
nalevingsbeleid per dag.

De entiteit PolicyType bevat typen apparaatconfiguratieprofielen, app-configuratieprofielen en nalevingsbeleid. U
kunt het beleid met MDM (Mobile Device Management) toewijzen aan een groep in uw onderneming.



PolicyTypeKey Een unieke id van het beleid in het
datawarehouse.

1

PolicyTypeName De naam van het beleidstype Nalevingsbeleid van Windows 10.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyUserActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

DateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

In behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

PolicyKey Beleidssleutel, kan worden
samengevoegd met Policy om de naam
van het beleid op te halen.

Windows 10 baseline

Fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

termsAndConditions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

termsAndConditionsKey Een sleutel die overeenkomt met een
vermelding in de verzameling
'userTermsAndConditionsAcceptances'

123

termsAndCondidionsId De id voor deze
gebruikersvoorwaardenvermelding

276edcb7-7440-4339-b6c5-
8b6fc556fee6

termsAndConditionsVersion De versie van deze
gebruikersvoorwaardenvermelding

1

In de volgende tabel wordt het aantal gebruikers met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
weergegeven. Het aantal weerspiegelt de gegevens per beleidstypeprofiel. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor alle
toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor die
dag. Als aan een gebruiker twee profielen zijn toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel met
de status Fout, wordt de gebruiker in de foutstatus geplaatst. De entiteit PolicyUserActivity geeft voor de
afgelopen 30 dagen aan hoeveel gebruikers op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.

De entiteit termsAndConditions vertegenwoordigt de metagegevens en inhoud van een set
Gebruikersvoorwaarden. De inhoud van de gebruikersvoorwaarden wordt aan gebruikers weergegeven bij hun
eerste poging tot inschrijven bij Intune en vervolgens na bewerkingen waarvoor een beheerder re-acceptatie
vereist. Op deze manier kunnen beheerders bepalingen communiceren waarmee een gebruiker moet instemmen
om apparaten in te schrijven bij Intune.



        

name De naam van deze
gebruikersvoorwaardenvermelding.

Intune-gebruiksvoorwaarden

description De beschrijving voor deze voorwaarden.

title De titel voor deze voorwaarden. Bedrijfsbeleid voor apparaatbeheer

summaryOfTerms De samenvatting van de voorwaarden
die aan de gebruiker worden
gepresenteerd.

Ik ga akkoord met de voorwaarden.

termsAndConditionsBodyText De hoofdtekst voor deze voorwaarden. Apparaatversleuteling: pincode van 6
cijfers afdwingen

isDeleted De waarde True of false om aan te
duiden of deze waarde is verwijderd.

False

startDateInclusiveUTC De begindatum van deze voorwaarden. 23-08-2018, 4:01:34 AM

endDateEclusiveUTC De einddatum van deze voorwaarden. 31-12-9999 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

userDeviceAssociations

NAAM BESCHRIJVING VOORBEELD

UserKey Een unieke id van gebruiker in het
datawarehouse. (surrogaatsleutel).

123

DeviceKey Een unieke id van het apparaat in het
datawarehouse.

123

CreatedDateTimeUTC De datum en tijd wanneer de
gebruikersapparaatkoppeling is
gemaakt. Hiervoor wordt de UTC-
notatie gebruikt.

23-11-2016, 0:00

IsDeleted Geeft aan dat de gebruiker het apparaat
heeft uitgeschreven en dat de koppeling
niet meer actueel is.

Waar/onwaar

EndedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

23-6-2017, 0:00

gebruikers

De entiteit UserDeviceAssociation bevat gebruikersapparaatkoppelingen in uw organisatie.

De entiteit user bevat een lijst van alle Azure Active Directory-gebruikers (Azure AD) met toegewezen licenties in
uw onderneming.

De entiteitverzameling user bevat gebruikersgegevens. Deze records bevatten gebruikersstatussen gedurende de
periode van gegevensverzameling, ook als de gebruiker is verwijderd. Een gebruiker kan bijvoorbeeld worden
toegevoegd aan Intune en vervolgens ergens gedurende de afgelopen maand zijn verwijderd. Ook al is deze



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

UserKey De unieke id van de gebruiker in het
datawarehouse - surrogaatsleutel.

123

UserId De unieke id van de gebruiker,
vergelijkbaar met UserKey, maar dit is
een natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

UserEmail Het e-mailadres van de gebruiker. John@constoso.com

userPrincipalName De UPN (user principal name) van de
gebruiker.

John@constoso.com

DisplayName De weergavenaam van de gebruiker. Jan

IntuneLicensed Geeft aan of deze gebruiker een licentie
heeft voor Intune

Waar/onwaar

IsDeleted Geeft aan of alle licenties van de
gebruiker zijn verlopen en of de
gebruiker daarom uit Intune werd
verwijderd. Deze markering verandert
niet voor één record. In plaats daarvan
wordt er een nieuwe record gemaakt
voor een nieuwe gebruikersstatus.

Waar/onwaar

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop de
record het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse

23-11-2016, 0:00

userTermsAndConditionsAcceptances

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey Een sleutel die overeenkomt met de
datumwaarden in de verzameling
'dates'.

20180823

userKey Een gebruikerssleutel toegewezen aan
een gebruiker in de verzameling 'users'.

20000

termsAndConditionsKey Een sleutel die overeenkomt met een
vermelding in de verzameling
'termsAndConditions'

1

acceptedDateTimeUTC De tijd dat de gebruiker deze
voorwaarden heeft geaccepteerd

23-08-2018, 4:01:34 AM

gebruiker niet aanwezig op het moment dat het rapport wordt gegenereerd, toch zijn de gebruiker en de status
aanwezig in de gegevens van de vorige maand. U kunt een rapport maken dat de duur van de historische
aanwezigheid van de gebruiker in uw gegevens weergeeft.

De entiteit userTermsAndConditionsAcceptance vertegenwoordigt de acceptatiestatus van een bepaalde set
voorwaarden door een bepaalde gebruiker. Gebruikers moeten de meest recente versie van de voorwaarden
accepteren om toegang te behouden tot de bedrijfsportal.



lastModifiedDateTimeUTC De laatste keer dat deze vermelding is
gewijzigd.

23-08-2018, 4:01:34 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

vppProgramTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

VppProgramTypeID De id voor het type.

VppProgramTypeKey De surrogaatsleutel voor de sleutel.

VppProgramTypeName Het type VPP-programma.

VoorbeeldVoorbeeld

VPPPROGRAMID NAAM BESCHRIJVING

3DDA2474-470B-4503-9830-
2665C21C1945

Microsoft Het VPP-programma van Microsoft.

00000000-0000-0000-0000-
000000000000

Nog niet beschikbaar Standaardwaarde, geen VPP.

B54814E0-68EA-4BA4-8088-
B5AAB58E737B

Apple VPP-programma van Apple.

Volgende stappen

De entiteit vppProgramTypes bevat een lijst van mogelijke VPP-programmatypen voor een app.

Zie het artikel Datawarehouse-gegevensmodel voor meer informatie over het Intune-datawarehouse.

https://docs.microsoft.com/intune/reports-ref-data-model


Levensduur gebruikers weergeven in het Microsoft
Intune-datawarehouse
27-7-2019 • 5 minutes to read

DISPLAYNAME ISDELETED
STARTDATEINCLUSIVE
UTC

ENDDATEEXCLUSIVEUT
C ISCURRENT

Jan de Vries ONWAAR 01-06-2017 31-12-9999 WAAR

DISPLAYNAME ISDELETED
STARTDATEINCLUSIVE
UTC

ENDDATEEXCLUSIVEUT
C ISCURRENT

Jan de Vries ONWAAR 01-06-2017 07/26/2017 FALSE

Jan de Vries WAAR 26-07-2017 31-12-9999 WAAR

DISPLAYNAME ISDELETED
STARTDATEINCLUSIVE
UTC

ENDDATEEXCLUSIVEUT
C ISCURRENT

Jan de Vries ONWAAR 01-06-2017 26-07-2017 ONWAAR

De maand aan momentopnamen van gegevens die zijn opgeslagen in het datawarehouse van Intune kunt u
gebruiken voor het beantwoorden van vragen over trends op basis van tijd. U kunt bijvoorbeeld kijken naar het
aantal gebruikers dat gedurende een maand wordt toegevoegd. U kunt ook vragen naar het aantal gebruikers dat
uit het systeem is verwijderd.

In het datawarehouse worden historische gegevens opgeslagen om dit type informatie te kunnen verschaffen. In
het datawarehouse kan de levensduur van een entiteit worden bijgehouden. Bij wijzigingen in de status van een
entiteit en bij het verwijderen van de entiteit wordt in het datawarehouse vastgelegd wanneer een entiteit is
gemaakt. Omdat de geschiedenis wordt vastgelegd met dagelijkse momentopnamen van kwantitatieve metingen,
kunt u een bepaalde dag met de vorige vergelijken, enzovoort.

Werken met de levensduur van entiteiten kan verwarrend zijn omdat de status van uw entiteiten verandert.  Dit
betekent dat als u een momentopname op dag 30 bekijkt, er geen gebruikersrecord met een actieve status in de
gegevens bestaat. Op dag 29-28 kan de entiteitsrecord een actieve status hebben. En vóór dag 28 bestond de
gebruiker in het geheel niet.

Dit scenario wordt mogelijk wat duidelijker bij het doorlopen van de levensduur van een entiteit.

Als we ervan uitgaan dat een gebruiker, bijvoorbeeld Jan de Vries, een licentie krijgt toegewezen op 01-06-2017,
bevat de tabel Gebruiker de volgende vermelding:

Jan de Vries beëindigt zijn licentie op 25-07-2017. De tabel Gebruiker bevat de volgende vermeldingen.
Wijzigingen in bestaande records zijn marked .

De eerste rij geeft aan dat Jan de Vries in Intune bestond van 01-06-2017 tot 25-07-2017. De tweede record geeft
aan dat de gebruiker op 25-07-2017 werd verwijderd en niet meer in Intune aanwezig is.

Laten we er nu van uitgaan dat Jan de Vries een nieuwe licentie krijgt toegewezen op 31-08-2017. In dat geval
bevat de tabel Gebruiker de volgende vermeldingen:



Jan de Vries WAAR 26-07-2017 08/31/2017 FALSE

Jan de Vries ONWAAR 08/31/2017 31-12-9999 WAAR

DISPLAYNAME ISDELETED
STARTDATEINCLUSIVE
UTC

ENDDATEEXCLUSIVEUT
C ISCURRENT

Dimensietabellen in de levensduur van de entiteit

EIGENSCHAPSNAAM METAGEGEVENS INTERPRETATIE VAN WAARDEN

IsDeleted Hiermee wordt aangegeven of de entiteit in Intune werd
verwijderd.

StartDateInclusiveUTC De UTC-datum waarop de entiteit werd geladen in het
Intune-datawarehouse. Het is mogelijk dat de entiteit is
gemaakt voordat deze werd geïmporteerd in het Intune-
datawarehouse.

DeletedDateUTC De UTC-datum waarop de entiteit in Intune werd verwijderd.

Volgende stappen

Iemand die de huidige status van alle gebruikers wil zien, kan als filter IsCurrent = TRUE  gebruiken.

Iemand die alleen bestaande gebruikers wil zien, kan als filter IsCurrent = TRUE AND IsDeleted = FALSE  gebruiken.

Om de geschiedenis van statuswijzigingen in entiteiten te kunnen bewaren, verwijdert Intune geen records.  In
plaats daarvan worden records alleen gemarkeerd als verwijderd. Dit wordt voorlopig verwijderen genoemd. De
dimensietabellen bevatten diverse kolommen met metagegevens om de levensduur van records bij te houden.

De meest gebruikte kolommen voor metagegevens zijn:

Kolommen met metagegevens die beginnen met het voorvoegsel Rij, zoals RowLastModifiedDateTimeUTC,
geven aan wanneer een record in de Intune-datawarehouse is gemaakt of gewijzigd. Het datawarehouse bevindt
zich downstream van de gegevens in Intune. Deze waarde heeft geen betrekking op de levensduur van de entiteit
in Intune.

Een persoon die alleen de dimensie-entiteiten wil zien die momenteel aanwezig zijn, kan een filter toepassen met
IsDeleted = FALSE .

Zie Naslaginformatie voor huidige gebruikersentiteit voor meer informatie over de entiteit Huidige
gebruiker.
Zie Naslaginformatie voor gebruikersentiteit voor meer informatie over de entiteit Gebruiker.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/reports-ref-current-user


Naslag voor toepassingsentiteiten
23-7-2019 • 5 minutes to read

appRevisions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

appKey De unieke id van de app. 123

applicationId De unieke id van de app, vergelijkbaar
met AppKey, maar dit is een natuurlijke
sleutel

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

revision De versie zoals vermeld door de
beheerder tijdens het uploaden van het
binaire bestand.

2

title De titel van de app. Excel

publisher De uitgever van de app. Microsoft

uploadState De uploadstatus van de app. 1

appTypeKey Verwijzing naar AppType zoals
beschreven in de volgende sectie

vppProgramTypeKey Verwijzing naar VppProgramType zoals
hieronder beschreven.

creationTime Het tijdstip waarop deze revisie is
gemaakt.

11/23/2016 12:00:00 AM

modifiedTime De laatste keer dat er iets aan deze
revisie is gewijzigd.

11/23/2016 12:00:00 AM

grootte De grootte van het binaire bestand.

startDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-revisie is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

De categorie Toepassing bevat entiteiten voor mobiele apparaten waarmee gegevens worden bijgehouden, zoals:

Versies van een app
Installatiebron van een app
Type ontwikkelaars die een app hebben gemaakt
Beheerde softwaretypen voor een app, bijvoorbeeld sidecar of desktop
VPP-status (Volume Purchasing Program) van een app

De entiteit AppRevision biedt een overzicht van alle versies van apps.



endDateExclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-revisie verouderd is geraakt.

11/23/2016 12:00:00 AM

IsCurrent Geeft aan of deze app-versie actueel is
of niet aanwezig is in het
datawarehouse.

Waar/onwaar

rowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
app-versie het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

AppTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

appTypeID De id voor het type

appTypeKey De surrogaatsleutel voor de sleutel

appTypeName App-type

VoorbeeldVoorbeeld

APPTYPEID NAAM BESCHRIJVING

0 Android Store-app Een Android Store-app.

1 Android LOB-app Een Android Line-Of-Business-app.

2 Beheerde Android Store-app (MAM) Een Android Store-app die onder
beheer staat.

3 iOS Store-app Een iOS Store-app.

4 iOS LOB-app Een iOS Line-Of-Business-app.

5 Beheerde iOS Store-app (MAM) Een iOS Store-app die onder beheer
staat.

6 O365 Pro Plus Suite De Office 365 Pro Plus Suite voor
Windows 10.

7 Web-app Een web-app.

8 Windows Phone 8.1 Store-app Een Windows Phone 8.1 Store-app.

9 Windows Store-app Een Windows Store-app.

10 Windows LOB-app Een Windows AppX Line-Of-Business-
app.

De entiteit appType vermeldt de installatiebron van een app.



11 Windows Mobile MSI Een MSI Line-Of-Business-app.

12 Windows Phone LOB-app Een Windows Phone Line-of-Business-
app.

APPTYPEID NAAM BESCHRIJVING

vppProgramTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

vppProgramTypeID De id voor het type.

vppProgramTypeKey De surrogaatsleutel voor de sleutel.

vppProgramTypeName Het type VPP-programma.

VoorbeeldVoorbeeld

VPPPROGRAMID NAAM BESCHRIJVING

3DDA2474-470B-4503-9830-
2665C21C1945

Microsoft Het VPP-programma van Microsoft.

00000000-0000-0000-0000-
000000000000

Nog niet beschikbaar Standaardwaarde, Geen VPP.

B54814E0-68EA-4BA4-8088-
B5AAB58E737B

Apple VPP-programma van Apple.

applicationInventories

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceKey Dit is een verwijzing naar de tabel Device die de Intune-
apparaat-id bevat.

dateKey Verwijzing naar datumtabel waarmee de dag van de
inventarisatie wordt aangegeven.

applicationName De toepassingsnaam.

applicationVersion Versie van de toepassing.

bundleSize De grootte van de app in bytes.

mobileAppInstallStates

De entiteit vppProgramTypes bevat een lijst van mogelijke VPP-programmatypen voor een app.

Met de entiteit applicationInventory worden de toepassingen weergegeven die zich op het moment van de
inventarisatieverzameling op het apparaat bevinden.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING

appInstallStateKey De unieke id van de installatiestatus van de app voor uw
account.

appInstallState Enum-waarde van de installatiestatus van de app.

appInstallStateName Naam van de installatiestatus van de app.

De entiteit mobileAppInstallState vertegenwoordigt de installatiestatus van een mobiele toepassing nadat deze
is toegewezen aan een groep apparaten, gebruikers of beide.



Verwijzing voor datum entiteit
23-7-2019 • 2 minutes to read

dates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey Unieke id voor deze datum in het
datawarehouse.

20160703

fullDate Deze datum wordt weergegeven in de
volledige datum-/tijdnotatie.

7/3/2016 12:00:00 AM

dayOfWeek Dag van week 1

dayOfMonth Dag van maand 3

dayOfYear Dag van jaar 185

weekOfYear Week van jaar 28

monthOfYear Maand van jaar 7

calendarQuarter Kalenderkwartaal 3

calendarYear Kalenderjaar 2016

dateKey Unieke id voor deze datum in het
datawarehouse.

20160703

fullDate Deze datum wordt weergegeven in de
volledige datum-/tijdnotatie.

7/3/2016 12:00:00 AM

dayOfWeek Dag van week 1

dayOfMonth Dag van maand 3

dayOfYear Dag van jaar 185

weekOfYear Week van jaar 28

monthOfYear Maand van jaar 7

calendarQuarter Kalenderkwartaal 3

De categorie dates bevat de entiteit date die wordt gebruikt om datumverwijzingen in het gegevensmodel te
definiëren.

De entiteit date vertegenwoordigt datums waarnaar wordt verwezen door meerdere datawarehouse-entiteiten.



calendarYear Kalenderjaar 2016

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

Volgende stappen
Meer informatie over het Intune-datawarehouse.



Informatie voor apparaatentiteiten
23-7-2019 • 17 minutes to read

deviceTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceTypeID Unieke id van het apparaattype

deviceTypeKey Unieke id van het apparaattype in het datawarehouse -
surrogaatsleutel

deviceTypeName Apparaattype

VoorbeeldVoorbeeld

DEVICETYPEID NAAM BESCHRIJVING

0 Desktop Windows Desktop-apparaat

1 WindowsRT WindowsRT-apparaat

2 WinMO6 Windows Mobile 6.0-apparaat

3 Nokia Nokia-apparaat

4 WindowsPhone Windows Phone-apparaat

5 Mac Mac-apparaat

6 WinCE Windows CE-apparaat

7 WinEmbedded Windows Embedded-apparaat

De categorie Apparaten bevat entiteiten voor mobiele apparaten waarmee gegevens worden bijgehouden, zoals:

Apparaattype
Apparaatregistratie en registratiestatus
Apparaateigendom
Apparaatbeheerstatus
Apparaatlidmaatschap voor Azure AD-status
Status van inschrijving
Historische informatie over het apparaat
Inventarisatie van apps op het apparaat

De entiteit deviceTypes vertegenwoordigt het apparaattype waarnaar wordt verwezen door andere
datawarehouse-entiteiten. Met het apparaattype wordt doorgaans het model, de fabrikant of een combinatie van
beide beschreven.



8 IPhone iPhone-apparaat

9 IPad iPad-apparaat

10 IPod iPod-apparaat

11 Android Android-apparaat dat wordt beheerd
met Apparaatbeheer

12 ISocConsumer iSoc Consumer-apparaat

14 MacMDM Mac OS X-apparaat dat wordt beheerd
met de ingebouwde MDM-agent

15 HoloLens HoloLens-apparaat

16 SurfaceHub Surface Hub-apparaat

17 AndroidForWork Android-apparaat dat wordt beheerd
met de Android-profieleigenaar

100 Blackberry Blackberry-apparaat

101 Palm Palm-apparaat

255 Onbekend Onbekend apparaattype

DEVICETYPEID NAAM BESCHRIJVING

enrollmentActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

dateKey De sleutel van de datum waarop deze inschrijvingsactiviteit is
geregistreerd.

deviceEnrollmentTypeKey De sleutel van het type inschrijving.

deviceTypeKey De sleutel van het type apparaat.

enrollmentEventStatusKey De sleutel van de status waarmee wordt aangegeven of het
inschrijven is geslaagd of mislukt.

enrollmentFailureCategoryKey De sleutel van de categorie van de mislukte inschrijving (als de
inschrijving is mislukt).

enrollmentFailureReasonKey De sleutel van de reden voor het mislukken van de
inschrijving (als de inschrijving is mislukt).

osVersion De versie van het besturingssysteem van het apparaat.

De entiteit enrollmentActivity geeft de activiteit van een apparaatinschrijving aan.



count Het totale aantal inschrijvingsactiviteiten dat overeenkomt
met de bovenstaande classificaties.

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentEventStatuses

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentEventStatusKey De unieke id van de inschrijvingsstatus in het datawarehouse
(surrogaatsleutel)

enrollmentEventStatusName De naam van de inschrijvingsstatus. Zie de onderstaande
voorbeelden.

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTEVENTSTATUSNAME BESCHRIJVING

Geslaagd Een geslaagde apparaatinschrijving

Mislukt Een mislukte apparaatinschrijving

Niet beschikbaar De inschrijvingsstatus is onbekend.

enrollmentFailureCategories

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentFailureCategoryKey De unieke id van de categorie van de mislukte inschrijving in
het datawarehouse (surrogaatsleutel)

enrollmentFailureCategoryName De naam van de categorie van de mislukte inschrijving. Zie de
onderstaande voorbeelden.

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTFAILURECATEGORYNAME BESCHRIJVING

Niet van toepassing De categorie van de mislukte inschrijving is niet van
toepassing.

Niet beschikbaar De categorie van de mislukte inschrijving is niet beschikbaar.

Onbekend Onbekende fout.

Verificatie Verificatie mislukt.

De entiteit enrollmentEventStatus geeft het resultaat van een apparaatinschrijving aan.

De entiteit EnrollmentFailureCategory geeft aan waarom een apparaatinschrijving is mislukt.



Autorisatie De aanroep is geverifieerd, maar niet geautoriseerd om in te
schrijven.

AccountValidation Kan het account niet valideren voor inschrijving. (Account
geblokkeerd, inschrijving niet ingeschakeld)

UserValidation De gebruiker kan niet worden gevalideerd. (De gebruiker
bestaat niet, ontbrekende licentie)

DeviceNotSupported Het apparaat wordt niet ondersteund voor Mobile Device
Management.

InMaintenance Het account bevindt zich in de onderhoudsmodus.

BadRequest De client heeft een aanvraag verzonden die niet wordt
begrepen/ondersteund door de service.

FeatureNotSupported Een of meer functies die worden gebruikt door deze
inschrijving, worden niet ondersteund voor dit account.

EnrollmentRestrictionsEnforced De inschrijving wordt geblokkeerd door de
inschrijvingsbeperkingen die door de beheerder zijn
geconfigureerd.

ClientDisconnected Er is een time-out voor de client opgetreden of de inschrijving
is afgebroken door de eindgebruiker.

UserAbandonment De inschrijving is afgebroken door de eindgebruiker.
(Onboarding is gestart door de eindgebruiker, maar kon niet
tijdig worden voltooid)

ENROLLMENTFAILURECATEGORYNAME BESCHRIJVING

enrollmentFailureReasons

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

enrollmentFailureReasonKey De unieke id van de reden van de mislukte inschrijving in het
datawarehouse (surrogaatsleutel)

enrollmentFailureReasonName De naam van de inschrijvingsfoutoorzaak. Zie de
onderstaande voorbeelden.

VoorbeeldVoorbeeld

ENROLLMENTFAILUREREASONNAME BESCHRIJVING

Niet van toepassing De reden van de mislukte inschrijving is niet van toepassing.

Niet beschikbaar De reden van de mislukte inschrijving is niet beschikbaar.

De entiteit EnrollmentFailureReason geeft een meer gedetailleerde redenen voor een apparaatinschrijvingsfout
binnen een bepaalde foutcategorie.



Onbekend Onbekende fout.

UserNotLicensed Kan de gebruiker niet vinden in Intune of de gebruiker heeft
geen geldige licentie.

UserUnknown De gebruiker is niet bekend bij Intune.

BulkAlreadyEnrolledDevice Slechts één gebruiker kan een apparaat inschrijven. Dit
apparaat is eerder ingeschreven door een andere gebruiker.

EnrollmentOnboardingIssue De Intune MDM-instantie (Mobile Device Management) is
nog niet geconfigureerd.

AppleChallengeIssue De installatie van het iOS-beheerprofiel is vertraagd of
mislukt.

AppleOnboardingIssue Een Apple MDM-pushcertificaat is vereist om in te schrijven
bij Intune.

DeviceCap De gebruiker probeert meer apparaten in te schrijven dan
maximaal is toegestaan.

AuthenticationRequirementNotMet Deze aanvraag kan niet door de Intune-inschrijvingsservice
worden geautoriseerd.

UnsupportedDeviceType Dit apparaat voldoet niet aan de minimumvereisten voor
Intune-inschrijving.

EnrollmentCriteriaNotMet Kan dit apparaat niet inschrijven vanwege een
geconfigureerde regel om de inschrijving te beperken.

BulkDeviceNotPreregistered Kan de id voor internationale mobiele apparatuur (IMEI) of
het serienummer van het apparaat niet vinden. Zonder deze id
worden apparaten herkend als apparaten in persoonlijk
eigendom die momenteel zijn geblokkeerd.

FeatureNotSupported De gebruiker probeert een functie te gebruiken die nog niet is
vrijgegeven voor alle klanten of die niet compatibel is met uw
Intune-configuratie.

UserAbandonment De inschrijving is afgebroken door de eindgebruiker.
(Onboarding is gestart door de eindgebruiker, maar kon niet
tijdig worden voltooid)

APNSCertificateExpired Apple-apparaten kunnen niet worden beheerd met een
verlopen Apple MDM-pushcertificaat.

ENROLLMENTFAILUREREASONNAME BESCHRIJVING

ownerTypes
Met de entiteit enrollmentType wordt aangegeven of een apparaat bedrijfseigendom of privé-eigendom is of dat
het niet bekend is wie de eigenaar is.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

ownerTypeID Unieke id van het type eigenaar.

ownerTypeKey Unieke id van het type eigenaar in het
datawarehouse - surrogaatsleutel.

ownerTypeName Vertegenwoordigt het eigenaartype
van de apparaten: 
Corporate - apparaat is
bedrijfseigendom. 
Personal - apparaat is persoonlijk
eigendom (BYOD). 
Unknown - er is geen informatie over
dit apparaat.

Corporate Personal Unknown

NOTENOTE

managementStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

managementStateID Unieke id van de beheerstatus.

managementStateKey Unieke id van de beheerstatus in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

managementStateName Hiermee wordt de status aangeduid van de externe actie die
op dit apparaat is toegepast.

VoorbeeldVoorbeeld

MANAGEMENTSTATEID NAAM BESCHRIJVING

0 Beheerd Beheerd zonder externe acties in
behandeling.

1 RetirePending Er is een opdracht voor buiten gebruik
stellen in behandeling voor het
apparaat.

2 RetireFailed De opdracht voor buiten gebruik stellen
is mislukt op het apparaat.

3 WipePending Er is een wisopdracht in behandeling
voor het apparaat.

4 WipeFailed De wisopdracht is mislukt op het
apparaat.

Bij het maken van dynamische groepen voor apparaten moet u voor de ownerTypeName  in AzureAD de filterwaarde 
deviceOwnership  instellen als Company . Zie Regels voor apparaten voor meer informatie.

De entiteit managementStates verschaft informatie over de status van het apparaat. Informatie kan nuttig zijn
wanneer er externe acties zijn toegepast, het apparaat is gekraakt of geroot.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/users-groups-roles/groups-dynamic-membership#rules-for-devices


5 Niet in orde Status Niet in orde.

6 DeletePending Er is een opdracht tot verwijderen in
behandeling voor het apparaat.

7 RetireIssued Er is een opdracht voor buiten gebruik
stellen gegeven op het apparaat.

8 WipeIssued Er is een wisopdracht gegeven.

9 WipeCanceled De wisopdracht is geannuleerd.

10 RetireCanceled De opdracht voor buiten gebruik stellen
is geannuleerd.

11 Discovered Het apparaat is onlangs gedetecteerd
door Intune. Wanneer er voor de eerste
keer wordt ingecheckt, krijgt het de
status Beheerd.

MANAGEMENTSTATEID NAAM BESCHRIJVING

managementAgentTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

managementAgentTypeID Unieke id van het type beheeragent.

managementAgentTypeKey Unieke id van het type beheeragent in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

managementAgentTypeName Hiermee wordt aangegeven wat voor soort agent wordt
gebruikt om het apparaat te beheren.

VoorbeeldVoorbeeld

MANAGEMENTAGENTTYPEID NAAM BESCHRIJVING

1 EAS Het apparaat wordt beheerd via
Exchange Active Sync

2 MDM Het apparaat wordt beheerd met
behulp van een MDM-agent

3 EasMdm Het apparaat wordt beheerd door
zowel Exchange Active Sync als een
MDM-agent

De entiteit managementAgentTypes vertegenwoordigt de agents die worden gebruikt om een apparaat te
beheren.



4 IntuneClient Het apparaat wordt beheerd door de
Intune-PC-agent

5 EasIntuneClient Het apparaat wordt beheerd door
zowel Exchange Active Sync als de
Intune-PC-agent

8 ConfigManagerClient Het apparaat wordt beheerd door de
System Center Configuration Manager-
agent

16 Onbekend Onbekend type beheeragent

MANAGEMENTAGENTTYPEID NAAM BESCHRIJVING

devices

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

deviceKey Unieke id van het apparaat in het datawarehouse -
surrogaatsleutel.

deviceId Unieke id van het apparaat.

deviceName Naam van het apparaat op platforms waarop het benoemen
van een apparaat is toegestaan. Op andere platforms maakt
Intune een naam op basis van andere eigenschappen. Dit
kenmerk is niet beschikbaar voor alle apparaten.

deviceTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het apparaattype voor dit
apparaat.

deviceRegistrationState Sleutel van het kenmerk voor de clientregistratiestatus voor
dit apparaat.

ownerTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het type eigenaar voor dit
apparaat: zakelijk, persoonlijk of onbekend.

enrolledDateTime De datum en tijd waarop het apparaat is ingeschreven.

lastSyncDateTime Laatste bekende keer dat een apparaat is ingecheckt bij
Intune.

managementAgentKey Sleutel van de beheeragent die is gekoppeld aan dit apparaat.

managementStateKey Sleutel van de aan dit apparaat gekoppelde beheerstatus
waarmee de laatste status van een externe actie wordt
aangegeven of dat het apparaat is gekraakt of geroot.

azureADDeviceId De Azure-apparaat-id voor dit apparaat.

azureADRegistered Of het apparaat is geregistreerd bij Azure Active Directory.

Met de entiteit devices worden alle geregistreerde apparaten voor beheer en de bijbehorende eigenschappen
weergegeven.



deviceCategoryKey Sleutel van de categorie die is gekoppeld aan dit apparaat.

deviceEnrollmentType Sleutel van het registratietype dat is gekoppeld aan dit
apparaat (geeft de registratiemethode aan).

complianceStateKey Sleutel van de Nalevingsstatus die is gekoppeld aan dit
apparaat.

osVersion Versie van het besturingssysteem van het apparaat.

easDeviceId De Exchange ActiveSync-id van het apparaat.

serialNumber SerialNumber

userId De unieke id voor de gebruiker die is gekoppeld aan het
apparaat.

rowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop dit apparaat het laatst is
gewijzigd in het datawarehouse.

manufacturer Fabrikant van het apparaat

model Model van het apparaat

operatingSystem Het besturingssysteem van het apparaat. Windows, iOS,
enzovoort.

isDeleted Binaire code om weer te geven of het apparaat is verwijderd
of niet.

androidSecurityPatchLevel Niveau Android-beveiligingspatch

MEID MEID

isSupervised De supervisiestatus van het apparaat

freeStorageSpaceInBytes Beschikbare opslag in bytes.

totalStorageSpaceInBytes Totale opslag in bytes.

encryptionState De versleutelingsstatus van het apparaat.

subscriberCarrier Provider van abonnee van het apparaat

phoneNumber Telefoonnummer van het apparaat

IMEI IMEI

cellularTechnology Mobiele telefoontechnologie van het apparaat

WiFiMacAddress MAC-adres Wi-Fi

EIGENSCHAP BESCHRIJVING



ICCD Geïntegreerde circuit kaart-id

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

devicePropertyHistories

EIGENSCHAP BESCHRIJVING

dateKey Verwijzing naar datumtabel waarmee de dag wordt
aangegeven.

deviceKey Unieke id van het apparaat in het datawarehouse -
surrogaatsleutel. Dit is een verwijzing naar de apparaattabel
die de Intune-apparaat-id bevat.

deviceName Naam van het apparaat op platforms waarop het benoemen
van een apparaat is toegestaan. Op andere platforms maakt
Intune een naam op basis van andere eigenschappen. Dit
kenmerk is niet beschikbaar voor alle apparaten.

deviceRegistrationStateKey Sleutel van het kenmerk voor de apparaatregistratiestatus
voor dit apparaat.

ownerTypeKey Sleutel van het kenmerk voor het type eigenaar voor dit
apparaat: zakelijk, persoonlijk of onbekend.

managementStateKey Sleutel van de aan dit apparaat gekoppelde beheerstatus,
waarmee de laatste status van een externe actie wordt
aangegeven of dat het apparaat is gekraakt of geroot.

azureADRegistered Of het apparaat is geregistreerd bij Azure Active Directory.

complianceStateKey Een sleutel voor de ComplianceState.

OSVersion Versie besturingssysteem.

jailBroken Of het apparaat jailbroken of geroot is.

deviceCategoryKey Sleutel van het kenmerk voor de apparaatcategorie voor dit
apparaat.

De entiteit devicePropertyHistory heeft dezelfde eigenschappen als de apparatentabel en dagelijkse
momentopnamen van elke apparaatrecord per dag voor de afgelopen 90 dagen. De kolom DateKey geeft de dag
voor elke rij aan.



Naslag voor Intune-beheeruitbreidingen
23-7-2019 • 2 minutes to read

intuneManagementExtensionVersions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

extensionVersionKey De unieke id van de
intuneManagementExtensions-versie.

1

extensionVersion Het versienummer, bestaande uit vier
cijfers.

1.0.2.0

intuneManagementExtensionHealthStates

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

extensionStateKey Unieke id van de status. 2

extensionState De status van een
IntuneManagementExtension.

In orde

intuneManagementExtensions

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De unieke id van de datum. 123

tenantKey De unieke id van de tenant. 456

deviceKey Unieke id van het apparaat. 789

extensionVersionKey De unieke id van de
intuneManagementExtension-versie.

1

De categorie intuneManagementExtensions bevat entiteiten voor mobiele apparaten waarmee gegevens
worden bijgehouden, zoals:

Versies van een IntuneManagementExtension
Installatiestatus van een IntuneManagementExtension

De entiteit intuneManagementExtensionVersion bevat een lijst van alle versies die worden gebruikt door
intuneManagementExtensions.

De intuneManagementExtensionHealthState bevat een lijst van alle mogelijke statussen van de
intuneManagementExtensions.

De intuneManagementExtension bevat een lijst met dagelijkse intuneManagementExtensions-statussen voor
elk apparaat met Windows 10. De gegevens voor de afgelopen 60 dagen worden bewaard.



extensionStateKey Unieke id van de status. 2

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD



Naslag voor MAM-entiteiten (Mobile Application
Management)
23-7-2019 • 9 minutes to read

mamApplications

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

mamApplicationKey De unieke id van de MAM-toepassing. 432

mamApplicationName De naam van de MAM-toepassing. Voorbeeldnaam voor de MAM-
toepassing

mamApplicationId De toepassings-id van de MAM-
toepassing.

123

isDeleted Geeft aan of deze MAM-app-record is
bijgewerkt. 
Waar: de MAM-app heeft een nieuwe
record met bijgewerkte velden in deze
tabel. 
Onwaar: de meest recente record voor
deze MAM-app.

Waar/onwaar

startDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
MAM-app is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

deletedDateUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

11/23/2016 12:00:00 AM

rowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop deze
MAM-app het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamApplicationInstances

De categorie Mobile App Management bevat entiteiten voor mobiele apps, zoals:

Apps
exemplaren
Incheckstatus
Algemene status
Beleidsstatus
Status van inschrijving
Platformtypen

De entiteit mamApplication bevat een lijst met LOB-apps (Line-of-Business) die via Mobile Application
Management (MAM) worden beheerd, maar die niet zijn ingeschreven in uw bedrijf.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

applicationInstanceKey De unieke id van het MAM-app-
exemplaar in het datawarehouse
(surrogaatsleutel).

123

userId De gebruikers-id van de gebruiker die
deze MAM-app heeft geïnstalleerd.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

applicationInstanceId De unieke id van het MAM-app-
exemplaar, vergelijkbaar met
ApplicationInstanceKey, maar de id is
een natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

mamApplicationId De toepassings-id van de MAM-
toepassing waarvoor dit MAM-
toepassingsexemplaar is gemaakt.

11/23/2016 12:00:00 AM

applicationVersion De toepassingsversie van deze MAM-
app.

2

createdDate De datum waarop deze record van het
MAM-app-exemplaar is gemaakt. De
waarde kan null zijn.

11/23/2016 12:00:00 AM

platform Het platform van het apparaat waarop
deze MAM-app is geïnstalleerd.

2

platformVersion De versie van het platform van het
apparaat waarop deze MAM-app is
geïnstalleerd.

2.2

sdkVersion De MAM SDK-versie waarmee deze
MAM-app is ingepakt.

3.2

mamDeviceId De apparaat-id van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamDeviceType Het apparaattype van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamDeviceName De apparaatnaam van het apparaat
waaraan het MAM-
toepassingsexemplaar is gekoppeld.

11/23/2016 12:00:00 AM

De entiteit mamApplicationInstance bevat een lijst met beheerde MAM-apps (Mobile Application
Management) als zelfstandige exemplaren per gebruiker per apparaat. Alle gebruikers en apparaten die worden
vermeld in de entiteit zijn beveiligd, wat inhoudt dat er ten minste één MAM-beleid aan de gebruiker of het
apparaat is toegewezen.



isDeleted Geeft aan of de record van dit MAM-
app-exemplaar is bijgewerkt. 
True: het MAM-app-exemplaar heeft
een nieuwe record met bijgewerkte
velden in deze tabel. 
Onwaar: de meest recente record voor
dit MAM-app-exemplaar.

Waar/onwaar

startDateInclusiveUtc De datum en tijd in UTC waarop dit
MAM-app-exemplaar is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

deletedDateUtc De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

11/23/2016 12:00:00 AM

rowLastModifiedDateTimeUtc De datum en tijd in UTC waarop dit
MAM-app-exemplaar het laatst is
gewijzigd in het datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

mamCheckins

NOTENOTE

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van de
MAM-app is vastgelegd in het
datawarehouse.

20160703

applicationInstanceKey De sleutel van het app-exemplaar dat is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

123

userKey De sleutel van de gebruiker die is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

4323

mamApplicationKey De toepassingssleutel van de
toepassing waaraan de MAM-
toepassingcheck-in is gekoppeld.

432

deviceHealthKey De sleutel van de apparaatstatus die is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

321

De entiteit mamCheckin vertegenwoordigt gegevens die worden verzameld wanneer een MAM-app-exemplaar
(Mobile Application Management) heeft ingecheckt bij de Intune-service.

Wanneer een app-exemplaar meerdere keren per dag wordt ingecheckt, wordt dit slechts eenmaal geregistreerd in het
datawarehouse.



platformKey Het platform van het apparaat dat is
gekoppeld aan het inchecken van deze
MAM-app.

123

effectiveAppliedPolicyKey Het effectief toegepaste beleid dat is
gekoppeld aan de MAM-app die is
ingecheckt. Een effectief toegepast
beleid is het resultaat van het
samenvoegen van alle beleidsregels die
relevant zijn voor een bepaalde app en
gebruiker.

322

pastCheckInDate De datum en tijd waarop deze MAM-
app het laatst is ingecheckt. De waarde
kan null zijn.

11/23/2016 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

mamDeviceHealth

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

deviceHealthKey De unieke id van het apparaat en de
bijbehorende status in het
datawarehouse (surrogaatsleutel).

123

deviceHealth De unieke id van het apparaat en de
bijbehorende status, vergelijkbaar met
DeviceHealthKey, maar de id is een
natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7777-0340-
032819502773

deviceHealthName De status van het apparaat. 
Niet beschikbaar: er is geen informatie
over dit apparaat. 
Goed: apparaat is niet opengebroken. 
Slecht: apparaat is opengebroken.

Niet beschikbaar Goed Slecht

rowLastModifiedDateTimeUtc De datum en tijd in UTC waarop deze
specifieke MAM-apparaatstatus het
laatst is gewijzigd in het datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

mamEffectivePolicies

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

effectivePolicyKey De unieke id van het effectieve MAM-
beleid in het datawarehouse.

2

De entiteit mamDeviceHealth vertegenwoordigt apparaten waarop MAM-beleid (Mobile Application
Management) is geïmplementeerd, zelfs als ze opengebroken zijn.

De entiteit mamEffectivePolicy bevat een lijst van alle effectieve MAM-beleidsregels (Mobile Application
Management) die zijn toegepast in uw organisatie. Een effectief toegepast beleid is het resultaat van het
samenvoegen van alle beleidsregels die relevant zijn voor een bepaalde app en gebruiker.



realPolicyKey De unieke id van het MAM-beleid dat is
opgesteld door de IT-professional.

1

rowCreatedDateTimeUtc De datum en tijd in UTC waarop dit
effectieve MAM-beleid is gemaakt in
het datawarehouse

11/23/2016 12:00:00 AM

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

mamPlatforms

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

platformKey De unieke id van het platform in het
datawarehouse (surrogaatsleutel).

123

platform De unieke id van de platform,
vergelijkbaar met PlatformKey, maar het
is een natuurlijke sleutel.

123

platformName De naam van het platform Niet beschikbaar 
Geen 
Windows 
iOS 
Android.

rowLastModifiedDateTimeUtc De datum en tijd in UTC waarop dit
platform het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

De entiteit mamPlatform bevat de platformnamen en -typen waarop een MAM-app (Mobile Application
Management) is geïnstalleerd.



Naslag voor beleidsentiteiten
23-7-2019 • 15 minutes to read

policies

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyKey Een unieke sleutel voor het beleid in het
datawarehouse.

123

policyId Een unieke id van het beleid in het
datawarehouse.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

policyName De naam van het beleid. "Windows 10 Baseline"

policyVersion De versie van het beleid. Wanneer het
beleid wordt gewijzigd, wordt er een
nieuwere versie gemaakt.

1, 2, 3

isDeleted Geeft aan of de beleidsrecord is
bijgewerkt. 
Waar: het beleid heeft een nieuwe
record met bijgewerkte velden. 
Onwaar: de meest recente record voor
het beleid.

Waar/onwaar

startDateInclusiveUTC De datum en tijd in UTC waarop het
beleid is gemaakt in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

deletedDateUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

11/23/2016 12:00:00 AM

rowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop het
beleid het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse.

11/23/2016 12:00:00 AM

policyTypes

De categorie Beleid bevat entiteiten voor mobiele apparaten waarmee gegevens worden bijgehouden, zoals:

Inventarisatie van apparaatconfiguratieprofielen, app-configuratieprofielen en nalevingsbeleid
Aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
Aantal gebruikers met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
Cumulatief aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout

De entiteit policy bevat apparaatconfiguratieprofielen, app-configuratieprofielen en nalevingsbeleid. U kunt het
beleid met MDM (Mobile Device Management) toewijzen aan een groep in uw onderneming.

De entiteit policyType bevat typen apparaatconfiguratieprofielen, app-configuratieprofielen en nalevingsbeleid. U
kunt het beleid met MDM (Mobile Device Management) toewijzen aan een groep in uw onderneming.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyTypeId Een unieke id van het beleid in het
bronsysteem.

123

policyTypeKey Een unieke id van het beleid in het
datawarehouse.

1

policyTypeName De naam van het beleidstype Nalevingsbeleid van Windows 10.

Apparaatconfiguratie

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

in behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

in behandeling Aantal unieke gebruikers met de status
In behandeling.

123

De entiteit deviceConfigurationProfileDeviceActivity bevat het aantal apparaten met de status geslaagd, in
behandeling, mislukt of fout per dag. Het aantal weerspiegelt de apparaatconfiguratieprofielen die zijn
toegewezen aan de entiteit. Als een apparaat bijvoorbeeld voor alle toegewezen beleidsregels de status Geslaagd
heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor die dag. Als aan een apparaat twee profielen zijn
toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel met de status Fout, wordt de teller Geslaagd met
één opgehoogd en wordt het apparaat in de foutstatus geplaatst. De entiteit geeft voor de afgelopen 30 dagen aan
hoeveel apparaten op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.

De entiteit deviceConfigurationProfileUserActivity bevat het aantal gebruikers met de status Geslaagd, In
behandeling, Mislukt of Fout per dag. Het aantal weerspiegelt de apparaatconfiguratieprofielen die zijn
toegewezen aan de entiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor alle toegewezen beleidsregels de status
Geslaagd heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor die dag. Als aan een gebruiker twee
profielen zijn toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel met de status Fout, wordt de
gebruiker in de foutstatus geplaatst. De entiteit deviceConfigurationProfileUserActivity geeft voor de
afgelopen dertig dagen aan hoeveel gebruikers op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.



geslaagd Aantal unieke gebruikers met de status
Geslaagd.

12

fout Aantal unieke gebruikers met de status
Fout.

10

mislukt Aantal unieke gebruikers met de status
Mislukt.

2

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyTypeActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

policyKey policyKey, kan worden samengevoegd
met policy om de policyName op te
halen.

Windows 10 baseline

policyTypeKey Het type beleidssleutel, kan worden
samengevoegd met PolicyType om de
naam van het beleidstype op te halen.

Windows 10-nalevingsbeleid
configureren

in behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

Nalevingsbeleid

compliancePolicyStatusDeviceActivitiescompliancePolicyStatusDeviceActivities

De entiteit policyTypeActivity bevat het cumulatieve aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling,
Mislukt of Fout. Deze statuswaarden verwijzen naar een apparaatconfiguratieprofiel, app-configuratieprofiel of
nalevingsbeleid per dag.

De API-naslag voor nalevingsbeleid bevat entiteiten die statusinformatie bieden over nalevingsbeleid dat aan
apparaten is toegewezen.

De volgende tabel geeft een overzicht van de toewijzingsstatus van nalevingsbeleid voor apparaten. In de tabel
wordt het aantal apparaten weergegeven dat is gevonden voor elke nalevingsstatus.



EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop de samenvatting
voor het nalevingsbeleid is gemaakt.

20161204

unknown Het aantal apparaten dat offline is of
om een andere redenen niet kan
communiceren met Intune of Azure AD.

5

notApplicable Het aantal apparaten waarvoor het
nalevingsbeleid waarop de beheerder
zich richt, niet van toepassing is.

201

compliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels voor
apparaten is toegepast waarop de
beheerder zich richt.

4083

inGracePeriod Aantal apparaten dat niet compatibel is,
maar zich in de respijtperiode bevindt
die door de beheerder is vastgesteld.

57

nonCompliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels niet zijn
toegepast waarop de beheerder zich
richt of waarvoor de gebruiker niet
voldoet aan de beleidsregels waarop de
beheerder zich richt.

43

fout Het aantal apparaten dat niet kan
communiceren met Intune of Azure AD
en een foutbericht heeft geretourneerd.

3

compliancePolicyStatusDevicePerPolicyActivitiescompliancePolicyStatusDevicePerPolicyActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop de samenvatting
voor het nalevingsbeleid is gemaakt.

20161219

policyKey Sleutel voor het nalevingsbeleid
waarvoor de samenvatting is gemaakt.

10178

policyPlatformKey Sleutel voor het platformtype van het
nalevingsbeleid waarvoor de
samenvatting is gemaakt.

5

unknown Het aantal apparaten dat offline is of
om een andere redenen niet kan
communiceren met Intune of Azure AD.

13

De volgende tabel geeft een overzicht van de toewijzingsstatus van nalevingsbeleid voor apparaten per beleid en
per beleidstype. In de tabel wordt het aantal apparaten weergegeven dat is gevonden in elke nalevingsstatus voor
elk toegewezen nalevingsbeleid.



notApplicable Het aantal apparaten waarvoor het
nalevingsbeleid waarop de beheerder
zich richt, niet van toepassing is.

3

compliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels voor
apparaten is toegepast waarop de
beheerder zich richt.

45

inGracePeriod Aantal apparaten dat niet compatibel is,
maar zich in de respijtperiode bevindt
die door de beheerder is vastgesteld.

3

nonCompliant Het aantal apparaten waarop een of
meer nalevingsbeleidsregels niet zijn
toegepast waarop de beheerder zich
richt of waarvoor de gebruiker niet
voldoet aan de beleidsregels waarop de
beheerder zich richt.

7

fout Het aantal apparaten dat niet kan
communiceren met Intune of Azure AD
en een foutbericht heeft geretourneerd.

3

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyPlatformTypespolicyPlatformTypes

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyPlatformTypeKey De unieke sleutel voor het platformtype
van het beleid.

20170519

policyPlatformTypeId De unieke id voor het platformtype van
het beleid.

1

policyPlatformTypeName De naam van het platformtype van het
beleid.

AndroidForWork

policyDeviceActivitiespolicyDeviceActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

De volgende tabel bevat de platformtypen van alle toegewezen beleidsregels. De platformtypen van beleidsregels
die nooit zijn toegewezen aan apparaten worden niet in deze tabel vermeld.

In de volgende tabel wordt het aantal apparaten met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
weergegeven. Het aantal weerspiegelt de gegevens per beleidstypeprofiel. Als een apparaat bijvoorbeeld voor alle
toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor die
dag. Als aan een apparaat twee profielen zijn toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel met
de status Fout, wordt de teller Geslaagd met één opgehoogd en wordt het apparaat in de foutstatus geplaatst. De
entiteit policyDeviceActivity geeft voor de afgelopen 30 dagen aan hoeveel apparaten op een bepaalde dag een
bepaalde status hebben.



in behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

Geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

policyKey policyKey, kan worden samengevoegd
met policy om de policyName op te
halen.

Windows 10 baseline

fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

mislukt Aantal unieke apparaten met de status
Mislukt.

2

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

policyUserActivitiespolicyUserActivities

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

dateKey De datum waarop het inchecken van
het apparaatconfiguratieprofiel is
vastgelegd in het datawarehouse.

20160703

in behandeling Aantal unieke apparaten met de status
In behandeling.

123

geslaagd Aantal unieke apparaten met de status
Geslaagd.

12

policyKey policyKey, kan worden samengevoegd
met policy om de policyName op te
halen.

Windows 10 baseline

fout Aantal unieke apparaten met de status
Fout.

10

In de volgende tabel wordt het aantal gebruikers met de status Geslaagd, In behandeling, Mislukt of Fout per dag
weergegeven. Het aantal weerspiegelt de gegevens per beleidstypeprofiel. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor
alle toegewezen beleidsregels de status Geslaagd heeft, wordt de teller voor die status met één opgehoogd voor
die dag. Als aan een gebruiker twee profielen zijn toegewezen, één met de status Geslaagd en het andere profiel
met de status Fout, wordt de gebruiker in de foutstatus geplaatst. De entiteit PolicyUserActivity geeft voor de
afgelopen 30 dagen aan hoeveel gebruikers op een bepaalde dag een bepaalde status hebben.



Naslaginformatie voor entiteit
gebruikersapparaatkoppelingen
24-8-2019 • 2 minutes to read

userDeviceAssociations
NAAM BESCHRIJVING VOORBEELD

userKey Een unieke id van gebruiker in het
datawarehouse. (surrogaatsleutel).

123

deviceKey Een unieke id van het apparaat in het
datawarehouse.

123

createdDateTimeUTC De datum en tijd wanneer de
gebruikersapparaatkoppeling is
gemaakt. Hiervoor wordt de UTC-
notatie gebruikt.

11/23/2016 12:00:00 AM

isDeleted Geeft aan dat de gebruiker het
apparaat heeft uitgeschreven en dat de
koppeling niet meer actueel is.

Waar/onwaar

endedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop
IsDeleted is gewijzigd in Waar.

23-06-2017 12.00.00

Volgende stappen

De entiteit userDeviceAssociation bevat gebruikersapparaatkoppelingen in uw organisatie.

Meer informatie over het Intune-datawarehouse.



Naslag voor gebruikersentiteit
23-7-2019 • 2 minutes to read

gebruikers

EIGENSCHAP BESCHRIJVING VOORBEELD

userKey De unieke id van de gebruiker in het
datawarehouse - surrogaatsleutel.

123

userId De unieke id van de gebruiker,
vergelijkbaar met UserKey, maar dit is
een natuurlijke sleutel.

b66bc706-ffff-7437-0340-
032819502773

userEmail Het e-mailadres van de gebruiker. John@constoso.com

userPrincipalName De UPN (user principal name) van de
gebruiker.

John@constoso.com

displayName De weergavenaam van de gebruiker. Jan

intuneLicensed Geeft aan of deze gebruiker een licentie
heeft voor Intune

Waar/onwaar

isDeleted Geeft aan of alle licenties van de
gebruiker zijn verlopen en of de
gebruiker daarom uit Intune werd
verwijderd. Deze markering verandert
niet voor één record. In plaats daarvan
wordt er een nieuwe record gemaakt
voor een nieuwe gebruikersstatus.

Waar/onwaar

RowLastModifiedDateTimeUTC De datum en tijd in UTC waarop de
record het laatst is gewijzigd in het
datawarehouse

23-11-2016, 0:00

Volgende stappen

De categorie Gebruikers bevat de entiteit gebruiker waarmee eigenschappen van gebruikers in het
gegevensmodel worden gedefinieerd.

De entiteit user bevat een lijst van alle Azure Active Directory-gebruikers (Azure AD) met toegewezen licenties in
uw onderneming.

De entiteitverzameling user bevat gebruikersgegevens. Deze records bevatten gebruikersstatussen gedurende de
periode van gegevensverzameling, ook als de gebruiker is verwijderd. Een gebruiker kan bijvoorbeeld worden
toegevoegd aan Intune en vervolgens ergens gedurende de afgelopen maand zijn verwijderd. Ook al is deze
gebruiker niet aanwezig op het moment dat het rapport wordt gegenereerd, toch zijn de gebruiker en de status
aanwezig in de gegevens van de vorige maand. U kunt een rapport maken dat de duur van de historische
aanwezigheid van de gebruiker in uw gegevens weergeeft.

Met de entiteitverzameling Huidige gebruiker kunt u de gebruikersgegevens beperken tot gebruikers die



momenteel actief zijn. Zie Naslag voor huidige gebruikersentiteit voor meer informatie.
Zie Levensduur gebruikers weergeven in Intune-datawarehouse voor meer informatie over hoe het
datawarehouse de levensduur van een gebruiker in Intune bijhoudt.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/reports-ref-current-user


Uw Intune Data Warehouse-accountgegevens
verplaatsen
8-4-2019 • 5 minutes to read

Back-ups maken van de Data Warehouse-databases

Maak een back-up van uw trendgrafieken uit Azure Portal

Algemene Voorwaarden acceptatierapportenAlgemene Voorwaarden acceptatierapporten

Rapportage van de app-beveiligingRapportage van de app-beveiliging

Apparaatconfiguratie-grafiekenApparaatconfiguratie-grafieken

Door het aanvragen van de verplaatsing van een account, hebt u aangevraagd dat uw datacenter wordt gewijzigd
naar een andere locatie. Na het verplaatsen wordt uw Data Warehouse opnieuw ingesteld en begint deze het met
het opnemen van gegevens op de nieuwe locatie op basis van de opgegeven dag dat uw verplaatsing begint.
Voltooi de volgende stappen om de back-up van uw eerdere Data Warehouse-gegevens te maken, voordat u uw
account verplaatst. De meeste Data Warehouse-tabellen houden gegevens 30 dagen vast, dus elk gat in de
gegevens in deze tabellen is 30 dagen na het verplaatsen van uw account niet langer beschikbaar. Zie voor meer
informatie over bewaarperiodes voor specifieke tabellen het Data Warehouse-gegevensmodel.

Als u een back-up van uw Data Warehouse-gegevens wilt maken, moet u uw Data Warehouse-gegevens opslaan
in een CSV-bestand met behulp van de API van Data Warehouse:

1. Als u voor de eerste keer de API van Data Warehouse gebruikt, volgt u het eenmalige proces dat is opgegeven
in het volgende artikel, Gegevens ophalen uit de API van Intune Data Warehouse met een REST-client.

2. Gebruik het PowerShell-voorbeeld met de titel Access the Intune Data Warehouse with PowerShell (Toegang
tot het datawarehouse van Intune met PowerShell) om al uw gegevens te downloaden naar CSV-bestanden.

Sommige trendgrafieken in de weergave van Azure Portal worden opnieuw ingesteld. U kunt een back-up van
deze grafieken maken door het volgende script uit te voeren in Graph: 

1. Navigeer in Azure Portal naar Microsoft Intune -> Apparaatinschrijving -> Algemene Voorwaarden.
2. Selecteer voor elk item in deAlgemene Voorwaarden Acceptatierapport gevolgd door Exporteren.
3. Sla het rapport lokaal op.

1. Navigeer in Azure Portal naar Microsoft Intune -> Client-apps -> App-beveiligingsstatus.
2. Klik op het downloadpictogram (�) om elk rapport op te slaan.

1. Navigeer in Azure Portal naar Microsoft Intune -> Apparaatconfiguratie.
2. Download met Microsoft Graph Explorer de gegevens achter de grafieken.

Zie voor de implementatiestatus van alle apparaat-configuratieprofielen voor alle apparaten
Apparaat-implementatiestatus.

Zie voor de implementatiestatus van alle apparaat-configuratieprofielen voor alle gebruikers
Gebruiker-implementatiestatus.

Zie voor een profiel-implementatiestatus Implementatiestatus opgeven. 

https://github.com/Microsoft/Intune-Data-Warehouse/tree/master/Samples/PowerShell
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer
https://graph.microsoft.com/beta/reports/deviceConfigurationDeviceActivity/content
https://graph.microsoft.com/beta/reports/deviceConfigurationUserActivity/content
https://graph.microsoft.com/beta/deviceManagement/deviceConfigurations?$select=id,displayName,lastModifiedDateTime,deviceStatusOverview&$expand=deviceStatusOverview


Device Enrollment-grafieken

Na de verplaatsing van een Data Warehouse-account

Voorbeeld van datawarehouse verplaatsen

Volgende stappen

NOTENOTE
U moet een geldig authentificatie-token hebben voor toegang tot de apparaatconfiguratie en informatie over de
status van de implementatie.

NOTENOTE

1. Navigeer in Azure Portal naar Microsoft Intune -> DeviceEnrollment.

2. Download met Microsoft Graph Explorer de gegevens achter de grafieken.

Kopieer voor de inschrijvingsstatus deze inschrijvingsstatus-query en plak deze in Graph Explorer.
Kopieer voor de top mislukte inschrijvingen deze mislukte inschrijvingen-query en plak deze in Graph
Explorer.

U moet een geldig authentificatie-token hebben voor toegang tot de inschrijvingsgegevens van het apparaat.

Nadat u het Data Warehouse-account hebt verplaatst, ziet u in Intune dat het datawarehouse opnieuw is ingesteld
en uw gegevens nu worden opgeslagen op de nieuwe locatie. De grafieken en exportopties worden opnieuw
ingesteld en u ziet een melding. Wanneer u hier op klikt wordt u doorgeleid naar een artikel waarin wordt
uitgelegd waarom de grafieken opnieuw zijn ingesteld.

Klant X vraagt een verplaatsing van het account aan, te beginnen op 06/1/2018. De klant ontvangt als antwoord op
de aanvraag een link om gedetailleerde informatie te zien over de benodigde stappen voor het maken van een
back-up van hun vorige datawarehouse. Op 06/1/2018 worden het datawarehouse en de grafieken die het
ondersteunt opnieuw ingesteld en worden gegevens opgeslagen in het nieuwe datacentrum.

Ontdek wat er elke week nieuw is in Intune. U vindt hier ook informatie over toekomstige wijzigingen,
belangrijke kennisgevingen betreffende de service en informatie over oudere releases.
Lees het Microsoft Intune-blog.

https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer
https://graph.microsoft.com/beta/reports/managedDeviceEnrollmentFailureTrends()/content
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer
https://graph.microsoft.com/beta/reports/managedDeviceEnrollmentTopFailures(period=null)/content
https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=273882


Azure AD gebruiken voor toegang tot de Intune-
API's in Microsoft Graph
23-7-2019 • 20 minutes to read

Apps voor het gebruik van de Microsoft Graph API registreren

De Microsoft Graph API biedt nu ondersteuning voor Microsoft Intune met specifieke API's en machtigingsrollen.
De Microsoft Graph API gebruikt Azure Active Directory (Azure AD) voor verificatie en toegangsbeheer.
Voor toegang tot de Intune-API's in Microsoft Graph is het volgende vereist:

Een toepassings-ID met:

Machtiging voor het aanroepen van Azure AD en Microsoft Graph API's.
Machtigingsbereiken die relevant zijn voor de specifieke toepassingstaken.

Gebruikersreferenties met:

Machtiging voor toegang tot de Azure AD-tenant die is gekoppeld aan de toepassing.
Rolmachtigingen die zijn vereist voor ondersteuning van de machtigingsbereiken van de toepassing.

Verlenen van machtiging aan de app door de eindgebruiker om toepassingstaken uit te voeren voor hun
Azure-tenant.

Dit artikel:

Laat zien hoe u een toepassing registreert met toegang tot de Microsoft Graph API en de relevante
machtigingsrollen.

Bevat een beschrijving van de machtigingsrollen voor de Intune-API.

Toont voorbeelden van Intune API-verificatie voor C# en PowerShell.

Bevat een beschrijving hoe u tenants ondersteunt.

Zie voor meer informatie:

Toegang tot webtoepassingen die gebruikmaken van OAuth 2.0 en Azure Active Directory autoriseren
Aan de slag met Azure AD-verificatie
Toepassingen integreren met Azure Active Directory
OAuth 2.0 begrijpen

U registreert als volgt apps voor het gebruik van de Microsoft Graph API:

1. Meld u aan bij intune met beheerders referenties.

U kunt het volgende gebruiken:

De beheerdersaccount van de tenant.
Een gebruikersaccount van de tenant waarin de instelling Gebruikers kunnen toepassingen
registreren is ingeschakeld.

2. Kies in het menu Azure Active Directory > App-registraties.

https://developer.microsoft.com/graph/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-protocols-oauth-code
https://www.visualstudio.com/docs/integrate/get-started/auth/oauth
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-integrating-applications
https://oauth.net/2/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973


3. Kies Registratie van nieuwe toepassing om een nieuwe toepassing te maken, of kies een bestaande
toepassing. (Als u een bestaande toepassing kiest, slaat u de volgende stap over.)

4. Geef de volgende informatie op de blade Maken op:

a. Een naam voor de toepassing (weergegeven wanneer gebruikers zich aanmelden).

b. De waarden voor het toepassingstype en de omleidings-URI.

Dit is afhankelijk van uw vereisten. Bijvoorbeeld, als u een Azure AD-verificatiebibliotheek (ADAL)
gebruikt, stelt u toepassingstype in op Native  en omleidings-URI op urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob .

Zie Verificatiescenario's voor Azure AD voor meer informatie.

5. Op de toepassingsblade:

a. Noteer de waarde van de toepassings-ID .

b. Kies Instellingen > API-toegang > Vereiste machtigingen.

6. Kies op de blade Vereiste machtigingen Toevoegen > API toevoegen toegang > Een API
selecteren.

7. Kies op de blade Een API selecteren Microsoft Graph > Selecteren. De blade Toegang inschakelen
wordt geopend en er wordt een lijst weergegeven met machtigingsbereiken die beschikbaar zijn voor uw
toepassing.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-authentication-libraries
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-authentication-scenarios


  Intune-machtigingsbereiken

Kies de rollen die zijn vereist voor uw app door links van de relevante namen een vinkje te plaatsen. Zie
Intune-machtigingsbereiken voor meer informatie over specifieke Intune-machtigingsbereiken. Zie
Referentie voor Microsoft Graph-machtigingen voor meer informatie over andere Graph API-
machtigingsbereiken.

Kies het minste aantal rollen dat nodig is voor het implementeren van uw toepassing om de beste
resultaten te verkrijgen.

Wanneer u klaar bent, kiest u Selecteren en Gereed om de wijzigingen op te slaan.

Op dit moment, kunt u ook:

Ervoor kiezen alle tenantaccounts de machtiging te verlenen de app te gebruiken zonder referenties op te
geven.

Hiervoor kiest u Machtigingen verlenen en uw keuze te bevestigen.

Wanneer u de toepassing voor het eerst uitvoert, wordt u gevraagd de app te machtigen de geselecteerde
rollen uit te voeren.

Maak de app beschikbaar voor gebruikers buiten uw tenant. (Dit is doorgaans alleen vereist voor partners
die meerdere tenants/organisaties ondersteunen.)

Hiervoor doet u het volgende:

1. Kies Manifest op de toepassingsblade. De blade Manifest bewerken wordt geopend.

2. Wijzig de waarde van de instelling availableToOtherTenants  in true .

3. Sla de wijzigingen op.

Azure AD en Microsoft Graph gebruiken machtigingsbereiken om toegang tot bedrijfsresources te beheren.

https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/permissions_reference


  

DE INSTELLING TOEGANG INSCHAKELEN SCOPENAAM

Externe acties die gebruikers beïnvloeden uitvoeren op
apparaten met Microsoft Intune

DeviceManagementManagedDevices.PrivilegedOperations.All

Microsoft Intune-apparaten lezen en schrijven DeviceManagementManagedDevices.ReadWrite.All

Microsoft Intune-apparaten lezen DeviceManagementManagedDevices.Read.All

Microsoft Intune RBAC-instellingen lezen en schrijven DeviceManagementRBAC.ReadWrite.All

Microsoft Intune RBAC-instellingen lezen DeviceManagementRBAC.Read.All

Microsoft Intune-apps lezen en schrijven DeviceManagementApps.ReadWrite.All

Microsoft Intune-apps lezen DeviceManagementApps.Read.All

Microsoft Intune-apparaatconfiguratie en -beleid lezen
en schrijven

DeviceManagementConfiguration.ReadWrite.All

Microsoft Intune-apparaatconfiguratie en -beleid lezen DeviceManagementConfiguration.Read.All

Microsoft Intune-configuratie lezen en schrijven DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All

Microsoft Intune-configuratie lezen DeviceManagementServiceConfig.Read.All

DeviceManagementApps.Read.AllDeviceManagementApps.Read.All

Machtigingsbereiken (ook wel de OAuth-bereiken genoemd) beheren de toegang tot specifieke Intune-entiteiten
en hun eigenschappen. Deze sectie bevat een overzicht van de machtigingsbereiken voor functies van de Intune-
API.

Zie voor meer informatie:

Azure AD-verificatie
Machtigingsbereiken voor toepassingen

Wanneer u Microsoft Graph machtigt, kunt u de volgende bereiken opgeven voor het beheren van toegang tot de
Intune-functies: de volgende tabel bevat een overzicht van de machtigingsbereiken voor de Intune-API. In de
eerste kolom ziet u de naam van de functie, zoals weergegeven in Azure Portal. De tweede kolom bevat de naam
van het machtigingbereik.

De tabel bevat de instellingen zoals die worden weergegeven in Azure Portal. In de volgende secties worden de
bereiken in alfabetische volgorde beschreven.

Op dit moment is voor alle Intune-machtigingsbereiken beheerderstoegang vereist. Dit betekent dat u de
bijbehorende referenties nodig hebt voor het uitvoeren van apps of scripts die toegang hebben tot resources voor
de Intune-API.

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apps lezen

Staat leestoegang toe aan de volgende entiteitseigenschappen en -status:

Client-apps
Mobiele app-categorieën
App-beveiligingsbeleid

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-pass-through-authentication
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/develop/active-directory-v2-scopes


  

  

  

  

DeviceManagementApps.ReadWrite.AllDeviceManagementApps.ReadWrite.All

DeviceManagementConfiguration.Read.AllDeviceManagementConfiguration.Read.All

DeviceManagementConfiguration.ReadWrite.AllDeviceManagementConfiguration.ReadWrite.All

DeviceManagementManagedDevices.PrivilegedOperations.AllDeviceManagementManagedDevices.PrivilegedOperations.All

DeviceManagementManagedDevices.Read.AllDeviceManagementManagedDevices.Read.All

App-configuraties

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apps lezen en schrijven

Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als met DeviceManagementApps.Read.All

Staat ook wijzigingen toe aan de volgende entiteiten:

Client-apps
Mobiele app-categorieën
App-beveiligingsbeleid
App-configuraties

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apparaatconfiguratie en -beleid lezen

Staat leestoegang toe aan de volgende entiteitseigenschappen en -status:

Apparaatconfiguratie
Nalevingsbeleid voor apparaten
Meldingsberichten

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apparaatconfiguratie en -beleid lezen en
schrijven

Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als met DeviceManagementConfiguration.Read.All

Apps kunnen ook de volgende entiteiten maken, toewijzen, verwijderen en wijzigen:

Apparaatconfiguratie
Nalevingsbeleid voor apparaten
Meldingsberichten

Instelling Toegang inschakelen: Externe acties die gebruikers beïnvloeden uitvoeren op apparaten
met Microsoft Intune

De volgende externe acties zijn toegestaan op een beheerd apparaat:

Buiten gebruik stellen
Wissen
Wachtwoordcode opnieuw instellen/herstellen
Vergrendelen op afstand
Modus Apparaat verloren in-/uitschakelen
Pc opruimen
Opnieuw opstarten
Gebruiker verwijderen van het gedeelde apparaat

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apparaten lezen

Staat leestoegang toe aan de volgende entiteitseigenschappen en -status:

Beheerd apparaat
Apparaatcategorie



  

  

  

DeviceManagementManagedDevices.ReadWrite.AllDeviceManagementManagedDevices.ReadWrite.All

DeviceManagementRBAC.Read.AllDeviceManagementRBAC.Read.All

DeviceManagementRBAC.ReadWrite.AllDeviceManagementRBAC.ReadWrite.All

DeviceManagementServiceConfig.Read.AllDeviceManagementServiceConfig.Read.All

DeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.AllDeviceManagementServiceConfig.ReadWrite.All

Gedetecteerde app
Externe acties
Malware-informatie

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-apparaten lezen en schrijven

Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als met
DeviceManagementManagedDevices.Read.All

Apps kunnen ook de volgende entiteiten maken, verwijderen en wijzigen:

Beheerd apparaat
Apparaatcategorie

De volgende externe acties zijn ook toegestaan:

Apparaten zoeken
Activeringsvergrendeling overslaan
Hulp op afstand vragen

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune RBAC-instellingen lezen

Staat leestoegang toe aan de volgende entiteitseigenschappen en -status:

Roltoewijzingen
Roldefinities
Resourcebewerkingen

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune RBAC-instellingen lezen en schrijven

Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als met DeviceManagementRBAC.Read.All

Apps kunnen ook de volgende entiteiten maken, toewijzen, verwijderen en wijzigen:

Roltoewijzingen
Roldefinities

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-configuratie lezen

Staat leestoegang toe aan de volgende entiteitseigenschappen en -status:

Apparaatregistratie
Apple Push Notification-certificaat
Apple Device Enrollment Program
Apple Volume Purchase Program
Exchange Connector
Voorwaarden
Onkostenbeheer telecommunicatie
Cloud PKI
Huisstijl
Mobile Threat Defense



Voorbeelden van Azure AD-verificatie

{
  "error": {
    "code": "Forbidden",
    "message": "Application is not authorized to perform this operation - Operation ID " +
       "(for customer support): 00000000-0000-0000-0000-000000000000 - " +
       "Activity ID: cc7fa3b3-bb25-420b-bfb2-1498e598ba43 - " +
       "Url: https://example.manage.microsoft.com/" +
       "Service/Resource/RESTendpoint?" +
       "api-version=2017-03-06 - CustomApiErrorPhrase: ",
    "innerError": {
      "request-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "date": "1980-01-0112:00:00"
    }
  }
}

Azure AD verifiëren in C#Azure AD verifiëren in C#

Instelling Toegang inschakelen: Microsoft Intune-configuratie lezen en schrijven

Hiermee kunt u dezelfde bewerkingen uitvoeren als met DeviceManagementServiceConfig.Read.All_

Apps kunnen ook de volgende functies van Intune configureren:

Apparaatregistratie
Apple Push Notification-certificaat
Apple Device Enrollment Program
Apple Volume Purchase Program
Exchange Connector
Voorwaarden
Onkostenbeheer telecommunicatie
Cloud PKI
Huisstijl
Mobile Threat Defense

In deze sectie wordt beschreven hoe u Azure AD opneemt in uw C# en PowerShell-projecten.

In elk voorbeeld moet u een toepassings-ID opgeven met ten minste het DeviceManagementManagedDevices.Read.All

-machtigingsbereik (eerder besproken).

Wanneer u een van de voorbeelden test, worden mogelijk foutberichten voor HTTP-status 403 (verboden)
weergegeven. Deze zien er ongeveer als volgt uit:

Als dit gebeurt, moet u de volgende punten controleren:

U hebt de toepassings-ID bijgewerkt naar een ID die de Microsoft Graph API mag gebruiken en het 
DeviceManagementManagedDevices.Read.All -machtigingsbereik heeft.

De referenties van uw tenant ondersteunen beheerfuncties.

Uw code is vergelijkbaar met de weergegeven voorbeelden.

In dit voorbeeld ziet u hoe u C# gebruikt voor het ophalen van een lijst met apparaten die zijn gekoppeld aan uw
Intune-account.

1. Start Visual Studio en maak een nieuw project voor een Visual C# Console-app (.NET Framework).

2. Voer een naam in voor uw project en geef desgewenst andere informatie op.



using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;</p>
using System.Net.Http;

3. Gebruik Solution Explorer om het Microsoft ADAL NuGet-pakket toe te voegen aan het project.

a. Klik met de rechtermuisknop op Solution Explorer.
b. Kies NuGet-pakketten beheren... > Bladeren.
c. Selecteer Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory  en kies vervolgens Installeren.

4. Voeg de volgende instructies toe bovenaan Program.cs:

5. Voeg een methode toe voor het maken van de autorisatie-header:



private static async Task<string> GetAuthorizationHeader()
{
    string applicationId = "<Your Application ID>";
    string authority = "https://login.microsoftonline.com/common/";
    Uri redirectUri = new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob");
    AuthenticationContext context = new AuthenticationContext(authority);
    AuthenticationResult result = await context.AcquireTokenAsync(
        "https://graph.microsoft.com",
        applicationId, redirectUri,
        new PlatformParameters(PromptBehavior.Auto));
    return result.CreateAuthorizationHeader();

private static async Task<string> GetMyManagedDevices()
{
    string authHeader = await GetAuthorizationHeader();
    HttpClient graphClient = new HttpClient();
    graphClient.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", authHeader);
    return await graphClient.GetStringAsync(
        "https://graph.microsoft.com/beta/me/managedDevices");
}

string devices = GetMyManagedDevices().GetAwaiter().GetResult();
Console.WriteLine(devices);

Vergeet niet de waarde te wijzigen van application_ID  zodat deze overeenkomt met een waaraan ten
minste het DeviceManagementManagedDevices.Read.All -machtigingsbereik is verleend, zoals eerder
beschreven.

6. Voeg een methode toe voor het ophalen van de lijst met apparaten:

7. Werk Main bij om GetMyManagedDevices aan te roepen:

8. Compileer uw programma en voer dit uit.

Wanneer u het programma voor het eerst uitvoert, ontvangt u twee vragen. In de eerste wordt u gevraagd om uw
referenties en de tweede verleent machtigingen voor de managedDevices -aanvraag.

Dit is het complete programma ter referentie:



using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace IntuneGraphExample
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string devices = GetMyManagedDevices().GetAwaiter().GetResult();
            Console.WriteLine(devices);
        }

        private static async Task<string> GetAuthorizationHeader()
        {
            string applicationId = "<Your Application ID>";
            string authority = "https://login.microsoftonline.com/common/";
            Uri redirectUri = new Uri("urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob");
            AuthenticationContext context = new AuthenticationContext(authority);
            AuthenticationResult result = await context.AcquireTokenAsync("https://graph.microsoft.com", 
applicationId, redirectUri, new PlatformParameters(PromptBehavior.Auto));
            return result.CreateAuthorizationHeader();
        }

        private static async Task<string> GetMyManagedDevices()
        {
            string authHeader = await GetAuthorizationHeader();
            HttpClient graphClient = new HttpClient();
            graphClient.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", authHeader);
            return await graphClient.GetStringAsync("https://graph.microsoft.com/beta/me/managedDevices");
        }
    }
}

Azure AD verifiëren (PowerShell)Azure AD verifiëren (PowerShell)

function Get-AuthToken {
    [cmdletbinding()]
    param
    (
        [Parameter(Mandatory = $true)]
        $User
    )

    $userUpn = New-Object "System.Net.Mail.MailAddress" -ArgumentList $User
    $tenant = $userUpn.Host

    Write-Host "Checking for AzureAD module..."

    $AadModule = Get-Module -Name "AzureAD" -ListAvailable
    if ($AadModule -eq $null) {
        Write-Host "AzureAD PowerShell module not found, looking for AzureADPreview"
        $AadModule = Get-Module -Name "AzureADPreview" -ListAvailable
    }

    if ($AadModule -eq $null) {
        write-host
        write-host "AzureAD Powershell module not installed..." -f Red
        write-host "Install by running 'Install-Module AzureAD' or 'Install-Module AzureADPreview' from an 

Voor het volgende PowerShell-script wordt de AzureAD PowerShell-module gebruikt voor de verificatie. Zie Azure
Active Directory PowerShell versie 2 en de voorbeelden voor Intune PowerShell.

In dit voorbeeld werkt u de waarde bij $clientID  zodat deze overeenkomt met een geldige toepassings-ID.

https://docs.microsoft.com/powershell/azure/install-adv2?view=azureadps-2.0
https://github.com/microsoftgraph/powershell-intune-samples


elevated PowerShell prompt" -f Yellow
        write-host "Script can't continue..." -f Red
        write-host
        exit
    }

    # Getting path to ActiveDirectory Assemblies
    # If the module count is greater than 1 find the latest version

    if ($AadModule.count -gt 1) {
        $Latest_Version = ($AadModule | select version | Sort-Object)[-1]
        $aadModule = $AadModule | ? { $_.version -eq $Latest_Version.version }
        $adal = Join-Path $AadModule.ModuleBase "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll"
        $adalforms = Join-Path $AadModule.ModuleBase 
"Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.Platform.dll"
    }

    else {
        $adal = Join-Path $AadModule.ModuleBase "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.dll"
        $adalforms = Join-Path $AadModule.ModuleBase 
"Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.Platform.dll"
    }

    [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom($adal) | Out-Null
    [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom($adalforms) | Out-Null

    $clientId = "<Your Application ID>"
    $redirectUri = "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"
    $resourceAppIdURI = "https://graph.microsoft.com"
    $authority = "https://login.microsoftonline.com/$Tenant"

    try {
        $authContext = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.AuthenticationContext" -
ArgumentList $authority
        # 
https://msdn.microsoft.com/library/azure/microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.promptbehavior.aspx
        # Change the prompt behaviour to force credentials each time: Auto, Always, Never, RefreshSession
        $platformParameters = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.PlatformParameters" 
-ArgumentList "Auto"
        $userId = New-Object "Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory.UserIdentifier" -ArgumentList 
($User, "OptionalDisplayableId")
        $authResult = $authContext.AcquireTokenAsync($resourceAppIdURI, $clientId, $redirectUri, 
$platformParameters, $userId).Result
        # If the accesstoken is valid then create the authentication header
        if ($authResult.AccessToken) {
            # Creating header for Authorization token
            $authHeader = @{
                'Content-Type' = 'application/json'
                'Authorization' = "Bearer " + $authResult.AccessToken
                'ExpiresOn' = $authResult.ExpiresOn
            }
            return $authHeader
        }
        else {
            Write-Host
            Write-Host "Authorization Access Token is null, please re-run authentication..." -ForegroundColor 
Red
            Write-Host
            break
        }
    }
    catch {
        write-host $_.Exception.Message -f Red
        write-host $_.Exception.ItemName -f Red
        write-host
        break
    }   
}



$authToken = Get-AuthToken -User "<Your AAD Username>"

try {
    $uri = "https://graph.microsoft.com/beta/me/managedDevices"
    Write-Verbose $uri
    (Invoke-RestMethod -Uri $uri –Headers $authToken –Method Get).Value
}
catch {
    $ex = $_.Exception
    $errorResponse = $ex.Response.GetResponseStream()
    $reader = New-Object System.IO.StreamReader($errorResponse)
    $reader.BaseStream.Position = 0
    $reader.DiscardBufferedData()
    $responseBody = $reader.ReadToEnd();
    Write-Host "Response content:`n$responseBody" -f Red
    Write-Error "Request to $Uri failed with HTTP Status $($ex.Response.StatusCode) 
$($ex.Response.StatusDescription)"
    write-host
    break
}

Ondersteuning voor meerdere tenants en partners
Als uw organisatie ondersteuning biedt aan organisaties met hun eigen Azure AD-tenants, is het raadzaam om uw
clients te machtigen voor het gebruik van uw toepassing met hun respectieve tenants.

Hiervoor doet u het volgende:

1. Controleer of de clientaccount bestaat in de doel-Azure AD-tenant.

2. Controleer of uw tenantaccount gebruikers toestaat om toepassingen te registreren (zie
gebruikersinstellingen).

3. Breng een relatie tot stand tussen elke tenant.

Hiervoor voert u een van de volgende acties uit:

a. Gebruik de Microsoft Partner Center om een relatie vast te stellen met uw client en hun e-mailadres.

b. Nodig de gebruiker uit een gast van uw tenant te worden.

De gebruiker uitnodigen een gast van uw tenant te zijn:

1. Kies Een gastgebruiker toevoegen in het deelvenster Snelle taken.

2. Voer het e-mailadres van de client in en voeg desgewenst een persoonlijk bericht toe voor de uitnodiging
(optioneel).

3. Kies Uitnodigen.

https://partnercenter.microsoft.com/


Hierdoor wordt een uitnodiging verzonden naar de gebruiker.

De gebruiker moet de koppeling Aan de slag selecteren om de uitnodiging te accepteren.

Wanneer de relatie tot stand is gebracht (of uw uitnodiging is geaccepteerd), voegt u het gebruikersaccount toe
aan de Directory-rol.

Vergeet indien van toepassing niet de gebruiker toe te voegen aan andere rollen. Om een gebruiker te machtigen
instellingen voor Intune te beheren, moet deze Globale beheerder of Intune-servicebeheerder zijn.

Ook:

string authority = "https://login.microsoftonline.com/common/";

string authority = "https://login.microsoftonline.com/northwind.onmicrosoft.com/";

Gebruiken om een Intune-licentie aan uw gebruikersaccount toe te voegen https://admin.microsoft.com .

Werk de toepassingscode bij voor de verificatie van het Azure AD-tenantdomein van de klant, in plaats van
uw eigen domein.

Stel bijvoorbeeld dat uw tenant-domein contosopartner.onmicrosoft.com  is en het domein van de tenant
van uw client is northwind.onmicrosoft.com , dan zou u uw code bijwerken voor verificatie bij de tenant van
de client.

Als u dit wilt doen in een C#-toepassing op basis van het vorige voorbeeld, zou u de waarde wijzigen van de
variabele authority :

in op

https://admin.microsoft.com
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Windows 10-Csp's

Eigenschappen van Graph API naar CSP-toewijzing

EditionUpgradeConfiguration.LicenseEditionUpgradeConfiguration.License

EditionUpgradeConfiguration.LicenseTypeEditionUpgradeConfiguration.LicenseType

EditionUpgradeConfiguration. ProductKeyEditionUpgradeConfiguration. ProductKey

EditionUpgradeConfiguration.WindowsSModeEditionUpgradeConfiguration.WindowsSMode

SharedPCConfiguration.AccountManagerPolicySharedPCConfiguration.AccountManagerPolicy

Microsoft intune maakt gebruik van de Graph API entiteiten (opent een andere docs-site) > om apparaten te
configureren (intune-apparaatconfiguratie) met Windows 10 of hoger. De Graph API gebruikt Configuration
service providers (Csp's) om configuratie-instellingen op apparaten te lezen, in te stellen, te wijzigen en/of te
verwijderen.

Deze lijst is van toepassing op:

Windows 10 en hoger

Dit artikel bevat een overzicht van de grafiek entiteiten en hun overeenkomende Windows 10-Csp's en offset-Uri's.

Deze informatie is nuttig voor diverse scenario's. Zie wat wordt gebruikt door intune en zie de instellingen die
moeten worden toegevoegd aan aangepaste OMA-URI-configuraties, enzovoort.

Zie de naslag informatie over de Configuration service-provider (een andere docs-site openen) voor meer
gegevens over Windows 10-configuratie serviceproviders.

De volgende lijst bevat het meren deel van Graph API entiteiten die door Microsoft Intune worden gebruikt voor
de configuratie van Windows 10-apparaten. Ook worden de bijbehorende Windows 10 CSP-en offset-URI weer
gegeven.

Als u de Windows 10-versies van de volgende Api's wilt weer geven, gebruikt u de naslag informatie voor
Windows 10 Configuration service provider (opent een andere docs-site).

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsLicensing
Offset URI: /UpgradeEditionWithLicense

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsLicensing
Offset-URI:/LicenseKeyType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsLicensing
Offset URI: /UpgradeEditionWithProductKey

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsLicensing
Offset-URI:/SMode/SwitchingPolicy

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/DeletionPolicy,/DiskLevelCaching,/InactiveThreshold,/DiskLevelDeletion

https://docs.microsoft.com/graph/api/resources/intune-graph-overview
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference


SharedPCConfiguration. AccountManagerPolicy (Windows Holographic for Business Edition-doel apparaten)SharedPCConfiguration. AccountManagerPolicy (Windows Holographic for Business Edition-doel apparaten)

SharedPCConfiguration.AllowedAccountsSharedPCConfiguration.AllowedAccounts

SharedPCConfiguration.AllowLocalStorageSharedPCConfiguration.AllowLocalStorage

SharedPCConfiguration.DisableAccountManagerSharedPCConfiguration.DisableAccountManager

SharedPCConfiguration.DisableEduPoliciesSharedPCConfiguration.DisableEduPolicies

SharedPCConfiguration.DisablePowerPoliciesSharedPCConfiguration.DisablePowerPolicies

SharedPCConfiguration.DisableSignInOnResumeSharedPCConfiguration.DisableSignInOnResume

SharedPCConfiguration.EnabledSharedPCConfiguration.Enabled

SharedPCConfiguration.IdleTimeBeforeSleepInSecondsSharedPCConfiguration.IdleTimeBeforeSleepInSeconds

SharedPCConfiguration.KioskAppDisplayNameSharedPCConfiguration.KioskAppDisplayName

SharedPCConfiguration.KioskAppUserModelIdSharedPCConfiguration.KioskAppUserModelId

SharedPCConfiguration.LocalStorageSharedPCConfiguration.LocalStorage

SharedPCConfiguration.MaintenanceStartTimeSharedPCConfiguration.MaintenanceStartTime

SharedPCConfiguration.SetAccountManagerSharedPCConfiguration.SetAccountManager

CSP : ./Vendor/MSFT/AccountManagement
Offset-
URI:/DeletionPolicy,/StorageCapacityStartDeletion,/StorageCapacityStopDeletion,/ProfileInactivityThreshold

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/AccountModel

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/RestrictLocalStorage

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/EnableAccountManager

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/SetEduPolicies

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/SetPowerPolicies

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset URI: /SignInOnResume

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/EnableSharedPCMode

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/InactiveThreshold

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset URI: /KioskModeUserTileDisplayText

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset URI: /KioskModeAUMID

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/RestrictLocalStorage

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/MaintenanceStartTime

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC



SharedPCConfiguration.SetEduPoliciesSharedPCConfiguration.SetEduPolicies

SharedPCConfiguration.SetPowerPoliciesSharedPCConfiguration.SetPowerPolicies

SharedPCConfiguration.SignInOnResumeSharedPCConfiguration.SignInOnResume

Windows10endpointconfiguration.smartScreenBlockOverrideForFilesWindows10endpointconfiguration.smartScreenBlockOverrideForFiles

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowFileSaveOnHostWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowFileSaveOnHost

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPersistenceWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPersistence

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToLocalPrintersWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToLocalPrinters

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToNetworkPrintersWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToNetworkPrinters

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToPDFWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToPDF

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToXPSWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowPrintToXPS

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowVirtualGPUWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardAllowVirtualGPU

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockClipboardSharingWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockClipboardSharing

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockFileTransferWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockFileTransfer

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockNonEnterpriseContentWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardBlockNonEnterpriseContent

Offset-URI:/EnableAccountManager

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/SetEduPolicies

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset-URI:/SetPowerPolicies

CSP : ./Vendor/MSFT/SharedPC
Offset URI: /SignInOnResume

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/SmartScreen/PreventOverrideForFilesInShell

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/SaveFilesToHost

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/AllowPersistence

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/PrintingSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/PrintingSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/PrintingSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/PrintingSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/AllowVirtualGPU

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/ClipboardSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/ClipboardFileType



Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardEnabledWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardEnabled

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardForceAuditingWindows10EndpointProtectionConfiguration.ApplicationGuardForceAuditing

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerAllowStandardUserEncryptionWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerAllowStandardUserEncryption

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerDisableWarningForOtherDiskEncryptionWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerDisableWarningForOtherDiskEncryption

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerEnableStorageCardEncryptionOnMobileWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerEnableStorageCardEncryptionOnMobile

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerEncryptDeviceWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerEncryptDevice

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerFixedDrivePolicyWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerFixedDrivePolicy

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerRemovableDrivePolicyWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerRemovableDrivePolicy

Windows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerSystemDrivePolicyWindows10EndpointProtectionConfiguration.BitLockerSystemDrivePolicy

windows10endpointprotectionconfiguration.clientConnectionEncryptionLevelwindows10endpointprotectionconfiguration.clientConnectionEncryptionLevel

windows10endpointprotectionconfiguration.configureSMBV1ClientDriverwindows10endpointprotectionconfiguration.configureSMBV1ClientDriver

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityDownloadingOfPrintDriversOverHttpWindows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityDownloadingOfPrintDriversOverHttp

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityHardenedUncPathsWindows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityHardenedUncPaths

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/BlockNonEnterpriseContent

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/Settings/AllowWindowsDefenderApplicationGuard

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/WindowsDefenderApplicationGuard
Offset-URI:/audit/AuditApplicationGuard

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-URI:/AllowStandardUserEncryption

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-URI:/AllowWarningForOtherDiskEncryption

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-URI:/RequireStorageCardEncryption

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset URI: /RequireDeviceEncryption

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-URI:/EncryptionMethodByDriveType,/FixedDrivesRequireEncryption,/FixedDrivesRecoveryOptions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-URI:/EncryptionMethodByDriveType,/RemovableDrivesRequireEncryption

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/BitLocker
Offset-
URI:/EncryptionMethodByDriveType,/SystemDrivesRequireStartupAuthentication,/SystemDrivesMinimumPINLe
ngth,/SystemDrivesRecoveryMessage,/SystemDrivesRecoveryOptions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/ClientConnectionEncryptionLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/ConfigureSMBV1ClientDriver

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/DisableDownloadingOfPrintDriversOverHTTP

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy



Windows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityInternetDownloadForWebPublishingAndOnlineOrderWindows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityInternetDownloadForWebPublishingAndOnlineOrder
ingWizardsingWizards

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityPrintingOverHttpWindows10EndpointProtectionConfiguration.ConnectivityPrintingOverHttp

Windows10EndpointProtectionConfiguration.CredentialsUIEnumerateAdministratorsWindows10EndpointProtectionConfiguration.CredentialsUIEnumerateAdministrators

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAdditionalGuardedFoldersWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAdditionalGuardedFolders

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAdvancedRansomewareProtectionTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAdvancedRansomewareProtectionType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAttackSurfaceReductionExcludedPathsWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderAttackSurfaceReductionExcludedPaths

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderEmailContentExecutionWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderEmailContentExecution

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderEmailContentExecutionTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderEmailContentExecutionType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderExploitProtectionXmlWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderExploitProtectionXml

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderExploitProtectionXmlFileNameWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderExploitProtectionXmlFileName

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderGuardedFoldersAllowedAppPathsWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderGuardedFoldersAllowedAppPaths

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderGuardMyFoldersTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderGuardMyFoldersType

Offset-URI:/config/Connectivity/HardenedUNCPaths

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Connectivity/DisableInternetDownloadForWebPublishingAndOnlineOrderingWizards

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/DiablePrintingOverHTTP

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/CredentialsUI/EnumerateAdministrators

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/Defender/ControlledFolderAccessProtectedFolders

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionOnlyExclusions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AllowEmailScanning

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/ExploitGuard/ExploitProtectionSettings

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/ExploitGuard/ExploitProtectionSettings

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/Defender/ControlledFolderAccessAllowedApplications

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy



Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderNetworkProtectionTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderNetworkProtectionType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunch

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsLaunchChildProcessWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsLaunchChildProcess

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsLaunchChildProcessTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsLaunchChildProcessType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsOtherProcessInjectionWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsOtherProcessInjection

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsOtherProcessInjectionTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType

Offset-URI:/config/Defender/EnableControlledFolderAccess

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy Offset URI: /Config/Defender/EnableNetworkProtection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,



Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeMacroCodeAllowWin32Imports

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderPreventCredentialStealingTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderPreventCredentialStealingType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProcessCreationWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProcessCreation

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProcessCreationTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProcessCreationType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProtectAgainstPotentiallyUnwantedApplicationsWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderProtectAgainstPotentiallyUnwantedApplications

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptDownloadedPayloadExecutionWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptDownloadedPayloadExecution

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptDownloadedPayloadExecutionTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptDownloadedPayloadExecutionType

windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-
URI:/config/MSSecurityGuide/TurnOnWindowsDefenderProtectionAgainstPotentiallyUnwantedApplications

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,



Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptObfuscatedMacroCodeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptObfuscatedMacroCode

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptObfuscatedMacroCodeTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderScriptObfuscatedMacroCodeType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterBlockExploitProtectionOverrideWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterBlockExploitProtectionOverride

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableAccountUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableAccountUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableAppBrowserUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableAppBrowserUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableFamilyUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableFamilyUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableHealthUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableHealthUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableNetworkUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableNetworkUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableSecureBootUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableSecureBootUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableTroubleshootingUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableTroubleshootingUI

windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-
URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisallowExploitProtectionOverride

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableAccountProtectionUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableAppBrowserUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableFamilyUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableHealthUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableNetworkUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/HideSecureBoot



Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableVirusUIWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterDisableVirusUI

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpEmailWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpEmail

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpPhoneWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpPhone

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpURLWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterHelpURL

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterITContactDisplayWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterITContactDisplay

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterNotificationsFromAppWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterNotificationsFromApp

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterOrganizationDisplayNameWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderSecurityCenterOrganizationDisplayName

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedExecutableWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedExecutable

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedExecutableTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedExecutableType

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedUSBProcessWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedUSBProcess

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedUSBProcessTypeWindows10EndpointProtectionConfiguration.DefenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/HideTPMTroubleshooting

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/DisableVirusUI

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/email

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/Phone

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/URL

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /WindowsDefenderSecurityCenter/EnableCustomizedToasts,
/WindowsDefenderSecurityCenter/EnableInAppCustomization

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/HideWindowsSecurityNotificationAreaControl

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsDefenderSecurityCenter/CompanyName

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AttackSurfaceReductionRules

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ATTACKSURFACEREDUCTIONRULES (CSP/configuratie vereist grafiek
eigenschappen: Windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsOtherProcessInjectionType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeAppsExecutableContentCreationOrLaunchType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderOfficeAppsLaunchChildProcessType,
windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderOfficeMacroCodeAllowWin32ImportsType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptObfuscatedMacroCodeType,
windows10endpointprotection/configuratie. defenderScriptDownloadedPayloadExecutionType ,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderEmailContentExecutionType,
windows10endpointprotection/Configuration. defenderPreventCredentialStealingType,



Windows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardEnableSecureBootWithDMAWindows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardEnableSecureBootWithDMA

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardEnableVirtualizationBasedSecurityWindows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardEnableVirtualizationBasedSecurity

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardLaunchSystemGuardWindows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardLaunchSystemGuard

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardLocalSystemAuthorityCredentialGuardSettingsWindows10EndpointProtectionConfiguration.DeviceGuardLocalSystemAuthorityCredentialGuardSettings

Windows10EndpointProtectionConfiguration.DmaGuardDeviceEnumerationPolicyWindows10EndpointProtectionConfiguration.DmaGuardDeviceEnumerationPolicy

Windows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceApplicationLogMaximumFileSizeInKbWindows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceApplicationLogMaximumFileSizeInKb

Windows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceSecurityLogMaximumFileSizeInKbWindows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceSecurityLogMaximumFileSizeInKb

Windows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceSystemLogMaximumFileSizeInKbWindows10EndpointProtectionConfiguration.EventLogServiceSystemLogMaximumFileSizeInKb

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ExplorerDataExecutionPreventionWindows10EndpointProtectionConfiguration.ExplorerDataExecutionPrevention

Windows10EndpointProtectionConfiguration.ExplorerHeapTerminationOnCorruptionWindows10EndpointProtectionConfiguration.ExplorerHeapTerminationOnCorruption

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallBlockStatefulFTPWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallBlockStatefulFTP

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallCertificateRevocationListCheckMethodWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallCertificateRevocationListCheckMethod

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIdleTimeoutForSecurityAssociationInSecondsWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIdleTimeoutForSecurityAssociationInSeconds

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowDHCPWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowDHCP

windows10endpointprotection/ Configuratie. defenderUntrustedUSBProcessType

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DeviceGuard/RequirePlatformSecurityFeatures

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/DeviceGuard/EnableVirtualizationBasedSecurity

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DeviceGuard/ConfigureSystemGuardLaunch

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DeviceGuard/LsaCfgFlags

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DmaGuard/DeviceEnumerationPolicy

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/EventLogService/SpecifyMaximumFileSizeApplicationLog

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/EventLogService/SpecifyMaximumFileSizeSecurityLog

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/EventLogService/SpecifyMaximumFileSizeSystemLog

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/FileExplorer/TurnOffDataExecutionPreventionForExplorer

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/FileExplorer/TurnOffHeapTerminationOnCorruption

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/DisableStatefulFtp

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/CRLcheck

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/SaIdleTime

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall



Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowICMPWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowICMP

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowNeighborDiscoveryWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowNeighborDiscovery

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowRouterDiscoveryWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallIPSecExemptionsAllowRouterDiscovery

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallMergeKeyingModuleSettingsWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallMergeKeyingModuleSettings

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallPacketQueueingMethodWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallPacketQueueingMethod

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallPreSharedKeyEncodingMethodWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallPreSharedKeyEncodingMethod

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfileDomainWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfileDomain

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundConnectionsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundNotificationsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundNotificationsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundNotificationsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.inboundNotificationsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.outboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfileDomain.outboundConnectionsBlocked

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfilePrivateWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfilePrivate

Offset-URI:/MdmStore/Global/IPsecExempt

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/IPsecExempt

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/IPsecExempt

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/IPsecExempt

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/OpportunisticallyMatchAuthSetPerKM

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/EnablePacketQueue

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/Global/PresharedKeyEncoding

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-
URI:/EnableFirewall,/DisableStealthMode,/shielded,/DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast,/DisableInbou
ndNotifications,/AuthAppsAllowUserPrefMerge,/GlobalPortsAllowUserPrefMerge,/AllowLocalPolicyMerge,/
DefaultOutboundAction, /DefaultInboundAction, /DisableStealthModeIpsecSecuredPacketExemption,
/AllowLocalIpsecPolicyMerge

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/DomainProfile/DefaultInboundAction

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/DomainProfile/DisableInboundNotifications

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/DomainProfile/EnableFirewall

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/DomainProfile/DefaultOutboundAction

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-
URI:/EnableFirewall,/DisableStealthMode,/shielded,/DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast,/DisableInbou
ndNotifications,/AuthAppsAllowUserPrefMerge,/GlobalPortsAllowUserPrefMerge,/AllowLocalPolicyMerge,/



windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.firewallEnabledwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.firewallEnabled

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.inboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.inboundConnectionsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.inboundNotificationsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.inboundNotificationsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.outboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePrivate.outboundConnectionsBlocked

Windows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfilePublicWindows10EndpointProtectionConfiguration.FirewallProfilePublic

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.connectionSecurityRulesFromGroupPolicyMerwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.connectionSecurityRulesFromGroupPolicyMer
gedged

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.firewallEnabledwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.firewallEnabled

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.inboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.inboundConnectionsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.inboundNotificationsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.inboundNotificationsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.outboundConnectionsBlockedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.outboundConnectionsBlocked

windows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.policyRulesFromGroupPolicyMergedwindows10endpointprotectionconfiguration.firewallProfilePublic.policyRulesFromGroupPolicyMerged

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerAuthenticationLevelWindows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerAuthenticationLevel

DefaultOutboundAction, /DefaultInboundAction, /DisableStealthModeIpsecSecuredPacketExemption,
/AllowLocalIpsecPolicyMerge

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PrivateProfile/EnableFirewall

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PrivateProfile/DefaultInboundAction

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PrivateProfile/DisableInboundNotifications

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PrivateProfile/DefaultOutboundAction

CSP : ./Vendor/MSFT/Firewall
Offset-
URI:/EnableFirewall,/DisableStealthMode,/shielded,/DisableUnicastResponsesToMulticastBroadcast,/DisableInbou
ndNotifications,/AuthAppsAllowUserPrefMerge,/GlobalPortsAllowUserPrefMerge,/AllowLocalPolicyMerge,/
DefaultOutboundAction, /DefaultInboundAction, /DisableStealthModeIpsecSecuredPacketExemption,
/AllowLocalIpsecPolicyMerge

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset URI: /MdmStore/PublicProfile/AllowLocalIpsecPolicyMerge

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PublicProfile/EnableFirewall

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PublicProfile/DefaultInboundAction

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PublicProfile/DisableInboundNotifications

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset-URI:/MdmStore/PublicProfile/DefaultOutboundAction

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Firewall
Offset URI: /MdmStore/PublicProfile/AllowLocalPolicyMerge

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkSecurity LANManagerAuthenticationLevel



Windows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerWorkstationDisableInsecureGuestLogonsWindows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerWorkstationDisableInsecureGuestLogons

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerWorkstationEnableInsecureGuestLogonsWindows10EndpointProtectionConfiguration.LanManagerWorkstationEnableInsecureGuestLogons

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAdministratorAccountNameWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAdministratorAccountName

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAdministratorElevationPromptBehaviorWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAdministratorElevationPromptBehavior

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowAnonymousEnumerationOfSAMAccouWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowAnonymousEnumerationOfSAMAccou
ntsAndSharesntsAndShares

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowPKU2UAuthenticationRequestsWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowPKU2UAuthenticationRequests

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowRemoteCallsToSecurityAccountsManaWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowRemoteCallsToSecurityAccountsMana
gerger

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowRemoteCallsToSecurityAccountsManaWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowRemoteCallsToSecurityAccountsMana
gerHelperBoolgerHelperBool

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowSystemToBeShutDownWithoutHavingWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowSystemToBeShutDownWithoutHaving
ToLogOnToLogOn

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUIAccessApplicationElevationWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUIAccessApplicationElevation

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUIAccessApplicationsForSecureLocatiWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUIAccessApplicationsForSecureLocati
onsons

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/lanmanworkstation/EnableInsecureGuestLogons

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/lanmanworkstation/EnableInsecureGuestLogons

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts RenameAdministratorAccount

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/userAccountControl
BehaviorOfTheElevationPromptForAdministrators

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkAccess_DoNotAllowAnonymousEnumerationOfSamAccountsAnd
Shares

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkSecurity AllowPKU2UAuthenticationRequests

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkAccess_RestrictClientsAllowedToMakeRemoteCallsToSAM

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkAccess_RestrictClientsAllowedToMakeRemoteCallsToSAM

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/Shutdown_AllowSystemToBeShutDownWithoutHavingToLogOn

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_AllowUIAccessApplicationsToPromptForElevation

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:



Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUndockWithoutHavingToLogonWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsAllowUndockWithoutHavingToLogon

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockMicrosoftAccountsWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockMicrosoftAccounts

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockRemoteLogonWithBlankPasswordWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockRemoteLogonWithBlankPassword

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockRemoteOpticalDriveAccessWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockRemoteOpticalDriveAccess

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockUsersInstallingPrinterDriversWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsBlockUsersInstallingPrinterDrivers

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClearVirtualMemoryPageFileWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClearVirtualMemoryPageFile

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClientDigitallySignCommunicationsAlwaysWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClientDigitallySignCommunicationsAlways

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClientSendUnencryptedPasswordToThirdParWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsClientSendUnencryptedPasswordToThirdPar
tySMBServerstySMBServers

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDetectApplicationInstallationsAndPromptFoWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDetectApplicationInstallationsAndPromptFo
rElevationrElevation

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableAdministratorAccountWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableAdministratorAccount

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableClientDigitallySignCommunicationsIfWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableClientDigitallySignCommunicationsIf
ServerAgreesServerAgrees

/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_OnlyElevateUIAccessApplicationsThatAreInstalledInS
ecureLocations

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/Devices_AllowUndockWithoutHavingToLogon

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts BlockMicrosoftAccounts

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts
LimitLocalAccountUseOfBlankPasswordsToConsoleLogonOnly

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/devices RestrictCDROMAccessToLocallyLoggedOnUserOnly

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/Devices_PreventUsersFromInstallingPrinterDriversWhenConnectingToShar
edPrinters

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/Shutdown_ClearVirtualMemoryPageFile

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/MicrosoftNetworkClient DigitallySignCommunicationsAlways

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/MicrosoftNetworkClient
SendUnencryptedPasswordToThirdPartySMBServers

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_DetectApplicationInstallationsAndPromptForElevation

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts EnableAdministratorAccountStatus

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/MicrosoftNetworkClient_DigitallySignCommunicationsIfServerAgrees



Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableGuestAccountWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableGuestAccount

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableServerDigitallySignCommunicationsAWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableServerDigitallySignCommunicationsA
lwayslways

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableServerDigitallySignCommunicationsIfWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDisableServerDigitallySignCommunicationsIf
ClientAgreesClientAgrees

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotAllowAnonymousEnumerationOfSAWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotAllowAnonymousEnumerationOfSA
MAccountsMAccounts

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotRequireCtrlAltDelWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotRequireCtrlAltDel

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotStoreLANManagerHashValueOnNextWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsDoNotStoreLANManagerHashValueOnNext
PasswordChangePasswordChange

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsEnableAdministratorAccountWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsEnableAdministratorAccount

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsEnableGuestAccountWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsEnableGuestAccount

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsFormatAndEjectOfRemovableMediaAllowedWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsFormatAndEjectOfRemovableMediaAllowed
UserUser

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsGuestAccountNameWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsGuestAccountName

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsHideLastSignedInUserWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsHideLastSignedInUser

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsHideUsernameAtSignInWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsHideUsernameAtSignIn

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts EnableGuestAccountStatus

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/MicrosoftNetworkServer_DigitallySignCommunicationsAlways

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/MicrosoftNetworkServer_DigitallySignCommunicationsIfClientAgrees

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkAccess_DoNotAllowAnonymousEnumerationOfSAMAccounts

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon_DoNotRequireCTRLALTDEL

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkSecurity
DoNotStoreLANManagerHashValueOnNextPasswordChange

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts EnableAdministratorAccountStatus

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts EnableGuestAccountStatus

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/devices AllowedToFormatAndEjectRemovableMedia

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/accounts RenameGuestAccount

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon DoNotDisplayLastSignedIn

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon DoNotDisplayUsernameAtSignIn



Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsInformationDisplayedOnLockScreenWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsInformationDisplayedOnLockScreen

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsInformationShownOnLockScreenWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsInformationShownOnLockScreen

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsLogOnMessageTextWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsLogOnMessageText

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsLogOnMessageTitleWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsLogOnMessageTitle

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMachineInactivityLimitWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMachineInactivityLimit

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMachineInactivityLimitInMinutesWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMachineInactivityLimitInMinutes

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMinimumSessionSecurityForNtlmSspBasedWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMinimumSessionSecurityForNtlmSspBased
ClientsClients

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMinimumSessionSecurityForNtlmSspBasedSWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsMinimumSessionSecurityForNtlmSspBasedS
erverservers

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsOnlyElevateSignedExecutablesWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsOnlyElevateSignedExecutables

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsRestrictAnonymousAccessToNamedPipesAnWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsRestrictAnonymousAccessToNamedPipesAn
dSharesdShares

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsSmartCardRemovalBehaviorWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsSmartCardRemovalBehavior

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsStandardUserElevationPromptBehaviorWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsStandardUserElevationPromptBehavior

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon
DisplayUserInformationWhenTheSessionIsLocked

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon
DisplayUserInformationWhenTheSessionIsLocked

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon_MessageTextForUsersAttemptingToLogOn

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon_MessageTitleForUsersAttemptingToLogOn

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon MachineInactivityLimit

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon MachineInactivityLimit

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkSecurity
MinimumSessionSecurityForNTLMSSPBasedClients

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkSecurity
MinimumSessionSecurityForNTLMSSPBasedServers

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_OnlyElevateExecutableFilesThatAreSignedAndValidate
d

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/NetworkAccess
RestrictAnonymousAccessToNamedPipesAndShares

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/InteractiveLogon SmartCardRemovalBehavior



Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsSwitchToSecureDesktopWhenPromptingForWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsSwitchToSecureDesktopWhenPromptingFor
ElevationElevation

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsUseAdminApprovalModeWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsUseAdminApprovalMode

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsUseAdminApprovalModeForAdministratorsWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsUseAdminApprovalModeForAdministrators

Windows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsVirtualizeFileAndRegistryWriteFailuresToPerWindows10EndpointProtectionConfiguration.LocalSecurityOptionsVirtualizeFileAndRegistryWriteFailuresToPer
UserLocationsUserLocations

Windows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIcmpRedirectsOverrideOspfGeneratedRoutesWindows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIcmpRedirectsOverrideOspfGeneratedRoutes

Windows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIgnoreNetBiosNameReleaseRequestsExceptFromWinsSeWindows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIgnoreNetBiosNameReleaseRequestsExceptFromWinsSe
rversrvers

Windows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIpSourceRoutingProtectionLevelWindows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIpSourceRoutingProtectionLevel

Windows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIpV6SourceRoutingProtectionLevelWindows10EndpointProtectionConfiguration.NetworkIpV6SourceRoutingProtectionLevel

Windows10EndpointProtectionConfiguration.PasswordPinLogOnWindows10EndpointProtectionConfiguration.PasswordPinLogOn

Windows10EndpointProtectionConfiguration.PowerShellShellScriptBlockLoggingWindows10EndpointProtectionConfiguration.PowerShellShellScriptBlockLogging

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteAssistanceSolicitedSettingWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteAssistanceSolicitedSetting

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/userAccountControl
BehaviorOfTheElevationPromptForStandardUsers

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/userAccountControl
SwitchToTheSecureDesktopWhenPromptingForElevation

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/LocalPoliciesSecurityOptions/userAccountControl UseAdminApprovalMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_RunAllAdministratorsInAdminApprovalMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/LocalPoliciesSecurityOptions/UserAccountControl_VirtualizeFileAndRegistryWriteFailuresToPerUserLocat
ions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSLegacy/AllowICMPRedirectsToOverrideOSPFGeneratedRoutes

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI:
/Config/MSSLegacy/AllowTheComputerToIgnoreNetBIOSNameReleaseRequestsExceptFromWINSServers

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSLegacy/IPSourceRoutingProtectionLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSLegacy/IPv6SourceRoutingProtectionLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/CredentialProviders/AllowPINLogon

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsPowerShell/TurnOnPowerShellScriptBlockLogging

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/HardenedUNCPaths



Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesClientConnectionEncryptionLevelWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesClientConnectionEncryptionLevel

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesDriveRedirectionWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesDriveRedirection

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesPasswordSavingWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesPasswordSaving

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesPromptForPasswordUponConnectionWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesPromptForPasswordUponConnection

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesSecureRpcCommunicationWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteDesktopServicesSecureRpcCommunication

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteHostDelegationOfNonExportableCredentialsWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteHostDelegationOfNonExportableCredentials

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientBasicAuthenticationWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientBasicAuthentication

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientDigestAuthenticationWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientDigestAuthentication

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientUnencryptedTrafficWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementClientUnencryptedTraffic

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceBasicAuthenticationWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceBasicAuthentication

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceStoringRunAsCredentialsWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceStoringRunAsCredentials

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceUnencryptedTrafficWindows10EndpointProtectionConfiguration.RemoteManagementServiceUnencryptedTraffic

Windows10EndpointProtectionConfiguration.RpcUnauthenticatedClientOptionsWindows10EndpointProtectionConfiguration.RpcUnauthenticatedClientOptions

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideApplyUacRestrictionsToLocalAccountsOnNetworkLWindows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideApplyUacRestrictionsToLocalAccountsOnNetworkL
ogonogon

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/ClientConnectionEncryptionLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/DoNotAllowDriveRedirection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/DoNotAllowPasswordSaving

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/PromptForPasswordUponConnection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteDesktopServices/RequireSecureRPCCommunication

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/CredentialsDelegation/RemoteHostAllowsDelegationOfNonExportableCredentials

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/RemoteManagement/AllowBasicAuthentication-client

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/RemoteManagement/DisallowDigestAuthentication

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteManagement/AllowUnencryptedTraffic_Client

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:_/config/RemoteManagement/AllowBasicAuthentication-service

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteManagement/DisallowStoringOfRunAsCredentials

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/RemoteManagement/AllowUnencryptedTraffic_Service

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/RemoteProcedureCall/RestrictUnauthenticatedRPCClients

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy



Windows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideSmbV1ClientDriverStartConfigurationWindows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideSmbV1ClientDriverStartConfiguration

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideSmbV1ServerWindows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideSmbV1Server

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideStructuredExceptionHandlingOverwriteProtectionWindows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideStructuredExceptionHandlingOverwriteProtection

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideWDigestAuthenticationWindows10EndpointProtectionConfiguration.SecurityGuideWDigestAuthentication

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SmartScreenBlockOverrideForFilesWindows10EndpointProtectionConfiguration.SmartScreenBlockOverrideForFiles

Windows10EndpointProtectionConfiguration.SmartScreenEnableInShellWindows10EndpointProtectionConfiguration.SmartScreenEnableInShell

windows10endpointprotectionconfiguration.solicitedRemoteAssistancewindows10endpointprotectionconfiguration.solicitedRemoteAssistance

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAccessCredentialManagerAsTrustedCallerWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAccessCredentialManagerAsTrustedCaller

windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAccessFromNetworkwindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAccessFromNetwork

Windows10EndpointProtectionConfiguration.userRightsActAsPartOfTheOperatingSystemWindows10EndpointProtectionConfiguration.userRightsActAsPartOfTheOperatingSystem

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAllowAccessFromNetworkWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsAllowAccessFromNetwork

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsBackupDataWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsBackupData

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsBlockAccessFromNetworkWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsBlockAccessFromNetwork

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsChangeSystemTimeWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsChangeSystemTime

Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/ApplyUACRestrictionsToLocalAccountsOnNetworkLogon

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/ConfigureSMBV1ClientDriver

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/ConfigureSMBV1Server

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/EnableStructuredExceptionHandlingOverwriteProtection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/MSSecurityGuide/WDigestAuthentication

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/DeviceGuard/RequirePlatformSecurityFeatures

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-URI:/config/SmartScreen/EnableSmartScreenInShell

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/RemoteAssistance/SolicitedRemoteAssistance

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/AccessCredentialManagerAsTrustedCaller

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/AccessFromNetwork

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/ActAsPartOfTheOperatingSystem

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/AccessFromNetwork

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/BackupFilesAndDirectories

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/DenyAccessFromNetwork

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/ChangeSystemTime



Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateGlobalObjectsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateGlobalObjects

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreatePageFileWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreatePageFile

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreatePermanentSharedObjectsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreatePermanentSharedObjects

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateSymbolicLinksWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateSymbolicLinks

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateTokenWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsCreateToken

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDebugProgramsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDebugPrograms

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDelegationWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDelegation

windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDenyAccessFromNetworkwindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsDenyAccessFromNetwork

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsGenerateSecurityAuditsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsGenerateSecurityAudits

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsImpersonateClientWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsImpersonateClient

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsIncreaseSchedulingPriorityWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsIncreaseSchedulingPriority

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLoadUnloadDriversWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLoadUnloadDrivers

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLocalLogOnWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLocalLogOn

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLockMemoryWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsLockMemory

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/CreateGlobalObjects

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/CreatePageFile

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/CreatePermanentSharedObjects

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/CreateSymbolicLinks

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/CreateToken

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/DebugPrograms

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/EnableDelegation

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/DenyAccessFromNetwork

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/GenerateSecurityAudits

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/ImpersonateClient

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/IncreaseSchedulingPriority

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/LoadUnloadDeviceDrivers

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/AllowLocalLogOn

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/LockMemory



Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsManageAuditingAndSecurityLogsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsManageAuditingAndSecurityLogs

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsManageVolumesWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsManageVolumes

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsModifyFirmwareEnvironmentWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsModifyFirmwareEnvironment

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsModifyObjectLabelsWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsModifyObjectLabels

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsProfileSingleProcessWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsProfileSingleProcess

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRegisterProcessAsServiceWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRegisterProcessAsService

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRemoteDesktopServicesLogOnWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRemoteDesktopServicesLogOn

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRemoteShutdownWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRemoteShutdown

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRestoreDataWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsRestoreData

Windows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsTakeOwnershipWindows10EndpointProtectionConfiguration.UserRightsTakeOwnership

Windows10EndpointProtectionConfiguration.WindowsConnectionManagerConnectionToNonDomainNetworksWindows10EndpointProtectionConfiguration.WindowsConnectionManagerConnectionToNonDomainNetworks

Windows10EndpointProtectionConfiguration.WindowsLogOnSignInLastInteractiveUserAfterSystemInitiatedReWindows10EndpointProtectionConfiguration.WindowsLogOnSignInLastInteractiveUserAfterSystemInitiatedRe
startstart

Windows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesAccessoryManagementServiceStartupModeWindows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesAccessoryManagementServiceStartupMode

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/ManageAuditingAndSecurityLog

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/ManageVolume

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/ModifyFirmwareEnvironment

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/ModifyObjectLabel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/ProfileSingleProcess

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/DenyLocalLogOn

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/DenyRemoteDesktopServicesLogOn

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/RemoteShutdown

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/UserRights/RestoreFilesAndDirectories

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/UserRights/TakeOwnership

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-
URI:/config/WindowsConnectionManager/ProhitConnectionToNonDomainNetworksWhenConnectedToDomainA
uthenticatedNetwork

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/WindowsLogon/SignInLastInteractiveUserAutomaticallyAfterASystemInitiatedRestart

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/SystemServices/ConfigureXboxAccessoryManagementServiceStartupMode



Windows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesEnableXboxGameSaveTaskWindows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesEnableXboxGameSaveTask

Windows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveAuthManagerServiceStartupModeWindows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveAuthManagerServiceStartupMode

Windows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveGameSaveServiceStartupModeWindows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveGameSaveServiceStartupMode

Windows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveNetworkingServiceStartupModeWindows10EndpointProtectionConfiguration.XboxServicesLiveNetworkingServiceStartupMode

Windows10EnterpriseModernAppManagementConfiguration.UninstallBuiltInAppsWindows10EnterpriseModernAppManagementConfiguration.UninstallBuiltInApps

Windows10GeneralConfiguration.AccountsBlockAddingNonMicrosoftAccountEmailWindows10GeneralConfiguration.AccountsBlockAddingNonMicrosoftAccountEmail

Windows10GeneralConfiguration.AntiTheftModeBlockedWindows10GeneralConfiguration.AntiTheftModeBlocked

Windows10GeneralConfiguration.AppManagementMSIAllowUserControlOverInstallWindows10GeneralConfiguration.AppManagementMSIAllowUserControlOverInstall

Windows10GeneralConfiguration.AppManagementMSIAlwaysInstallWithElevatedPrivilegesWindows10GeneralConfiguration.AppManagementMSIAlwaysInstallWithElevatedPrivileges

Windows10GeneralConfiguration.AppsAllowTrustedAppsSideloadingWindows10GeneralConfiguration.AppsAllowTrustedAppsSideloading

Windows10GeneralConfiguration.AppsBlockWindowsStoreOriginatedAppsWindows10GeneralConfiguration.AppsBlockWindowsStoreOriginatedApps

Windows10GeneralConfiguration.AppsMicrosoftAccountsOptionalWindows10GeneralConfiguration.AppsMicrosoftAccountsOptional

Windows10GeneralConfiguration.AssignedAccessMultiModeProfilesWindows10GeneralConfiguration.AssignedAccessMultiModeProfiles

Windows10GeneralConfiguration.AssignedAccessSingleModeAppUserModelIdWindows10GeneralConfiguration.AssignedAccessSingleModeAppUserModelId

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/TaskScheduler/EnableXboxGameSaveTask

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/SystemServices/ConfigureXboxLiveAuthManagerServiceStartupMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/SystemServices/XboxServicesLiveGameSaveServiceStartupMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/SystemServices/ConfigureXboxLiveNetworkingServiceStartupMode

CSP : N.v.t. Graph API alleen Offset-URIaanroepen: N.v.t. alleen Graph API

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Accounts/AllowAddingNonMicrosoftAccountsManually

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Security/AntiTheftMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/ApplicationManagement/MSIAllowUserControlOverInstall

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/ApplicationManagement/MSIAlwaysInstallWithElevatedPrivileges

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/ApplicationManagement/AllowAllTrustedApps

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/ApplicationManagement/DisableStoreOriginatedApps

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/AppRuntime/AllowMicrosoftAccountsToBeOptional

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/AssignedAccess
Offset-URI:/Configuratie

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/AssignedAccess
Offset-URI:/Configuratie



Windows10GeneralConfiguration.AssignedAccessSingleModeUserNameWindows10GeneralConfiguration.AssignedAccessSingleModeUserName

Windows10GeneralConfiguration.AuthenticationAllowFIDODeviceWindows10GeneralConfiguration.AuthenticationAllowFIDODevice

Windows10GeneralConfiguration.AuthenticationAllowSecondaryDeviceWindows10GeneralConfiguration.AuthenticationAllowSecondaryDevice

Windows10GeneralConfiguration.AuthenticationPreferredAzureADTenantDomainNameWindows10GeneralConfiguration.AuthenticationPreferredAzureADTenantDomainName

Windows10GeneralConfiguration.AuthenticationWebSignInWindows10GeneralConfiguration.AuthenticationWebSignIn

Windows10GeneralConfiguration.AutoPlayDefaultAutoRunBehaviorWindows10GeneralConfiguration.AutoPlayDefaultAutoRunBehavior

Windows10GeneralConfiguration.AutoPlayForNonVolumeDevicesWindows10GeneralConfiguration.AutoPlayForNonVolumeDevices

Windows10GeneralConfiguration.AutoPlayModeWindows10GeneralConfiguration.AutoPlayMode

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothAllowedServicesWindows10GeneralConfiguration.BluetoothAllowedServices

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockAdvertisingWindows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockAdvertising

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockDiscoverableModeWindows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockDiscoverableMode

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockedWindows10GeneralConfiguration.BluetoothBlocked

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockPrePairingWindows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockPrePairing

Windows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockPromptedProximalConnectionsWindows10GeneralConfiguration.BluetoothBlockPromptedProximalConnections

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/AssignedAccess
Offset-URI:/Configuratie

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Authentication/AllowFidoDeviceSignon

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Authentication/AllowSecondaryAuthenticationDevice

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Authentication/PreferredAadTenantDomainName

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Authentication/EnableWebSignIn

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/AutoPlay/SetDefaultAutoRunBehavior

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/AutoPlay/DisallowAutoplayForNonVolumeDevices

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/AutoPlay/TurnOffAutoPlay

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Bluetooth/ServicesAllowedList

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Bluetooth/AllowAdvertising

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Bluetooth/AllowDiscoverableMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/AllowBluetooth

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Bluetooth/AllowPrepairing

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Bluetooth/AllowPromptedProximalConnections



Windows10GeneralConfiguration.BluetoothDeviceNameWindows10GeneralConfiguration.BluetoothDeviceName

windows10generalconfiguration.bootStartDriverInitializationwindows10generalconfiguration.bootStartDriverInitialization

Windows10GeneralConfiguration.CameraBlockedWindows10GeneralConfiguration.CameraBlocked

Windows10GeneralConfiguration.CellularBlockDataWhenRoamingWindows10GeneralConfiguration.CellularBlockDataWhenRoaming

Windows10GeneralConfiguration.CellularBlockVpnWindows10GeneralConfiguration.CellularBlockVpn

Windows10GeneralConfiguration.CellularBlockVpnWhenRoamingWindows10GeneralConfiguration.CellularBlockVpnWhenRoaming

Windows10GeneralConfiguration.CellularDataWindows10GeneralConfiguration.CellularData

Windows10GeneralConfiguration.CertificatesBlockManualRootCertificateInstallationWindows10GeneralConfiguration.CertificatesBlockManualRootCertificateInstallation

Windows10GeneralConfiguration.ConnectedDevicesServiceBlockedWindows10GeneralConfiguration.ConnectedDevicesServiceBlocked

Windows10GeneralConfiguration.CopyPasteBlockedWindows10GeneralConfiguration.CopyPasteBlocked

Windows10GeneralConfiguration.CortanaBlockedWindows10GeneralConfiguration.CortanaBlocked

Windows10GeneralConfiguration.CryptographyAllowFipsAlgorithmPolicyWindows10GeneralConfiguration.CryptographyAllowFipsAlgorithmPolicy

Windows10GeneralConfiguration.DataProtectionBlockDirectMemoryAccessWindows10GeneralConfiguration.DataProtectionBlockDirectMemoryAccess

Windows10GeneralConfiguration.DefenderBlockEndUserAccessWindows10GeneralConfiguration.DefenderBlockEndUserAccess

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Bluetooth/LocalDeviceName

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/System/BootStartDriverInitialization

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/camera/AllowCamera

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/AllowCellularDataRoaming

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/AllowVPNOverCellular

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Connectivity/AllowVPNRoamingOverCellular

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/AllowCellularData

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Security/AllowManualRootCertificateInstallation

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Connectivity/AllowConnectedDevices

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Experience/AllowCopyPaste

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/AboveLock/AllowCortanaAboveLock

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Cryptography/AllowFipsAlgorithmPolicy

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DataProtection/AllowDirectMemoryAccess

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AllowUserUIAccess



Windows10GeneralConfiguration.DefenderBlockOnAccessProtectionWindows10GeneralConfiguration.DefenderBlockOnAccessProtection

Windows10GeneralConfiguration.DefenderCloudBlockLevelWindows10GeneralConfiguration.DefenderCloudBlockLevel

Windows10GeneralConfiguration.DefenderCloudExtendedTimeoutWindows10GeneralConfiguration.DefenderCloudExtendedTimeout

Windows10GeneralConfiguration.DefenderCloudExtendedTimeoutInSecondsWindows10GeneralConfiguration.DefenderCloudExtendedTimeoutInSeconds

Windows10GeneralConfiguration.DefenderDaysBeforeDeletingQuarantinedMalwareWindows10GeneralConfiguration.DefenderDaysBeforeDeletingQuarantinedMalware

Windows10GeneralConfiguration.DefenderDetectedMalwareActionsWindows10GeneralConfiguration.DefenderDetectedMalwareActions

Windows10GeneralConfiguration.DefenderFileExtensionsToExcludeWindows10GeneralConfiguration.DefenderFileExtensionsToExclude

Windows10GeneralConfiguration.DefenderFilesAndFoldersToExcludeWindows10GeneralConfiguration.DefenderFilesAndFoldersToExclude

Windows10GeneralConfiguration.DefenderMonitorFileActivityWindows10GeneralConfiguration.DefenderMonitorFileActivity

Windows10GeneralConfiguration.DefenderPotentiallyUnwantedAppActionWindows10GeneralConfiguration.DefenderPotentiallyUnwantedAppAction

Windows10GeneralConfiguration.DefenderPotentiallyUnwantedAppActionSettingWindows10GeneralConfiguration.DefenderPotentiallyUnwantedAppActionSetting

Windows10GeneralConfiguration.DefenderProcessesToExcludeWindows10GeneralConfiguration.DefenderProcessesToExclude

Windows10GeneralConfiguration.DefenderPromptForSampleSubmissionWindows10GeneralConfiguration.DefenderPromptForSampleSubmission

Windows10GeneralConfiguration.DefenderRequireBehaviorMonitoringWindows10GeneralConfiguration.DefenderRequireBehaviorMonitoring

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AllowOnAccessProtection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/CloudBlockLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/CloudExtendedTimeout

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/CloudExtendedTimeout

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/DaysToRetainCleanedMalware

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ThreatSeverityDefaultAction

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ExcludedExtensions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ExcludedPaths

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AllowRealtimeMonitoring

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/PUAProtection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/PUAProtection

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/ExcludedProcesses

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/SubmitSamplesConsent

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/Defender/AllowBehaviorMonitoring



Windows10GeneralConfiguration.DefenderRequireCloudProtectionWindows10GeneralConfiguration.DefenderRequireCloudProtection

Windows10GeneralConfiguration.DefenderRequireNetworkInspectionSystemWindows10GeneralConfiguration.DefenderRequireNetworkInspectionSystem

Windows10GeneralConfiguration.DefenderRequireRealTimeMonitoringWindows10GeneralConfiguration.DefenderRequireRealTimeMonitoring

Windows10GeneralConfiguration.DefenderScanArchiveFilesWindows10GeneralConfiguration.DefenderScanArchiveFiles

Windows10GeneralConfiguration.DefenderScanDownloadsWindows10GeneralConfiguration.DefenderScanDownloads

Windows10GeneralConfiguration.DefenderScanIncomingMailWindows10GeneralConfiguration.DefenderScanIncomingMail

Windows10GeneralConfiguration.DefenderScanMappedNetworkDrivesDuringFullScanWindows10GeneralConfiguration.DefenderScanMappedNetworkDrivesDuringFullScan
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WindowsUpdateForBusinessConfiguration.DeliveryOptimizationModeWindowsUpdateForBusinessConfiguration.DeliveryOptimizationMode

CSP : ./Vendor/MSFT/PassportForWork
Offset URI: /{AADTenantId}/Policies/UsePassportForWork

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Browser/ConfigureKioskMode

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Browser/ConfigureKioskResetAfterIdleTimeout

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/BlockedUrlExceptions

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/BlockedUrls

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/DefaultUrl

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/EnableEndSessionButton

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/EnableHomeButton

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/EnableNavigationButtons

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/KioskBrowser/KioskBrowserRestartOnIdleTimeInMinutes

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/AllowAutoUpdate

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/AutoRestartRequiredNotificationDismissal

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/BranchReadinessLevel

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/DeliveryOptimization/DODownloadMode



WindowsUpdateForBusinessConfiguration.DriversExcludedWindowsUpdateForBusinessConfiguration.DriversExcluded

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartDeadlineForFeatureUpdatesInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartDeadlineForFeatureUpdatesInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartDeadlineInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartDeadlineInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartSnoozeScheduleForFeatureUpdatesInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartSnoozeScheduleForFeatureUpdatesInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartSnoozeScheduleInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartSnoozeScheduleInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartTransitionScheduleForFeatureUpdatesInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartTransitionScheduleForFeatureUpdatesInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartTransitionScheduleInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.EngagedRestartTransitionScheduleInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesDeferralPeriodInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesDeferralPeriodInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesPausedWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesPaused

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesPauseStartDateTimeWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesPauseStartDateTime

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesRollbackStartDateTimeWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesRollbackStartDateTime

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesWillBeRolledBackWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesWillBeRolledBack

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesRollbackWindowInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.FeatureUpdatesRollbackWindowInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.InstallationScheduleWindowsUpdateForBusinessConfiguration.InstallationSchedule

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.MicrosoftUpdateServiceAllowedWindowsUpdateForBusinessConfiguration.MicrosoftUpdateServiceAllowed

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/ExcludeWUDriversInQualityUpdate

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartDeadlineForFeatureUpdates

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartDeadline

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartSnoozeScheduleForFeatureUpdates

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartSnoozeSchedule

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartTransitionScheduleForFeatureUpdates

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/EngagedRestartTransitionSchedule

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Update/DeferFeatureUpdatesPeriodInDays

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/PauseFeatureUpdates

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/PauseFeatureUpdatesStartTime

CSP : N.v.t.-Graph API alleen offset- URI: N.v.t.-alleen Graph API

CSP : N.v.t.-Graph API alleen offset- URI: N.v.t.-alleen Graph API

CSP : N.v.t.-Graph API alleen offset- URI: N.v.t.-alleen Graph API

CSP :./device/Vendor/MSFT/Policy Offset-
URI:/config/update/ActiveHoursStart,/config/update/ActiveHoursEnd,/config/update/ScheduledInstallDay,/config
/update/ScheduledInstallTime



WindowsUpdateForBusinessConfiguration.PreviewBuildSettingWindowsUpdateForBusinessConfiguration.PreviewBuildSetting

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesDeferralPeriodInDaysWindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesDeferralPeriodInDays

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesPausedWindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesPaused

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesPauseStartDateTimeWindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesPauseStartDateTime

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesRollbackStartDateTimeWindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesRollbackStartDateTime

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesWillBeRolledBackWindowsUpdateForBusinessConfiguration.QualityUpdatesWillBeRolledBack

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.ScheduleImminentRestartWarningInMinutesWindowsUpdateForBusinessConfiguration.ScheduleImminentRestartWarningInMinutes

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.ScheduleRestartWarningInHoursWindowsUpdateForBusinessConfiguration.ScheduleRestartWarningInHours

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.SkipChecksBeforeRestartWindowsUpdateForBusinessConfiguration.SkipChecksBeforeRestart

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.UpdateWeeksWindowsUpdateForBusinessConfiguration.UpdateWeeks

WindowsUpdateForBusinessConfiguration.UserPauseAccessWindowsUpdateForBusinessConfiguration.UserPauseAccess

Volgende stappen

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset URI: /Config/Update/AllowMUUpdateService

CSP : ./Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/ManagePreviewBuilds

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/DeferQualityUpdatesPeriodInDays

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/PauseQualityUpdates

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/PauseQualityUpdatesStartTime

CSP : N.v.t.-Graph API alleen offset- URI: N.v.t.-alleen Graph API

CSP : N.v.t.-Graph API alleen offset- URI: N.v.t.-alleen Graph API

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/ScheduleImminentRestartWarning

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/ScheduleRestartWarning

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/SetEDURestart

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-
URI:/config/update/ScheduledInstallEveryWeek,/config/update/ScheduledInstallFirstWeek,/config/update/Schedu
ledInstallFourthWeek,/config/update/ScheduledInstallSecondWeek,/config/update/ScheduledInstallThirdWeek

CSP : ./Device/Vendor/MSFT/Policy
Offset-URI:/config/update/SetDisablePauseUXAccess

Overzicht van apparaatconfiguratie
Naslag informatie over de Configuration service provider (opent een andere docs-site)

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/configuration-service-provider-reference
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AppbeheerAppbeheer
Duplicatie van beschermingsstatustegels in de app verwijderenDuplicatie van beschermingsstatustegels in de app verwijderen

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Ondersteuning voor meer externe certificeringsinstanties (CA's)Ondersteuning voor meer externe certificeringsinstanties (CA's)

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Intune stapt over op ondersteuning voor iOS 10 en laterIntune stapt over op ondersteuning voor iOS 10 en later

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Beheercentrum voor Microsoft 365-apparaatbeheerBeheercentrum voor Microsoft 365-apparaatbeheer

Augustus 2018
AppbeheerAppbeheer
Ondersteuning voor pakkettunnels voor VPN-profielen in iOS op basis van individuele apps voor aangepaste verbindingstypen enOndersteuning voor pakkettunnels voor VPN-profielen in iOS op basis van individuele apps voor aangepaste verbindingstypen en
Pulse Secure-verbindingstypenPulse Secure-verbindingstypen

De tegels Gebruikersstatus voor iOS en de Gebruikersstatus voor Android werden zowel op de pagina
Client-apps: overzicht als op de pagina Client-apps: beschermingsstatus van de app vermeld. De
statustegels zijn verwijderd van de pagina Client-apps: overzicht om duplicatie te voorkomen.

Met behulp van het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) kunt u nu nieuwe certificaten uitgeven en
certificaten vernieuwen op mobiele apparaten met behulp van Windows, iOS, Android en macOS.

Momenteel ondersteunen Intune-inschrijving, de bedrijfsportal en de beheerde browser alleen iOS-apparaten met
iOS 10 en later. Als u wilt controleren of dit van invloed is op apparaten of gebruikers in uw organisatie, gaat u
naar Intune in Azure Portal > Apparaten > Alle apparaten. Filter op besturingssysteem en klik op Kolommen
om de versiedetails van het besturingssysteem te laten verschijnen. Vraag deze gebruikers om hun apparaten bij te
werken naar een ondersteunde versie van het besturingssysteem.

Als u een van de hierna vermelde apparaten hebt, of als u een van de hierna vermelde apparaten wilt inschrijven,
moet u er rekening mee houden dat deze alleen iOS 9 en eerdere versies ondersteunen. Om toegang tot de
Intune-bedrijfsportal te behouden, moet u deze apparaten upgraden naar apparaten die iOS 10 of hoger
ondersteunen:

iPhone 4S
iPod Touch
iPad 2
iPad (3e generatie)
iPad Mini (1e generatie)

Een van de beloften van Microsoft 365 is vereenvoudigd beheer. In de afgelopen jaren is de back-end Microsoft
365-services geïntegreerd voor het leveren van complete scenario’s zoals voorwaardelijke toegang voor Intune en
Azure AD. Het nieuwe Microsoft 365-beheercentrum is de plek waar de beheerervaring wordt versterkt,
vereenvoudigd en geïntegreerd. De gespecialiseerde werkruimte voor apparaatbeheer biedt eenvoudige toegang
tot alle apparaat- en appbeheerinformatie en taken die uw organisatie nodig heeft. Naar verwachting zal dat dit de
primaire cloudwerkruimte voor zakelijke computerteams van eindgebruikers worden.

Wanneer u in iOS VPN-profielen voor individuele apps gebruikt, kunt u ervoor kiezen om tunnels op app-niveau

http://devicemanagement.microsoft.com


Vertragen wanneer software-updates voor iOS worden weergegeven op het apparaatVertragen wanneer software-updates voor iOS worden weergegeven op het apparaat

Office 365 ProPlus-versieOffice 365 ProPlus-versie

Ondersteuning voor het registreren van DNS-instellingen voor Windows 10-VPNOndersteuning voor het registreren van DNS-instellingen voor Windows 10-VPN

Het installatieprogramma van de macOS-bedrijfsportal-app bevat nu het versienummer in de bestandsnaam van hetHet installatieprogramma van de macOS-bedrijfsportal-app bevat nu het versienummer in de bestandsnaam van het
installatieprogrammainstallatieprogramma
Automatische iOS-app-updatesAutomatische iOS-app-updates

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Windows Hello is gericht op gebruikers en apparatenWindows Hello is gericht op gebruikers en apparaten

Zscaler is een beschikbare verbinding voor VPN-profielen voor iOSZscaler is een beschikbare verbinding voor VPN-profielen voor iOS

(app-proxy) of op pakketniveau (pakkettunnel) te gebruiken. Deze opties zijn beschikbaar voor de volgende
verbindingstypen:

Aangepaste VPN
Pulse Secure Als u niet zeker weet welke waarde u moet gebruiken, raadpleegt u de documentatie van uw
VPN-provider.

In Intune > Software-updates > Beleid voor bijwerken van iOS kunt u dagen en tijden instellen waarop
apparaten geen updates mogen installeren. In een toekomstige update krijgt u de mogelijkheid uit te stellen (met
een periode van 1 tot 90 dagen) wanneer een software-update wordt weergegeven op het apparaat. De huidige
instellingen worden weergegeven op de pagina iOS-updatebeleid configureren in Microsoft Intune

Binnenkort kunt u de Office-versie selecteren wanneer u met Intune Office 365 ProPlus-apps toewijst op
Windows 10-apparaten. Selecteer in de Azure-portal Microsoft Intune > Apps > Apps toevoegen. Selecteer
daarna Office 365 ProPlus Suite (Windows 10) in de vervolgkeuzelijst Soort. Selecteer App Suite-
instellingen om de bijbehorende blade weer te geven. Stel Kanaal bijwerken in op een waarde, zoals
Maandelijks. Verwijder eventueel andere versies van Office (msi) van eindgebruikersapparaten door Ja te
selecteren. Selecteer Specifiek om voor het geselecteerde kanaal een specifieke versie van Office te installeren op
apparaten van eindgebruikers. U kunt hier ook opgeven welke Specifieke versie van Office u wilt gebruiken.
Welke versies er beschikbaar zijn, verandert in de loop van de tijd. Daarom is het mogelijk dat er bij het maken van
een nieuwe implementatie nieuwere versies beschikbaar zijn en dat bepaalde oudere versies niet meer
beschikbaar zijn. Huidige implementaties blijven de oudere versie implementeren, maar de versielijst wordt
voortdurend per kanaal bijgewerkt. Zie Overzicht van updatekanalen voor Office 365 ProPlus voor meer
informatie.

Met deze update wordt het binnenkort mogelijk om VPN-profielen voor Windows 10 zo te configureren dat deze
de IP-adressen die door de interne DNS aan de VPN-interface worden toegewezen, automatisch registreren,
zonder dat u hiervoor aangepaste profielen hoeft te gebruiken. Zie Windows 10 VPN-instellingen voor informatie
over de instellingen die nu beschikbaar zijn voor VPN-profielen.

Automatische updates voor apps worden gebruikt voor apps voor zowel gelicentieerde apparaten als gebruikers
voor iOS-versie 11.0 en later.

Wanneer u een beleid voor Windows Hello voor Bedrijven maakt, geldt dit voor alle gebruikers binnen de
organisatie (tenant-breed). Met deze update kan het beleid ook worden toegepast op specifieke gebruikers of
specifieke apparaten met behulp van een beleid voor apparaatconfiguratie (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Profiel maken > Identiteitsbescherming > Windows Hello voor Bedrijven). In Intune in Azure Portal zijn nu
de Windows Hello-configuratie en -instellingen zowel onder Apparaatinschrijving als onder
Apparaatconfiguratie beschikbaar. Apparaatinschrijving is gericht op de hele organisatie (tenant-breed) en
biedt ondersteuning voor Windows AutoPilot (OOBE). Apparaatconfiguratie is gericht op apparaten en
gebruikers met behulp van een beleid dat wordt toegepast tijdens het inchecken. Deze functie is van toepassing
op:

Windows 10 en hoger
Windows Holographic for Business

Wanneer u een VPN-apparaatconfiguratieprofiel in iOS maakt (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel

https://docs.microsoft.com/DeployOffice/overview-of-update-channels-for-office-365-proplus


FIPS-modus voor Enterprise Wi-Fi-profielen voor Windows 10FIPS-modus voor Enterprise Wi-Fi-profielen voor Windows 10

S-modus beheren op apparaten met Windows 10 en hoger - openbare previewS-modus beheren op apparaten met Windows 10 en hoger - openbare preview

Windows Defender ATP configuratiepakket automatisch toegevoegd aan configuratieprofielWindows Defender ATP configuratiepakket automatisch toegevoegd aan configuratieprofiel

Gebruikers verplichten om verbinding te maken tijdens de installatie van het apparaatGebruikers verplichten om verbinding te maken tijdens de installatie van het apparaat

Apps beperken en de toegang tot bedrijfsbronnen blokkeren op iOS- en Android Enterprise-apparatenApps beperken en de toegang tot bedrijfsbronnen blokkeren op iOS- en Android Enterprise-apparaten

Moderne VPN-ondersteuningsupdates voor iOSModerne VPN-ondersteuningsupdates voor iOS

Klassiek nalevingsbeleid van Azure Portal exporteren om dit beleid opnieuw te maken in Intune Azure PortalKlassiek nalevingsbeleid van Azure Portal exporteren om dit beleid opnieuw te maken in Intune Azure Portal

maken > iOS platform > VPN  profieltype), zijn er verschillende verbindingstypen beschikbaar, waaronder Cisco,
Citrix en meer. In deze update wordt Zscaler toegevoegd als verbindingstype. De pagina VPN-instellingen voor
apparaten met iOS biedt een lijst met beschikbare verbindingstypen.

U kunt nu de modus Federal Information Processing Standards (FIPS) voor Enterprise Wi-Fi-profielen voor
Windows 10 inschakelen in Intune Azure Portal. Zorg ervoor dat de FIPS-modus is ingeschakeld op uw Wi-Fi-
infrastructuur als u dit in uw Wi-Fi-profielen inschakelt. Wi-Fi-instellingen voor apparaten met Windows 10 en
hoger in Intune laten u zien hoe een Wi-Fi-profiel wordt gemaakt.

Met deze functie-update kunt u een apparaatconfiguratieprofiel maken dat een Windows 10-apparaat uit de S-
modus haalt of voorkomt dat gebruikers het apparaat uit de S-modus halen. Deze functie bevindt zich in Intune >
Apparaatconfiguratie > Profielen > Windows 10 en hoger > Editie-upgrade en modus schakelen. De
pagina Maak kennis met Windows 10 in S- modus biedt meer informatie over de S-modus. Van toepassing op: de
meeste recente build van Windows Insider (in preview).

Wanneer u Advanced Threat Protection en onboarding-apparaten gebruikt in Intune, moest u voorheen een
configuratiepakket downloaden en dit aan uw configuratieprofiel toevoegen. Met deze update haalt Intune het
pakket automatisch op uit het Windows Defender-beveiligingscentrum en voegt het toe aan uw profiel. Van
toepassing op Windows 10 en hoger.

U kunt nu apparaatprofielen instellen om verplicht te stellen dat het apparaat verbinding maakt met een netwerk
alvorens verder te gaan na de netwerkpagina tijdens de installatie van Windows 10. Hoewel deze functie nog in
preview is, moet deze instelling worden gebruikt door een Windows Insider build 1809 of hoger. Van toepassing
op: de meeste recente build van Windows Insider (in preview).

Er is onder Apparaatnaleving > Beleid > Beleid maken > iOS > Systeembeveiliging een nieuwe instelling:
Beperkte toepassingen. Deze nieuwe instelling maakt gebruik van een nalevingsbeleid om toegang tot
bedrijfsbronnen te blokkeren als bepaalde apps op het apparaat zijn geïnstalleerd. Het apparaat wordt beschouwd
als niet conform beleid totdat de beperkte apps van het apparaat worden verwijderd. Van toepassing op: iOS

Deze update biedt extra ondersteuning voor de volgende iOS VPN-clients:

F5 Access (versie 3.0.1 en hoger)
Citrix SSO
Palo Alto Networks GlobalProtect (versie 5.0 en hoger) Ook beschikbaar in deze update:
De naam van het bestaande verbindingstype F5 Access is gewijzigd in F5 Access Legacy voor iOS.
De naam van het bestaande verbindingstype Palo Alto Networks GlobalProtect wordt gewijzigd in Palo
Alto Networks GlobalProtect (verouderd) voor iOS. Bestaande profielen met deze verbindingstypen blijven
werken met hun respectieve verouderde VPN-clients. Als u in iOS gebruikmaakt van Cisco Legacy
AnyConnect, F5 Access Legacy, Citrix VPN of Legacy Palo Alto Networks GlobalProtect versie 4.1, moet u
overstappen op de nieuwe apps. Doe dit zo spoedig mogelijk, om ervoor te zorgen dat VPN-toegang
beschikbaar blijft voor iOS-apparaten die worden bijgewerkt naar iOS 12. Zie de blog van het Microsoft
Intune-ondersteuningsteam voor meer informatie over iOS 12 en VPN-profielen.

Nalevingsbeleid gemaakt in de klassieke Azure-portal wordt afgeschaft. U kunt alle bestaande beleidsregels
bekijken en verwijderen. U kunt ze echter niet meer bijwerken. Als u nalevingsbeleidsregels moet migreren naar
de huidige Intune Azure Portal, kunt u het beleid exporteren als een door komma's gescheiden bestand (CSV-
bestand). Vervolgens kunt u de details in het bestand gebruiken om dit beleid opnieuw te maken in Intune Azure
Portal.

https://www.microsoft.com/windows/s-mode
https://docs.microsoft.com/windows-insider/at-work-pro/
https://docs.microsoft.com/windows-insider/at-work-pro/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2013806


IMPORTANTIMPORTANT

Better Mobile: nieuwe Mobile Threat Defense-partnerBetter Mobile: nieuwe Mobile Threat Defense-partner

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
De bedrijfsportal in de modus voor enkele toepassing vergrendelen tot een gebruiker zich aanmeldtDe bedrijfsportal in de modus voor enkele toepassing vergrendelen tot een gebruiker zich aanmeldt

Een gebruiker en een beschrijvende naam toewijzen aan een AutoPilot-apparaatEen gebruiker en een beschrijvende naam toewijzen aan een AutoPilot-apparaat

VPP-apparaatlicenties gebruiken om de bedrijfsportal vooraf in te richten tijdens DEP-registratieVPP-apparaatlicenties gebruiken om de bedrijfsportal vooraf in te richten tijdens DEP-registratie

Bevestiging vereist om het VPP-token te verwijderen dat wordt gebruikt voor het vooraf inrichten van de bedrijfsportalBevestiging vereist om het VPP-token te verwijderen dat wordt gebruikt voor het vooraf inrichten van de bedrijfsportal

Persoonlijke apparaatinschrijvingen in Windows blokkerenPersoonlijke apparaatinschrijvingen in Windows blokkeren

Computernaampatronen opgeven in een AutoPilot-profielComputernaampatronen opgeven in een AutoPilot-profiel

De opties voor het wijzigen van een account op de aanmeldingspagina en domeinfoutpagina van een bedrijf verbergen voor WindowsDe opties voor het wijzigen van een account op de aanmeldingspagina en domeinfoutpagina van een bedrijf verbergen voor Windows
AutoPilot-profielenAutoPilot-profielen

macOS-ondersteuning voor het Apple Device Enrollment ProgrammacOS-ondersteuning voor het Apple Device Enrollment Program

Wanneer de klassieke Azure Portal buiten gebruik wordt gesteld, is het niet meer mogelijk om uw nalevingsbeleid te openen
of weer te geven. Zorg er daarom voor dat u uw beleidsregels exporteert en opnieuw maakt in Azure Portal, voordat de
klassieke Azure Portal buiten gebruik wordt gesteld.

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren met voorwaardelijke toegang op basis
van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Better Mobile, een Mobile Threat Defense-oplossing die in
Microsoft Intune is geïntegreerd.

U hebt nu de optie om de bedrijfsportal uit te voeren in de modus voor enkele toepassing als u een gebruiker
verifieert via de bedrijfsportal, in plaats van via de configuratieassistent, tijdens de DEP-registratie. Met deze optie
wordt het apparaat onmiddellijk vergrendeld nadat de configuratieassistent is voltooid, zodat een gebruiker zich
moet aanmelden om toegang te krijgen tot het apparaat. Dit proces zorgt ervoor dat de onboarding voor het
apparaat wordt voltooid en het niet in een staat zonder gekoppelde gebruiker blijft.

U kunt nu een gebruiker toewijzen aan een specifiek Autopilot-apparaat. Beheerders kunnen dan ook
beschrijvende namen opgeven die aan gebruikers worden getoond wanneer deze hun apparaat instellen met
AutoPilot. Van toepassing op: de meeste recente build van Windows Insider (in preview).

U kunt nu VPP-apparaatlicenties (Volume Purchase Program) gebruiken om de bedrijfsportal vooraf in te richten
tijdens de DEP-registraties (Device Enrollment Program). Om dit te doen, geeft u, wanneer u een registratieprofiel
maakt of bewerkt, het VPP-token op dat u wilt gebruiken om de bedrijfsportal te installeren. Controleer of uw
token niet verloopt en of u voldoende licenties heeft voor de bedrijfsportal-app. Wanneer het token verloopt of
onvoldoende licenties heeft, pusht Intune in plaats daarvan de App Store-bedrijfsportal (deze vraagt om een Apple
ID).

Er is nu een bevestiging vereist om een Volume Purchase Program-token (VPP) te verwijderen als dit wordt
gebruikt voor het vooraf inrichten van de bedrijfsportal tijdens de DEP-inschrijving.

U kunt hiermee voorkomen dat persoonlijke Windows-apparaten in Intune worden geregistreerd met behulp van
beheer van mobiele apparaten (Mobile Device Management, MDM). Apparaten die zijn geregistreerd bij de Intune
PC-agent, kunnen niet met deze functie worden geblokkeerd. Deze functie wordt in de komende weken uitgerold;
u ziet deze mogelijk dus niet direct terug in de gebruikersinterface.

U kunt hiermee een computernaamsjabloon opgeven om tijdens inschrijving via AutoPilot computernamen te
genereren en in te stellen. Van toepassing op: de meeste recente build van Windows Insider (in preview).

Er zijn nieuwe opties voor Windows AutoPilot-profielen beschikbaar, waarmee beheerders de opties voor het
wijzigen van een account kunnen verbergen op de aanmeldingspagina en domeinfoutpagina's van een bedrijf. Als
u deze opties wilt verbergen, moet er een aangepaste huisstijl zijn geconfigureerd in Azure Active Directory. Van
toepassing op: de meeste recente build van Windows Insider (in preview).

Intune ondersteunt nu inschrijving van macOS-apparaten in het Apple Device Enrollment Program (DEP). Zie
MacOS-apparaten automatisch inschrijven met het Device Enrollment Program van Apple voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/windows-insider/at-work-pro/
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/accounts-csp
https://docs.microsoft.com/windows-insider/at-work-pro/
https://docs.microsoft.com/windows-insider/at-work-pro/


ApparaatbeheerApparaatbeheer
Jamf-apparaten verwijderenJamf-apparaten verwijderen

Terminologie wijzigen in 'buiten gebruik stellen' en 'wissen'Terminologie wijzigen in 'buiten gebruik stellen' en 'wissen'

Het bevestigingsvenster als de beheerder probeert het MDM-Pushcertificaat te verwijderenHet bevestigingsvenster als de beheerder probeert het MDM-Pushcertificaat te verwijderen

Aanvullende beveiligingsinstellingen voor Windows InstallerAanvullende beveiligingsinstellingen voor Windows Installer

Nieuwe update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportalwebsiteNieuwe update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportalwebsite

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Verbeterde jailbreakdetectie in nalevingsrapportenVerbeterde jailbreakdetectie in nalevingsrapporten

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
Bereiktags voor beleidBereiktags voor beleid
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U kunt door JAMF beheerde apparaten als volgt verwijderen: ga naar Apparaten > kies het Jamf-apparaat >
Verwijderen.

In de gebruikersinterface en documentatie van Intune zijn de volgende begrippen gewijzigd, om consistent te zijn
met Graph API:

Bedrijfsgegevens verwijderen wordt gewijzigd in ‘buiten gebruik stellen’
Fabrieksinstellingen wordt gewijzigd in wissen

Als iemand probeert een Apple MDM-pushcertificaat te verwijderen, wordt in een bevestigingsvenster het
betreffende aantal iOS- en macOS-apparaten weergegeven. Als het certificaat wordt verwijderd, moeten deze
apparaten opnieuw worden ingeschreven.

U kunt gebruikers toestemming geven om app-installaties te beheren. Als u deze functie is ingeschakeld, kunnen
installaties worden toegestaan die anders worden gestopt vanwege een beveiligingsfout. U kunt het Windows-
installatieprogramma de opdracht geven om verhoogde bevoegdheden te gebruiken wanneer een programma op
een systeem wordt geïnstalleerd. Verder kunt u ingeschakelde items van Windows-gegevensbescherming laten
indexeren en de metagegevens voor de items laten opslaan op een niet-versleutelde locatie. Als het beleid is
uitgeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging niet geïndexeerd en worden ze niet weergegeven in de
resultaten in Cortana of Verkenner. De functionaliteit voor deze opties is standaard uitgeschakeld.

Op basis van feedback van klanten zijn er nieuwe functies toegevoegd aan de website van de bedrijfsportal. U zult
een aanzienlijke verbetering ervaren wat betreft de bestaande functionaliteit en bruikbaarheid van uw apparaten.
Delen van de site –zoals apparaatgegevens, feedback en ondersteuning, en apparaatoverzicht– krijgen een nieuw,
modern, responsief ontwerp. U ziet ook:

Gestroomlijnde werkstromen voor alle apparaatplatforms
Verbeterde apparaat-id en inschrijvingsstromen
Nuttigere foutberichten
Toegankelijker taal, minder technische jargon
Mogelijkheid om directe koppelingen naar apps te delen
Verbeterde prestaties voor grote app-catalogi
Beter toegankelijk voor alle gebruikers

De documentatie voor Intune-bedrijfsportalwebsite is bijgewerkt, waarbij deze wijzigingen zijn meegenomen. Zie
UI-updates voor Intune-eindgebruiker-apps voor een voorbeeld van de app-uitbreidingen.

De instellingsstatussen van de verbeterde jailbreakdetectie worden nu in alle nalevingsrapporten weergegeven in
de beheerconsole.

U kunt bereiktags maken om de toegang tot Intune-resources te beperken. Voeg een bereiktag toe aan een
roltoewijzing en voeg de bereiktag vervolgens toe aan een configuratieprofiel. De rol heeft dan alleen toegang tot
resources met configuratieprofielen met overeenkomende bereiktags (of zonder bereiktag).

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/using-the-intune-company-portal-website


AppbeheerAppbeheer
Ondersteuning voor LOB-apps (line-of-business) voor macOSOndersteuning voor LOB-apps (line-of-business) voor macOS

Ondersteuning voor ingebouwde iOS-app voor de kioskmodusOndersteuning voor ingebouwde iOS-app voor de kioskmodus

Uw implementaties van de Office 365 Pro Plus-app bewerkenUw implementaties van de Office 365 Pro Plus-app bewerken

De bijgewerkte Intune App SDK voor Android is nu beschikbaarDe bijgewerkte Intune App SDK voor Android is nu beschikbaar

Meer synchronisatiemogelijkheden in de Bedrijfsportal-app voor WindowsMeer synchronisatiemogelijkheden in de Bedrijfsportal-app voor Windows

Nieuwe bladerervaringen in de Bedrijfsportal-app voor WindowsNieuwe bladerervaringen in de Bedrijfsportal-app voor Windows

Verbeterde Bedrijfsportal-app-ervaring voor gebruikers van de apparaatinschrijvingsmanagersVerbeterde Bedrijfsportal-app-ervaring voor gebruikers van de apparaatinschrijvingsmanagers

App-toegang blokkeren op basis van niet-goedgekeurde apparaatleveranciers en -modellenApp-toegang blokkeren op basis van niet-goedgekeurde apparaatleveranciers en -modellen

Met Microsoft Intune kunnen macOS LOB-apps worden geïmplementeerd als Vereist of Beschikbaar met
inschrijving. Eindgebruikers kunnen apps laten implementeren als Beschikbaar met behulp van de
bedrijfsportal voor macOS of de bedrijfsportalwebsite.

Naast de Store-apps en andere beheerde apps kunt u nu een geïntegreerde app (zoals Safari) selecteren die in de
kioskmodus op een iOS-apparaat wordt uitgevoerd.

Als beheerder van Microsoft Intune hebt u meer mogelijkheden om de implementaties van de Office 365 Pro
Plus-app te bewerken. Bovendien hoeft u uw implementaties niet meer te verwijderen om een van de
eigenschappen van het pakket te wijzigen. Selecteer in Azure Portal Microsoft Intune > Client-apps > Apps.
Selecteer uw Office 365 Pro Plus-pakket in de lijst met apps.

Er is een bijgewerkte versie van de Intune APP SDK voor Android beschikbaar ter ondersteuning van de Android
P-release. Als u een app-ontwikkelaar bent en de Intune SDK voor Android gebruikt, moet u de bijgewerkte versie
van de Intune App SDK installeren om ervoor te zorgen dat Intune-functionaliteit binnen uw Android-apps blijft
werken zoals verwacht op Android P-apparaten. Deze versie van de Intune App SDK biedt een ingebouwde
invoegtoepassing waarmee de SDK-updates worden uitgevoerd. U hoeft geen bestaande code die is geïntegreerd,
opnieuw te schrijven. Raadpleeg Intune SDK voor Android voor meer informatie. Als u de oude badging-stijl voor
Intune gebruikt, raden we u aan om het pictogram Werkmap te gebruiken. Ga naar deze GitHub-opslagplaats voor
details over de huisstijl.

Met de Bedrijfsportal-app voor Windows kunt u nu een synchronisatie rechtstreeks vanuit de Windows-taakbalk
en het menu Start in werking stellen. Deze functie is vooral nuttig als uw enige taak bestaat uit het synchroniseren
van apparaten en verkrijgen van toegang tot bedrijfsbronnen. Klik voor toegang tot de nieuwe functie met de
rechtermuisknop op het Bedrijfsportal-pictogram dat is vastgemaakt aan de taakbalk of het menu Start. Selecteer
in de menu-opties (ook wel een Jump List genoemd) Dit apparaat synchroniseren. De Bedrijfsportal-app wordt
geopend op de pagina Instellingen en de synchronisatie starten. Zie Wat is er nieuw in de gebruikersinterface
voor een overzicht van de nieuwe functionaliteit.

Wanneer u bladert of apps zoekt in de Bedrijfsportal-app voor Windows, kunt u nu schakelen tussen de bestaande
Tegels-weergave en de recent toegevoegde Details-weergave. De nieuwe weergave bevat informatie over
toepassingen, zoals de naam, de uitgever, de publicatiedatum en de installatiestatus.

De pagina Apps bevat de weergave Geïnstalleerd, waarop u meer informatie kunt vinden over app-installaties
die zijn voltooid en die nog bezig zijn. Zie Wat is er nieuw in de gebruikersinterface voor het uiterlijk van de
nieuwe weergave.

Wanneer een apparaatinschrijvingsmanager (DEM) zich aanmeldt bij de Bedrijfsportal-app voor Windows, wordt
nu in de app alleen het huidige DEM-apparaat weergegeven dat wordt uitgevoerd. Dankzij deze verbetering
treden er minder time-outs op. Deze time-outs traden voorheen op wanneer de app probeerde alle apparaten met
DEM-registratie weer te geven.

De Intune-IT-beheerder kan via het Intune-app-beveiligingsbeleid een lijst laten opstellen met Android-
fabrikanten en/of iOS-modellen. De IT-beheerder kan een met puntkomma's gescheiden lijst van fabrikanten voor
Android-beleid en apparaatmodellen voor iOS-beleid verstrekken. Intune-app-beveiligingsbeleid is alleen van
toepassing op Android en iOS. Er zijn twee afzonderlijke acties die kunnen worden uitgevoerd op basis van de
opgegeven lijst:

https://portal.manage.microsoft.com
https://github.com/msintuneappsdk/ms-intune-app-sdk-android
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-partner-badge


Toegang tot de voorlopige versie van de macOS-bedrijfsportalToegang tot de voorlopige versie van de macOS-bedrijfsportal

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Apparaatnalevingsbeleid maken met behulp van firewallinstellingen op macOS-apparatenApparaatnalevingsbeleid maken met behulp van firewallinstellingen op macOS-apparaten

Nieuw Wi-Fi-configuratieprofiel voor Windows 10 en hogerNieuw Wi-Fi-configuratieprofiel voor Windows 10 en hoger

Kiosk - verouderd wordt grijs weergegeven en kan niet worden gewijzigdKiosk - verouderd wordt grijs weergegeven en kan niet worden gewijzigd

Het blokkeren van toegang tot een app voor apparaten die niet in de lijst voorkomen.
Of het selectief wissen van bedrijfsgegevens op apparaten die niet in de lijst voorkomen.

De gebruiker heeft geen toegang tot de beoogde toepassing als niet is voldaan aan de vereisten van het beleid.
Afhankelijk van de instellingen wordt de gebruiker geblokkeerd of worden zakelijke gegevens selectief in de app
gewist. Op iOS-apparaten vereist deze functie dat toepassingen (zoals WXP, Outlook, Managed Browser, Yammer)
integreren met de Intune APP SDK opdat deze functie wordt afgedwongen voor de doeltoepassingen. Deze
integratie vindt doorlopend plaats en is afhankelijk van de specifieke toepassingsteams. Op Android vereist deze
functie de meest recente versie van de bedrijfsportal.

Op apparaten van eindgebruikers moet de Intune-client actie ondernemen op basis van een eenvoudige
overeenkomst met de tekenreeksen die zijn opgegeven in de Intune-blade Beveiligingsbeleid van toepassing. Dit is
volledig afhankelijk van de waarde die het apparaat rapporteert. De IT-beheerder wordt dan ook aangemoedigd
ervoor te zorgen dat het bedoelde gedrag correct is. Dit kan worden bereikt door deze instelling te testen voor
verschillende fabrikanten en modellen en voor een kleine groep gebruikers. Selecteer in Microsoft Intune Client-
apps > App-beveiligingsbeleid om app-beveiligingsbeleidsregels weer te geven en toe te voegen. Zie What are
app protection policies (Wat is beveiligingsbeleid voor apps) en Selectively wipe data using app protection policy
access actions in Intune (Gegevens selectief wissen met toegangsacties van beveiligingsbeleid voor apps in Intune)
voor meer informatie over beveiligingsbeleid voor apps.

U kunt zich met Microsoft AutoUpdate registreren voor het vroeg ontvangen van builds door deel te nemen aan
het Insider-programma. Als u zich registreert, kunt u de bijgewerkte bedrijfsportal gebruiken voordat deze
beschikbaar is voor uw eindgebruikers. Zie de Microsoft Intune-blogvoor meer informatie.

Wanneer u een nieuw macOS-nalevingsbeleid maakt (Apparaatcompatibiliteit > Beleid > Beleid maken >
Platform: macOS > Systeembeveiliging), ziet u enkele nieuwe instellingen bij Firewall:

Firewall: configureer hoe binnenkomende verbindingen in uw omgeving worden verwerkt.
Binnenkomende verbindingen: blokkeer alle binnenkomende verbindingen, behalve de verbindingen die
vereist zijn voor basisinternetservices, zoals DHCP, Bonjour en IPSec. Deze instelling blokkeert ook alle
services voor delen.
Verborgen modus: u kunt de verborgen modus inschakelen om te voorkomen dat het apparaat reageert op
peilverzoeken. Het apparaat reageert nog wel op binnenkomende verzoeken voor toegestane apps.

Van toepassing op: macOS 10.12 en hoger

Momenteel kunt u Wi-Fi-profielen importeren en exporteren met XML-bestanden.  Met deze update kunt u een
Wi-Fi-apparaatconfiguratieprofiel rechtstreeks in Intune maken, evenals in enkele andere platformen.

Om het profiel te maken, opent u Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 en
hoger > Wi-Fi.

Van toepassing op Windows 10 en hoger.

De Kiosk-functie (preview-versie) (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 n later
> Apparaatbeperkingen) is verouderd en wordt vervangen door Kiosk-instellingen voor Windows 10 en later.
Bij deze update wordt de functie Kiosk - verouderd grijs weergegeven en de gebruikersinterface kan niet worden
gewijzigd of bijgewerkt.

Zie voor het inschakelen van de kioskmodus Kiosk-instellingen voor Windows 10 en hoger.

Is van toepassing op Windows 10 en hoger, Windows Holographic for Business

https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2018/07/13/use-microsoft-autoupdate-for-early-access-to-the-macos-company-portal-app/


API's gaan basiscertificeringsinstanties van derden gebruikenAPI's gaan basiscertificeringsinstanties van derden gebruiken

In-/uitschakelen om de knop Sessie beëindigen wel of niet weer te geven in een Kiosk-browserIn-/uitschakelen om de knop Sessie beëindigen wel of niet weer te geven in een Kiosk-browser

Een mobiel eSIM-configuratieprofiel makenEen mobiel eSIM-configuratieprofiel maken

Apparaatcategorieën selecteren met behulp van de instellingen voor Toegang tot werk of schoolApparaatcategorieën selecteren met behulp van de instellingen voor Toegang tot werk of school

Gebruik sAMAccountName als de accountgebruikersnaam voor e-mailprofielenGebruik sAMAccountName als de accountgebruikersnaam voor e-mailprofielen

Zie conflicterende apparaatconfiguratieprofielenZie conflicterende apparaatconfiguratieprofielen

Nieuwe status voor apparaten in apparaatcompatibiliteitNieuwe status voor apparaten in apparaatcompatibiliteit

Apparaatcompatibiliteit ondersteunt antivirusoplossingen van derdenApparaatcompatibiliteit ondersteunt antivirusoplossingen van derden

Bij deze update komt een Java-API voor waarmee u certificeringsinstanties van derden kunnen integreren met
Intune en SCEP. Vervolgens kunnen gebruikers het SCEP-certificaat toevoegen aan een profiel en toepassen op
apparaten via MDM.

Intune ondersteunt momenteel SCEP-aanvragen met Active Directory Certificate Services.

U kunt configureren of Kiosk-browsers de knop Sessie beëindigen wel of niet weergeven. U ziet het
besturingselement in Apparaatconfiguratie > Kiosk (preview-versie) > Kiosk-webbrowser. Indien
ingeschakeld vraagt de app, wanneer een gebruiker op de knop klikt, om bevestiging om de sessie te beëindigen.
Wanneer bevestigd, wist de browser alle browsegegevens en keert terug naar de standaard-URL.

In Apparaatconfiguratie kunt u een mobiel eSIM-profiel maken. U kunt een bestand importeren dat mobiele
activeringscodes bevat die u van uw mobiele operator krijgt. Vervolgens kunt u deze profielen implementeren op
uw Windows 10-apparaten met eSIM LTE, zoals de Surface Pro LTE en andere voor eSIM geschikte apparaten.

Controleer of uw apparaten eSIM-profielen ondersteunen.

Van toepassing op Windows 10 en hoger.

Als u apparaatgroeptoewijzing hebt ingeschakeld, wordt gebruikers van Windows 10 nu gevraagd een
apparaatcategorie te selecteren na registratie via de knop Verbinding maken in Instellingen > Accounts >
Toegang tot werk- of schoolaccount.

U kunt de on-premises sAMAccountName gebruiken als de accountgebruikersnaam voor e-mailprofielen voor
Android, iOS en Windows 10. U kunt ook het domein verkrijgen van het kenmerk domain  of ntdomain  in Azure
Active Directory (Azure AD). Of geef een aangepast statisch domein op.

Om deze functie te gebruiken, moet u het kenmerk sAMAccountName  van uw on-premises Active Directory-
omgeving synchroniseren naar Azure AD.

Van toepassing op: Android, iOS, Windows 10 en hoger

In Apparaatconfiguratie wordt een lijst met de bestaande profielen weergegeven. Met deze update wordt een
nieuwe kolom toegevoegd die gegevens bevat over conflicterende profielen. U kunt een rij met een conflict
selecteren om de instelling en het profiel met het conflict te zien.

Meer informatie over configuratieprofielen beheren.

De volgende nieuwe statussen zijn toegevoegd in Apparaatcompatibiliteit > Beleid > selecteer een beleid >
Overzicht:

geslaagd
fout
conflict
in behandeling
niet van toepassing Er wordt ook een afbeelding weergegeven waarin het aantal apparaten van een ander
platform wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld een iOS-profiel kijkt, laat de nieuwe tegel ook het aantal niet-
iOS-apparaten zien die ook zijn toegewezen aan dit profiel. Zie Nalevingsbeleid voor apparaten.

Wanneer u een apparaatnalevingsbeleid maakt (Apparaatcompatibiliteit > Beleid > Beleid maken >

https://support.microsoft.com/help/4020763/windows-10-use-esim-for-cellular-data
https://docs.microsoft.com/intune/device-group-mapping


ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Android-apparaten die zijn ingeschreven met Knox Mobile Enrollment van Samsung automatisch markeren als ‘zakelijk’.Android-apparaten die zijn ingeschreven met Knox Mobile Enrollment van Samsung automatisch markeren als ‘zakelijk’.

Kolom met apparaten zonder profiel in de lijst met tokens voor het inschrijvingsprogrammaKolom met apparaten zonder profiel in de lijst met tokens voor het inschrijvingsprogramma

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Apparaten bulksgewijs verwijderen op apparatenbladeApparaten bulksgewijs verwijderen op apparatenblade

Google-naamwijzigingen voor Android for Work en Play for WorkGoogle-naamwijzigingen voor Android for Work en Play for Work

Regels voor het verwijderen van apparatenRegels voor het verwijderen van apparaten

COSU-ondersteuning (Corporate-Owned, Single Use) voor Android-apparatenCOSU-ondersteuning (Corporate-Owned, Single Use) voor Android-apparaten

Controle per rij van geüploade dubbele zakelijke apparaat-id'sControle per rij van geüploade dubbele zakelijke apparaat-id's

Platform: Windows 10 en hoger > Instellingen > Systeembeveiliging), zijn er enkele nieuwe opties voor
Apparaatbeveiliging:

Antivirussoftware: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antivirusoplossingen die zijn geregistreerd bij het Windows-beveiligingscentrum, zoals Symantec en Windows
Defender.
Antispyware: als deze optie is ingesteld op Vereisen, kunt u de naleving controleren met behulp van
antispywareoplossingen die zijn geregistreerd bij het Windows-beveiligingscentrum, zoals Symantec en
Windows Defender.

Van toepassing op Windows 10 en hoger

Android-apparaten die zijn ingeschreven met Samsung Knox Mobile Enrollment worden nu standaard
gemarkeerd als zakelijk onder Apparaateigendom. U hoeft zakelijke apparaten niet handmatig te identificeren
met IMEI- of serienummers voordat wordt ingeschreven met Knox Mobile Enrollment.

De lijst met tokens voor het inschrijvingsprogramma bevat een nieuwe kolom met het aantal apparaten waaraan
geen profiel is toegewezen. Dit helpt beheerders bij het toewijzen van profielen aan deze apparaten voordat ze
deze toekennen aan gebruikers. Als u de nieuwe kolom wilt zien, gaat u naar Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > Tokens voor het inschrijvingsprogramma.

U kunt nu meerdere apparaten tegelijk verwijderen op de blade Apparaten. Kies Apparaten > Alle apparaten >
selecteer de apparaten die u wilt verwijderen > Verwijderen. In het geval van apparaten die niet kunnen worden
verwijderd, wordt een melding weergegeven.

Intune heeft de Android for Work-terminologie bijgewerkt om de wijzigingen in de Google-huisstijl te
weerspiegelen. De termen Android for Work en Play for Work worden niet meer gebruikt. Afhankelijk van de
context wordt andere terminologie gebruikt:

Android Enterprise verwijst naar de algemene moderne Android-beheerstack.
Werkprofiel of Profieleigenaar verwijst naar BYOD-apparaten die worden beheerd met werkprofielen.
Beheerde Google Play verwijst naar de Google App Store.

Er zijn nieuwe regels beschikbaar waarmee u automatisch apparaten kunt verwijderen die een aantal dagen niet
zijn ingecheckt. U kunt dit aantal instellen. Ga naar het deelvenster Intune, selecteer Apparaten en selecteer
vervolgens Regels voor opschonen van apparaat om de nieuwe regel te zien.

Intune ondersteunt nu maximaal beheerde, vergrendelde Android-apparaten in de kiosk-stijl. Hierdoor kunnen
beheerders het gebruik van een apparaat verder vergrendelen tot een enkele app of een klein aantal apps en kan
worden voorkomen dat gebruikers andere apps inschakelen of andere bewerkingen uitvoeren op het apparaat.
Om Android-kiosk in te stellen, gaat u naar Intune > Apparaatinschrijving > Android-inschrijving > Kiosk-
en taakapparaatinschrijvingen. Zie Inschrijving van kioskapparaten voor Android Enterprise instellen voor
meer informatie.

Tijdens het uploaden van bedrijfs-id's geeft Intune nu een lijst weer met dubbele waarden en hebt u de optie om
de bestaande gegevens te vervangen of te behouden. Het rapport wordt weergegeven als er dubbele waarden zijn
nadat u Apparaatinschrijving > Zakelijke apparaat-id's > Id's toevoegen hebt gekozen.



Zakelijke apparaat-id's handmatig toevoegenZakelijke apparaat-id's handmatig toevoegen
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AppbeheerAppbeheer
Mobiele ondersteuning in Microsoft Edge voor beveiligingsbeleid voor apps in IntuneMobiele ondersteuning in Microsoft Edge voor beveiligingsbeleid voor apps in Intune

De bijbehorende app-gebruikersmodel-id (AUMID) ophalen voor de Microsoft Store voor Bedrijven-apps in de kioskmodusDe bijbehorende app-gebruikersmodel-id (AUMID) ophalen voor de Microsoft Store voor Bedrijven-apps in de kioskmodus

Nieuwe huisstijlpagina BedrijfsportalNieuwe huisstijlpagina Bedrijfsportal

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Pradeo: nieuwe Mobile Threat Defense-partnerPradeo: nieuwe Mobile Threat Defense-partner

De FIPS-modus gebruiken met de NDES-certificaatconnectorDe FIPS-modus gebruiken met de NDES-certificaatconnector

Ondersteuning voor Palo Alto Networks GlobalProtect VPN-profielenOndersteuning voor Palo Alto Networks GlobalProtect VPN-profielen

Toevoegingen aan instellingen voor de beveiligingsopties van lokale apparatenToevoegingen aan instellingen voor de beveiligingsopties van lokale apparaten

U kunt bedrifjsapparaat-id's nu handmatig toevoegen. Kies Apparaatinschrijving > Zakelijke apparaat-id’s >
Toevoegen.

De Microsoft Edge-browser voor mobiele apparaten biedt nu ondersteuning voor het beveiligingsbeleid voor apps
dat in Intune is gedefinieerd.

Intune kan nu de app-gebruikersmodel-id's (AUMID's) voor Microsoft Store voor Bedrijven-apps (WSfB) ophalen
voor een verbeterde configuratie van het kioskprofiel.

Raadpleeg Apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store voor Bedrijven, beheren met Microsoft Intune voor
meer informatie over Microsoft Store voor Business-apps.

De huisstijlpagina Bedrijfsportal heeft een nieuwe indeling, berichten en knopinfo.

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke
toegang op basis van een risicoanalyse die door Pradeo wordt uitgevoerd. Pradeo is een oplossing voor
beveiliging tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is geïntegreerd.

Wanneer u de NDES-certificaatconnector installeert op een computer waarop de FIPS-modus (Federal
Information Processing Standard) is ingeschakeld, werkt het uitgeven en intrekken van certificaten niet zoals
verwacht. Deze update bevat ondersteuning voor FIPS met de NDES-certificaatconnector.

Deze update bevat verder:

Voor de NDES-certificaatconnector is .NET 4.5 Framework vereist. Dit wordt automatisch geleverd bij
Windows Server 2016 en Windows Server 2012 R2. Eerder was .NET 3.5 Framework de minimaal vereiste
versie.
TLS 1.2-ondersteuning wordt geleverd met de NDES-certificaatconnector. Als de server met daarop de NDES-
certificaatconnector TLS 1.2 ondersteunt, wordt TLS 1.2 gebruikt. Als de server TLS 1.2 niet ondersteunt, wordt
TLS 1.1 gebruikt. Momenteel wordt TLS 1.1 gebruikt voor verificatie tussen de apparaten en de server.

Zie SCEP-certificaten configureren en gebruiken en PKCS-certificaten configureren en gebruiken voor meer
informatie.

Met deze update kunt u Palo Alto Networks GlobalProtect kiezen als VPN-verbindingstype voor VPN-profielen in
Intune (Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Profieltype > VPN). In deze versie worden de
volgende platformen ondersteund:

iOS
Windows 10

U kunt nu aanvullende instellingen voor de beveiligingsopties van lokale apparaten voor Windows 10-apparaten
configureren. Er zijn extra instellingen beschikbaar voor Microsoft Network Client, Microsoft-netwerkserver,
toegang tot het netwerk en beveiliging en interactief aanmelden. U vindt deze instellingen in de Endpoint
Protection-categorie wanneer u een configuratiebeleid voor Windows 10-apparaten maakt.



Kioskmodus inschakelen op Windows 10-apparatenKioskmodus inschakelen op Windows 10-apparaten

De grafische gebruikersgrafiek van het apparaatprofiel is terugDe grafische gebruikersgrafiek van het apparaatprofiel is terug

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Ondersteuning voor Windows Autopilot-inschrijving zonder gebruikersverificatieOndersteuning voor Windows Autopilot-inschrijving zonder gebruikersverificatie

Nieuwe taal-/landinstelling wanneer u OOBE configureert voor AutoPilotNieuwe taal-/landinstelling wanneer u OOBE configureert voor AutoPilot

Nieuwe instelling voor het configureren van het apparaattoetsenbordNieuwe instelling voor het configureren van het apparaattoetsenbord

AutoPilot-profielen verplaatst naar de groep metAutoPilot-profielen verplaatst naar de groep met

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Naleving instellen per apparaatlocatieNaleving instellen per apparaatlocatie

De installatie van consumenten-apps en -ervaringen op Windows 10 Enterprise RS4 Autopilot-apparaten voorkomenDe installatie van consumenten-apps en -ervaringen op Windows 10 Enterprise RS4 Autopilot-apparaten voorkomen

De nieuwste versie van software-updates voor Windows 10 verwijderenDe nieuwste versie van software-updates voor Windows 10 verwijderen

Op Windows 10-apparaten kunt u een configuratieprofiel maken en de kioskmodus inschakelen
(Apparaatconfiguratie > Profielen > Profiel maken > Windows 10 > Apparaatbeperkingen >
Kioskmodus). In deze update is de naam van de instelling Kiosk (preview) gewijzigd in Kiosk (verouderd). Het
gebruik van Kiosk (verouderd) wordt niet meer aanbevolen maar de optie blijft nog werken tot de update van
juli. Kiosk (verouderd) wordt vervangen door het nieuwe profieltype Kiosk (Profiel maken > Windows 10 >
Kiosk (preview)). Dit profiel bevat de instellingen voor het configureren van kiosken in Windows 10 RS4 en
hoger.

Van toepassing op Windows 10 en hoger.

Bij het verbeteren van de aantallen die in de grafische gebruikersgrafiek van het apparaatprofiel
(Apparaatconfiguratie > Profielen > selecteer een bestaand profiel > Overzicht) worden weergegeven, was de
grafische gebruikersgrafiek tijdelijk verwijderd.

In deze update is de grafische gebruikersgrafiek terug. Deze wordt weergegeven in de Azure Portal.

Intune ondersteunt nu Windows Autopilot-inschrijving zonder gebruikersverificatie. Dit is een nieuwe optie in het
implementatieprofiel Windows AutoPilot; 'Automatische piloot implementatiemodus' is ingesteld op 'Zelf-
implementerend'. Het apparaat moet build 17672 of hoger van Windows 10 Insider Preview bevatten en
beschikken over een TPM 2.0-chip voor dit type inschrijving. Omdat er geen gebruikersverificatie is vereist, moet u
deze optie alleen toewijzen aan apparaten waartoe u fysiek toegang hebt.

Er is een nieuwe configuratie-instelling beschikbaar om de taal en regio in te stellen voor AutoPilot-profielen
tijdens de Out-of-Box Experience. Om de nieuwe instelling te zien, kiest u Apparaatinschrijving > Windows-
inschrijving > Implementatieprofielen > Profiel maken > Implementatiemodus = Zelf-implementerend
> Standaardwaarden geconfigureerd.

Er is een nieuwe configuratie-instelling waarmee u tijdens de Out of Box Experience het toetsenbord voor
AutoPilot-profielen kunt instellen. Om de nieuwe instelling te zien, kiest u Apparaatinschrijving > Windows-
inschrijving > Implementatieprofielen > Profiel maken > Implementatiemodus = Zelf-implementerend
> Standaardwaarden geconfigureerd.

AutoPilot-implementatieprofielen kunnen worden toegewezen aan Azure AD-groepen die AutoPilot-apparaten
bevatten.

In sommige situaties wilt u mogelijk de toegang beperken tot bedrijfsresources op een specifieke locatie,
gedefinieerd door een netwerkverbinding. U kunt nu een nalevingsbeleid maken (Apparaatnaleving > Locaties)
op basis van het IP-adres van het apparaat. Als het apparaat wordt verplaatst naar een locatie buiten het IP-bereik,
heeft het apparaat geen toegang meer tot bedrijfsresources.

Is van toepassing op: Android-apparaten 6.0 en hoger, met de bijgewerkte Bedrijfsportal-app

U kunt voorkomen dat consumenten-apps en -ervaringen op uw apparaten met Windows 10 Enterprise RS4
AutoPilot kunnen worden geïnstalleerd. Om deze functie te zien, gaat u naar Intune > Apparaatconfiguratie >
Profielen > Profiel maken > Platform = Windows 10 of hoger > Profieltype = Apparaatbeperkingen >
Configureren > Windows Spotlight > Consumentenfuncties.



Op alle apparaten zoeken naar IMEI-nummer en serienummerOp alle apparaten zoeken naar IMEI-nummer en serienummer

Het veld Managementnaam kan worden bewerktHet veld Managementnaam kan worden bewerkt

Nieuw filter Alle apparaten: ApparaatcategorieNieuw filter Alle apparaten: Apparaatcategorie

TeamViewer gebruiken voor het delen van schermen op iOS- en MacOS-apparatenTeamViewer gebruiken voor het delen van schermen op iOS- en MacOS-apparaten

Ondersteuning voor meerdere Exchange ConnectorsOndersteuning voor meerdere Exchange Connectors

Nieuw apparaathardwaredetail: CCIDNieuw apparaathardwaredetail: CCID

Alle gebruikers en apparaten toewijzen als bereikgroepenAlle gebruikers en apparaten toewijzen als bereikgroepen

UDID-informatie is nu opgenomen voor iOS- en macOS-apparatenUDID-informatie is nu opgenomen voor iOS- en macOS-apparaten

Indien u een probleem ontdekt op uw Windows 10-computers, dan kunt u de meest recente functie-update of de
nieuwste kwaliteitsupdate verwijderen (terugdraaien). U kunt alleen een functie- of kwaliteitsupdate verwijderen
voor het servicekanaal waarop het apparaat zich bevindt. Door de verwijdering wordt een beleid geactiveerd
waarmee de vorige update op uw Windows 10-computers wordt hersteld. Specifiek voor functie-updates kunt u
de tijd beperken van 2 tot 60 dagen waarin een verwijdering van de meest recente versie kan worden toegepast.
Als u verwijderopties voor software-update wilt instellen, selecteert u Software-updates in de blade Microsoft
Intune binnen Azure Portal. Kies vervolgens Windows 10-updateringen op de blade Software-updates. U
kunt vervolgens de optie Verwijderen kiezen in de sectie Overzicht.

U kunt nu zoeken naar IMEI-nummers en serienummers op de blade Alle apparaten (e-mailadres, apparaatnaam
en managementnaam zijn nog steeds beschikbaar). Kies in Intune Apparaten > Alle apparaten > voer de
zoekopdracht in het zoekvak in.

U kunt nu het veld met de managementnaam bewerken op de blade Eigenschappen van een apparaat. Als u dit
veld wilt bewerken, kiest u Apparaten > Alle apparaten > kies het apparaat > Eigenschappen. U kunt het veld
Managementnaam gebruiken om een apparaat op unieke wijze te identificeren.

U kunt nu de lijst Alle apparaten filteren op apparaatcategorie. Als u dit wilt doen, kiest u Apparaten > Alle
apparaten > Filter > Apparaatcategorie.

Beheerders kunnen nu verbinding maken met TeamViewer en een sessie voor het delen van schermen starten met
iOS- en macOS-apparaten. iPhone-, iPad- en MacOS-gebruikers kunnen hun schermen live delen met andere pc's
of mobiele apparaten.

U bent niet langer beperkt tot één Microsoft Intune Exchange Connector per tenant. Intune ondersteunt nu
meerdere Exchange Connectors, zodat u voorwaardelijke toegang van Intune kunt instellen met meerdere on-
premises Exchange-organisaties.

Met een on-premises Exchange Connector voor Intune kunt u apparaattoegang tot uw on-premises Exchange-
postvakken beheren op basis van of een apparaat is ingeschreven bij Intune en voldoet aan het Intune-
nalevingsbeleid voor apparaten. Als u een connector wilt instellen, downloadt u de on-premises Exchange
Connector voor Intune vanaf Azure Portal en installeert u deze op een server in uw Exchange-organisatie. Kies op
het Microsoft Intune-dashboard On-premises toegang en kies vervolgens onder Installatie de optie Exchange
ActiveSync-connector. Download de on-premises Exchange Connector en installeer deze op een server in uw
Exchange-organisatie. Nu u niet meer beperkt bent tot één Exchange Connector per tenant, kunt u, als u extra
Exchange-organisaties hebt, dit zelfde proces volgen om een connector te downloaden en installeren voor elke
extra Exchange-organisatie.

De CCID-informatie (Chip Card Interface Device) is nu opgenomen voor elk apparaat. Als u deze wilt zien, kiest u
Apparaten > Alle apparaten > kies een apparaat > Hardware> controleer onder Netwerkdetails>

U kunt nu alle gebruikers, alle apparaten, en alle gebruikers en alle apparaten in bereikgroepen toewijzen. Kies
hiervoor Intune-rollen > Alle rollen > Beleid en profielbeheer > Toewijzingen > kies een toewijzing >
Bereik (groepen).

Als u de unieke apparaat-id (UDID) voor iOS- en macOS-apparaten wilt zien, gaat u naar Apparaten > Alle
apparaten > kies een apparaat > Hardware. UDID is alleen beschikbaar voor bedrijfsapparaten (zoals ingesteld
onder Apparaten > Alle apparaten > kies een apparaat > Eigenschappen > Apparaateigendom).

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-profile-android-teamviewer
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Verbeterde probleemoplossing voor app-installatieVerbeterde probleemoplossing voor app-installatie

Beveiligingsbeleid voor apps in Intune en Microsoft EdgeBeveiligingsbeleid voor apps in Intune en Microsoft Edge
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AppbeheerAppbeheer
Beveiligingsbeleid voor apps configurerenBeveiligingsbeleid voor apps configureren

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Installatie van beleid, apps en certificaat- en netwerkprofielen vereisenInstallatie van beleid, apps en certificaat- en netwerkprofielen vereisen

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Ondersteuning voor Samsung Knox Mobile EnrollmentOndersteuning voor Samsung Knox Mobile Enrollment

Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Hulp aanvragen in de bedrijfsportal voor Windows 10Hulp aanvragen in de bedrijfsportal voor Windows 10

Op apparaten die met Microsoft Intune MDM worden beheerd, mislukken app-installaties wel eens. Als deze apps
niet kunnen worden geïnstalleerd, is het soms lastig om de reden van het probleem te achterhalen of om het
probleem op te lossen. We brengen een openbare preview-versie uit van de functies voor het oplossen van
problemen met apps. U ziet een nieuw knooppunt, Beheerde apps, onder elk apparaat. Hier ziet u de apps die via
Intune MDM zijn geleverd. In het knooppunt ziet u een lijst met de installatiestatussen van de apps. Als u een
bepaalde app selecteert, ziet u de probleemoplossingsweergave voor die app. In de probleemoplossingsweergave
ziet u de gehele levenscyclus van de app, zoals wanneer de app is gemaakt, gewijzigd, gebruikt en geleverd aan
een apparaat. En als installatie van de app niet is geslaagd, wordt de foutcode weergegeven en een informatief
bericht over de oorzaak van de fout.

De Microsoft Edge-browser voor mobiele apparaten (iOS en Android) biedt nu ondersteuning voor het app-
beveiligingsbeleid van Microsoft Intune. Gebruikers van iOS- en Android-apparaten die zich in de Microsoft Edge-
toepassing aanmelden met hun zakelijk Azure AD-account worden beveiligd door Intune. Op iOS-apparaten
kunnen gebruikers dankzij het beleid Beheerde browser vereisen voor webinhoud koppelingen openen in
Microsoft Edge wanneer het wordt beheerd.

Ga in de Azure-portal niet naar de serviceblade Intune-app-beveiliging maar naar Intune.  Er is nu nog maar één
locatie voor beleidsregels voor app-beveiliging in Intune. Al uw beleidsregels voor de beveiliging van apps staan al
in de blade Mobiele app in Intune onder App-beveiligingsbeleid. Door deze integratie wordt het beheer van
uw cloud vereenvoudigd. Alle beleidsregels voor de beveiliging van apps staan al in Intune en u kunt al uw eerder
geconfigureerde beleid wijzigen. Het beleid voor Intune APP (beveiligingsbeleid voor apps) en voorwaardelijke
toegang (CA) bevindt zich nu onder Voorwaardelijke toegang, te vinden in het gedeelte Beheren in de blade
Microsoft Intune of in het gedeelte Beveiliging in de blade Azure Active Directory. Zie Voorwaardelijke
toegang in Azure Active Directory voor meer informatie over het wijzigen van het beleid voor voorwaardelijke
toegang. Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps? voor meer informatie.

Beheerders kunnen de toegang tot het Windows 10 RS4-bureaublad voor eindgebruikers blokkeren totdat beleid,
apps en certificaat- en netwerkprofielen worden geïnstalleerd tijdens de inrichting van AutoPilot-apparaten. Zie
Een pagina voor de status van de inschrijving instellen voor meer informatie.

Wanneer u Intune met Samsung Knox Mobile Enrollment (KME) gebruikt, kunt u een groot aantal bedrijfseigen
Android-apparaten inschrijven. Gebruikers op wifi- of mobiele netwerken kunnen inschrijven met een paar tikken
wanneer ze hun apparaten voor het eerst inschakelen. Apparaten kunnen ook met Bluetooth of NFC worden
ingeschreven als de Knox-registratie-app wordt gebruikt. Zie Android-apparaten automatisch registreren met
behulp van de Knox Mobile Enrollment van Samsung voor meer informatie.

Vanuit de bedrijfsportal voor Windows 10 worden app-logboeken nu rechtstreeks naar Microsoft verzonden
wanneer de gebruiker de werkstroom voor hulp bij een probleem in gang zet. Dit vereenvoudigt het detecteren en
oplossen van problemen die aan Microsoft worden gemeld.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
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Intune-beheerders kunnen instellen dat een toepassing moet worden gestart om een wachtwoordcode af te
dwingen in plaats van een numerieke MAM-pincode. Als dit is geconfigureerd, moet de gebruiker een
wachtwoordcode instellen en gebruiken wanneer daarom wordt gevraagd, alvorens toegang te krijgen tot
toepassingen met MAM-functionaliteit. Een wachtwoordcode wordt gedefinieerd als een numerieke pincode met
ten minste één speciaal teken of een hoofdletter/kleine letter. Intune ondersteunt wachtwoordcodes op dezelfde
manier als de bestaande numerieke pincodes: er kan een minimumlengte worden ingesteld en tekens en
tekenreeksen mogen via de beheerconsole worden herhaald. Voor deze functie moet de meest recente versie van
de bedrijfsportal voor Android zijn geïnstalleerd. Deze functie is al beschikbaar voor iOS.

Microsoft Intune biedt de mogelijkheid om LOB-apps voor macOS te installeren vanuit Azure Portal. U kunt een
macOS LOB-app aan Intune toevoegen nadat deze vooraf is verwerkt door het hulpprogramma dat beschikbaar is
in GitHub. Kies op de blade Intune van Azure Portal Client-apps. Kies op de blade Client-apps Apps >
Toevoegen. Selecteer op de blade App toevoegen de optie Line-Of-Business-app.

U kunt de ingebouwde groepen Alle gebruikers en Alle apparaten gebruiken voor het toewijzen van
werkprofielen voor Android Enterprise-apps. Zie App-toewijzingen opnemen en uitsluiten in Microsoft Intune
voor meer informatie.

Als een eindgebruiker een vereiste app verwijdert, wordt de app in Intune automatisch binnen 24 uur opnieuw
geïnstalleerd in plaats van te wachten op de herbeoordelingscyclus van 7 dagen.

U wordt van de serviceblade Intune-app-beveiliging in Azure Portal tijdelijk omgeleid naar de blade Mobiele
app. Al uw beleidsregels voor de beveiliging van apps staan al in de blade Mobiele app in Intune onder App-
configuratie. Het enige verschil is dat u naar Intune gaat in plaats van naar Intune-app-beveiliging. In april 2018
wordt deze omleiding beëindigd en wordt de serviceblade Intune-app-beveiliging helemaal verwijderd, zodat
er slechts één locatie voor het app-beveiligingsbeleid in Intune is.

Wat betekent dit voor mij? Deze wijziging is van invloed op zowel zelfstandige als hybride klanten (Intune met
Configuration Manager) van Intune. Door deze integratie wordt het beheer van uw cloud vereenvoudigd.

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging? Label Intune als favoriet in plaats van de
serviceblade Intune-app-beveiliging en zorg ervoor dat u bekend bent met de werkstroom voor het beleid voor
app-beveiliging in de blade Mobiele app in Intune. U wordt slechts tijdelijk omgeleid. De blade App-beveiliging
wordt uiteindelijk verwijderd. Alle beleidsregels voor de beveiliging van apps staan al in Intune en u kunt uw
beleid voor voorwaardelijke toegang wijzigen. Zie Voorwaardelijke toegang in Azure Active Directory voor meer
informatie over het wijzigen van het beleid voor voorwaardelijke toegang. Zie Wat is beveiligingsbeleid voor apps?
voor meer informatie.

Wanneer u een apparaatprofiel configureert (Apparaatconfiguratie > Profielen), kunt u het apparaatprofiel,
zoals iOS, kiezen. U kunt dit profiel toewijzen aan een groep met iOS-apparaten en niet-iOS-apparaten. De grafiek
laat zien dat het profiel wordt toegepast op iOS- en niet-iOS-apparaten (Apparaatconfiguratie > Profielen >
selecteer een bestaand profiel > Overzicht). Wanneer u de grafiek op het tabblad Overzicht selecteert, worden in
Apparaatstatus alle apparaten in de groep weergegeven, niet alleen de iOS-apparaten.

Met deze update wordt in de grafiek (Apparaatconfiguratie > Profielen > selecteer een bestaand profiel >
Overzicht) alleen het aantal voor het specifieke apparaatprofiel weergegeven. Als bijvoorbeeld het apparaatprofiel

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
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Nieuwe printerinstellingen voor onderwijsprofielenNieuwe printerinstellingen voor onderwijsprofielen

Beller-id in persoonlijk profiel weergeven - werkprofiel Android EnterpriseBeller-id in persoonlijk profiel weergeven - werkprofiel Android Enterprise

Er worden nieuwe Windows Defender Credential Guard-instellingen toegevoegd aan de Endpoint Protection-instellingenEr worden nieuwe Windows Defender Credential Guard-instellingen toegevoegd aan de Endpoint Protection-instellingen

wordt toegepast op iOS-apparaten, geeft de grafiek alleen het aantal iOS-apparaten weer. Als u de grafiek
selecteert en de apparaatstatus opent, worden alleen de iOS-apparaten weergegeven.

Tijdens het maken van deze update is de grafiek tijdelijk verwijderd.

Momenteel kan de optie Altijd aan worden gebruikt op Windows 10-apparaten door een aangepast VPN-profiel
te gebruiken dat is gemaakt met OMA-URI.

Met deze update kunnen beheerders de optie Altijd aan rechtstreeks inschakelen in Intune in Azure Portal voor
VPN-profielen in Windows 10. VPN-profielen met de optie Altijd aan maken automatisch verbinding wanneer:

Gebruikers zich aanmelden op hun apparaten
Het netwerk op het apparaat wijzigt
Het scherm op het apparaat wordt ingeschakeld nadat het was uitgeschakeld

Voor onderwijsprofielen zijn nieuwe instellingen beschikbaar onder de categorie Printers: Printers,
Standaardprinter, Nieuwe printers toevoegen.

Wanneer u een persoonlijk profiel op een apparaat gebruikt, kunnen eindgebruikers de details van de beller-id van
een zakelijke contactpersoon niet weergegeven.

Er is een nieuwe instelling in Android Enterprise > Apparaatbeperkingen > Instellingen voor werkprofiel:

Beller-id van zakelijk contactpersoon weergeven in persoonlijk profiel

Indien ingeschakeld (niet-geconfigureerd), worden de details van de beller die een zakelijke contactpersoon is,
weergegeven in het persoonlijke profiel. Indien geblokkeerd, wordt het nummer van deze zakelijke contactpersoon
niet weergegeven in het persoonlijke profiel.

Van toepassing op: apparaten met Android-werkprofiel voor Android 6.0 en hoger

In deze update, Windows Defender Credential Guard (Apparaatconfiguratie > Profielen >
Eindpuntbeveiliging) zijn de volgende instellingen opgenomen:

Windows Defender Credential Guard: schakelt Credential Guard in met beveiliging op basis van
virtualisatie. Het inschakelen van deze functie helpt om de referenties te beveiligen bij de volgende keer
opstarten, wanneer Niveau van platformbeveiliging met Beveiligd opstarten en Beveiliging op basis
van virtualisatie beide zijn ingeschakeld. Opties zijn onder andere:

Uitgeschakeld: Credential Guard wordt extern uitgeschakeld als deze eerder is ingeschakeld met de
optie Ingeschakeld zonder vergrendeling.

Ingeschakeld met UEFI-vergrendeling: met deze optie kan Credential Guard niet worden
uitgeschakeld met behulp van een registersleutel of via Groepsbeleid. Als u Credential Guard wilt
uitschakelen nadat u deze instelling hebt gebruikt, moet u het Groepsbeleid instellen op
Uitgeschakeld. Vervolgens verwijdert u de beveiligingsfunctie van elke computer, met een fysiek
aanwezige gebruiker. Met deze stappen wordt de configuratie gewist die is behouden in UEFI.
Zolang de UEFI-configuratie behouden blijft, is Credential Guard ingeschakeld.

Uitgeschakeld zonder vergrendeling: met deze optie kan Credential Guard extern worden
uitgeschakeld via Groepsbeleid. Op de apparaten die gebruikmaken van deze instelling moet ten
minste Windows 10 (versie 1511) worden uitgevoerd.

De volgende afhankelijke technologieën worden automatisch ingeschakeld bij het configureren van Credential
Guard:

https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/vpn/vpn-auto-trigger-profile#always-on
https://docs.microsoft.com/windows/access-protection/credential-guard/credential-guard
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NOTENOTE

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Nieuwe stappen voor registratie voor gebruikers op apparaten met macOS High Sierra 10.13.2+Nieuwe stappen voor registratie voor gebruikers op apparaten met macOS High Sierra 10.13.2+

Via Jamf ingeschreven macOS-apparaten kunnen nu worden geregistreerd bij IntuneVia Jamf ingeschreven macOS-apparaten kunnen nu worden geregistreerd bij Intune

Bijgewerkte Help-ervaring voor de bedrijfsportal-app voor AndroidBijgewerkte Help-ervaring voor de bedrijfsportal-app voor Android

Beveiliging op basis van virtualisatie (VBS): schakelt Beveiliging op basis van virtualisatie (VBS) in bij de
volgende keer opstarten. Beveiliging op basis van virtualisatie maakt gebruik van Windows Hypervisor om
ondersteuning te bieden voor beveiligingsservices. Beveiligd opstarten is vereist.
Beveiligd opstarten met directe geheugentoegang (DMA): hiermee schakelt u VBS in met Beveiligd
opstarten en directe geheugentoegang. Voor DMA-beveiliging is hardwareondersteuning vereist. Deze wordt
alleen ingeschakeld op apparaten die juist zijn geconfigureerd.

U kunt de algemene naam OnPremisesSamAccountName gebruiken in een aangepast onderwerp voor een
SCEP-certificaatprofiel. U kunt bijvoorbeeld CN={OnPremisesSamAccountName})  gebruiken.

Er zijn twee nieuwe eigenschappen beschikbaar die kunnen worden geblokkeerd wanneer u apparaatbeperkingen
voor Android-apparaten configureert:

Camera: hiermee blokkeert u de toegang tot alle camera's op het apparaat
Schermopname: hiermee blokkeert u de schermopname en voorkomt ook dat de inhoud wordt weergegeven
op weergaveapparaten die geen beveiligde video-uitvoer hebben

Van toepassing op apparaten met Android Enterprise-werkprofiel.

Wanneer u een nieuw VPN-profiel voor iOS maakt, hebt u nu twee opties: Cisco AnyConnect en Cisco Legacy
AnyConnect. Cisco AnyConnect-profielen bieden ondersteuning voor 4.0.7x en nieuwere versies. Bestaande iOS
Cisco AnyConnect VPN-profielen krijgen het label Cisco Legacy AnyConnect en blijven op dezelfde manier
werken met Cisco AnyConnect 4.0.5x en oudere versies.

Deze wijziging is alleen van toepassing op iOS. Er blijft slechts één Cisco AnyConnect-optie voor platforms van Android,
werkprofielen van Android Enterprise en macOS.

macOS High Sierra 10.13.2 introduceert het concept Gebruiker goedgekeurd voor MDM-inschrijving. Met
goedgekeurde inschrijvingen kan in Intune een aantal vertrouwelijke instellingen worden beheerd. Zie de
ondersteuningsdocumentatie van Apple https://support.apple.com/HT208019 voor meer informatie.

Apparaten die zijn geregistreerd met behulp van de bedrijfsportal voor macOS, worden beschouwd als Niet door
de gebruiker goedgekeurd, tenzij de eindgebruiker Systeemvoorkeuren opent en handmatig goedkeuring verleent.
De bedrijfsportal voor macOS vraagt gebruikers van macOS 10.13.2 en hoger om hun registratie aan het einde
van het registratieproces handmatig goed te keuren. De Intune-beheerconsole rapporteert of een geregistreerd
apparaat door de gebruiker is goedgekeurd.

In versie 1.3 en 1.4 van de bedrijfsportal voor macOS zijn Jamf-apparaten niet geregistreerd bij Intune. Dit
probleem is opgelost in versie 1.4.2 van de macOS-portal.

We hebben de Help-ervaring in de bedrijfsportal-app voor Android bijgewerkt, zodat deze overeenkomt met de
aanbevolen procedures voor het Android-platform. Wanneer gebruikers nu een probleem in de app tegenkomen,
kunnen ze op Menu > Help tikken en:

Logboeken met diagnostische gegevens uploaden naar Microsoft.
Een e-mail verzenden waarin het probleem en de incident-id worden vermeld voor een
ondersteuningsmedewerker.

https://support.apple.com/HT208019
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ApparaatbeheerApparaatbeheer
ATP (Advanced Threat Protection) en Intune zijn volledig geïntegreerdATP (Advanced Threat Protection) en Intune zijn volledig geïntegreerd

Ondersteuning voor apparaten zonder gebruikerOndersteuning voor apparaten zonder gebruiker

Autopilot-apparaten verwijderenAutopilot-apparaten verwijderen

Verbeterde ervaring bij het verwijderen van apparatenVerbeterde ervaring bij het verwijderen van apparaten

Geluid afspelen in iOS in de modus Apparaat verlorenGeluid afspelen in iOS in de modus Apparaat verloren

Webresultaten blokkeren of toestaan in zoekopdrachten die zijn uitgevoerd op een Intune-apparaatWebresultaten blokkeren of toestaan in zoekopdrachten die zijn uitgevoerd op een Intune-apparaat

Verbeterde foutberichten voor fouten bij het uploaden van Apple MDM-pushcertificatenVerbeterde foutberichten voor fouten bij het uploaden van Apple MDM-pushcertificaten

De bedrijfsportal voor macOS testen op virtuele machinesDe bedrijfsportal voor macOS testen op virtuele machines

Intune-appsIntune-apps

Als u de bijgewerkte Help-ervaring wilt bekijken, gaat u naar Logboeken via e-mail verzenden en Fouten naar
Microsoft verzenden.

Op de overzichtspagina voor inschrijvingen kunt u de trend van mislukte inschrijvingen en de top vijf van
oorzaken van fouten bekijken. Door te klikken op de grafiek of de tabel kunt u inzoomen op gegevens om advies
voor probleemoplossing en suggesties voor herstel te krijgen.

Advanced Threat Protection (ATP) geeft het risiconiveau van Windows 10-apparaten weer. In Windows Defender
Security Center (ATP-portal) kunt u een verbinding maken met Microsoft Intune. Zodra de verbinding is gemaakt,
wordt Intune-nalevingsbeleid gebruikt om het acceptabele bedreigingsniveau te bepalen. Als het
bedreigingsniveau wordt overschreden, kan de toegang tot verschillende apps in uw organisatie worden
geblokkeerd op basis van Azure AD-beleid (Azure Directory) voor voorwaardelijke toegang.

Met deze functie kunnen bestanden worden gescand, bedreigingen worden gedetecteerd en alle risico's op uw
Windows 10-apparaten worden gerapporteerd via ATP.

Zie ATP voor voorwaardelijke toegang inschakelen in Intune.

Intune ondersteunt de mogelijkheid om naleving te evalueren op een apparaat zonder gebruiker, zoals de
Microsoft Surface Hub. Nalevingsbeleid kan worden gericht op specifieke apparaten. Naleving (en niet-naleving)
kan worden vastgesteld voor apparaten waaraan geen gebruiker is gekoppeld.

Intune-beheerders kunnen AutoPilot-apparaten verwijderen.

U hoeft geen bedrijfsgegevens meer te verwijderen of de fabrieksinstellingen op een apparaat te herstellen
voordat u een apparaat uit Intune verwijdert .

Meld u voor deze nieuwe ervaring aan in Intune en selecteer Apparaten > Alle apparaten > de naam van het
apparaat > Verwijderen.

Als u een bevestiging van het wissen of terugtrekken van een apparaat wilt blijven ontvangen, kunt u de standaard
levenscyclusroute van een apparaat gebruiken door Bedrijfsgegevens verwijderen en Fabrieksinstellingen
terugzetten uit te geven voordat u Verwijderen selecteert.

Wanneer iOS-apparaten onder supervisie in MDM (Mobile Device Management) in de modus Apparaat verloren
zijn, kunt u een geluid afspelen (Apparaten > Alle apparaten > selecteer een iOS-apparaat > Overzicht >
Meer). Het geluid wordt afgespeeld totdat het apparaat niet meer de modus Apparaat verloren heeft of totdat een
gebruiker het geluid op het apparaat uitschakelt. Van toepassing op apparaten met iOS 9.3 en hoger.

Beheerders kunnen nu webresultaten blokkeren in zoekopdrachten die zijn uitgevoerd op een apparaat.

In het foutbericht wordt uitgelegd dat dezelfde Apple ID moet worden gebruikt bij het vernieuwen van een
bestaand MDM-certificaat.

We hebben een handleiding gepubliceerd om IT-beheerders te helpen bij het testen van de bedrijfsportal-app voor
macOS op virtuele machines in Parallels Desktop en VMware Fusion. U vindt meer informatie in virtuele macOS-
machines inschrijven voor testen.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-your-it-admin-by-email-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-microsoft-android
https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-atp/dashboard-windows-defender-advanced-threat-protection


Update van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOSUpdate van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS

On-premises Exchange-gegevens beveiligen met Intune APP en CAOn-premises Exchange-gegevens beveiligen met Intune APP en CA

GebruikersinterfaceGebruikersinterface
Verbeterde apparaattegels in de Windows 10-bedrijfsportalVerbeterde apparaattegels in de Windows 10-bedrijfsportal

Diagnostische rapporten in de bedrijfsportal-app voor macOS verzendenDiagnostische rapporten in de bedrijfsportal-app voor macOS verzenden

Intune wordt aangepast aan Fluent Design System in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Intune wordt aangepast aan Fluent Design System in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

maart 2018
AppbeheerAppbeheer
Waarschuwingen voor iOS LOB-apps (Line-of-Business) voor Microsoft Intune die verlopenWaarschuwingen voor iOS LOB-apps (Line-of-Business) voor Microsoft Intune die verlopen

De bedrijfsportalthema's aanpassen met hexadecimale codesDe bedrijfsportalthema's aanpassen met hexadecimale codes

Er is een grote update uitgebracht van de gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor iOS. De update is
voorzien van een volledig nieuw visueel ontwerp met een gemoderniseerd uiterlijk. De functionaliteit van de app is
behouden. De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid zijn echter verhoogd.

U ziet ook:

Ondersteuning voor iPhone X.
De app start sneller en de laadsnelheid is verhoogd, zodat gebruikers tijd besparen.
Aanvullende voortgangsbalken om gebruikers de meest recente statusgegevens te bieden.
Verbeteringen in de manier waarop gebruikers logboeken uploaden, zodat u het eenvoudiger kunt melden als
er iets fout gaat.

Ga naar Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van de app? om het bijgewerkte uiterlijk te bekijken.

U kunt nu Intune App Policy Protection (APP) en Conditional Access (CA) gebruiken om de toegang tot on-
premises Exchange-gegevens te beveiligen met Outlook Mobile. Als u beleid voor app-beveiliging wilt toevoegen
of wijzigen in Azure Portal, selecteert u Microsoft Intune > Client-apps > Beleid voor app-beveiliging.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de Outlook voor iOS- en Android-
vereisten.

De tegels zijn bijgewerkt zodat ze toegankelijker zijn voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen en beter
werken op schermlezers.

De bedrijfsportal-app voor macOS-apparaten wordt bijgewerkt om de manier waarop gebruikers fouten in Intune
rapporteren, te verbeteren. Vanuit de bedrijfsportal-app kunnen werknemers:

Diagnostische rapporten rechtstreeks naar het Microsoft-ontwikkelteam uploaden.
Via e-mail een incident-id aan het IT-ondersteuningsteam van uw bedrijf verzenden.

Zie Fouten verzenden voor macOS voor meer informatie.

De Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10 is bijgewerkt met de Fluent Design System-navigatieweergave.
Aan de zijkant van de app wordt een statische verticale lijst weergegeven met alle toplevelpagina's. Klik op een
willekeurige koppeling om snel pagina's weer te geven en te schakelen tussen pagina's. Dit is de eerste van
verschillende updates die onderdeel uitmaken van onze voortdurende inspanningen om een meer adaptieve,
intuïtieve en vertrouwde versie van Intune te maken. Ga naar Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van de
app? om het bijgewerkte uiterlijk te bekijken.

In Azure Portal waarschuwt Intune u met betrekking tot iOS line-of-business-apps die bijna verlopen. Nadat een
nieuwe versie van de iOS line-of-business-app is geüpload, verwijdert Intune de melding over het verlopen uit de
lijst met apps. Deze melding wordt alleen actief voor recent geüploade iOS Line-Of-Business-apps. Een
waarschuwing wordt 30 dagen voordat het inrichtingsprofiel voor iOS line-of-business-app verloopt,
weergegeven. Zodra het profiel is verlopen, wijzigt de waarschuwing in Verlopen.

U kunt de themakleur in de bedrijfsportal-apps aanpassen met hexadecimale codes. Wanneer u de hexadecimale

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt846639(v=exchg.160).aspx
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-errors-macos
https://docs.microsoft.com/windows/uwp/design/basics/navigation-basics


App-toewijzing op basis van groepen opnemen en uitsluiten voor Android EnterpriseApp-toewijzing op basis van groepen opnemen en uitsluiten voor Android Enterprise
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Alle apparaten exporteren naar CSV-bestanden in Internet Explorer, Microsoft Edge of ChromeAlle apparaten exporteren naar CSV-bestanden in Internet Explorer, Microsoft Edge of Chrome

Verbeteringen in de beveiliging van de Intune-serviceVerbeteringen in de beveiliging van de Intune-service

Verbeterde jailbreakdetectieVerbeterde jailbreakdetectie

Wachtwoorden voor Android O-apparaten opnieuw instellenWachtwoorden voor Android O-apparaten opnieuw instellen

code invoert, wordt door Intune bepaald met welke tekstkleur de hoogste mate van contrast tussen de tekstkleur
en de achtergrondkleur wordt bereikt. U kunt in Client-apps > Bedrijfsportal bekijken hoe de tekstkleur en uw
bedrijfslogo bij deze kleur worden weergegeven.

Android Enterprise (voorheen bekend als Android for Work) ondersteunt het opnemen en uitsluiten van groepen,
maar biedt geen ondersteuning voor de vooraf gemaakte ingebouwde groepen Alle gebruikers en Alle
apparaten. Zie App-toewijzingen opnemen en uitsluiten in Microsoft Intune voor meer informatie.

In Apparaten > Alle apparaten kunt u de apparaten Exporteren naar een lijst met de CSV-indeling. Gebruikers
van Internet Explorer (IE) met meer dan 10.000 apparaten kunnen hun apparaten exporteren naar meerdere
bestanden. Elk bestand bevat maximaal 10.000 apparaten.

Gebruikers van Microsoft Edge en Chrome met meer dan 30.000 apparaten kunnen hun apparaten exporteren
naar meerdere bestanden. Elk bestand bevat maximaal 30.000 apparaten.

Apparaten beheren biedt meer details over wat u kunt doen met apparaten die u beheert.

Er is een wisselknop in Intune geïntroduceerd waarmee zelfstandige klanten van Intune zonder dat een beleid is
toegewezen apparaten kunnen behandelen als Compatibel (beveiligingsfunctie uitgeschakeld) of als Niet
compatibel (beveiligingsfunctie ingeschakeld). Hierdoor kan alleen toegang tot de resources worden verkregen
nadat de compatibiliteit van het apparaat is geëvalueerd.

De invloed van deze functies verschilt, afhankelijk of u al nalevingsbeleid hebt toegewezen of niet.

Als u een nieuw of bestaand account hebt en geen nalevingsbeleid aan uw apparaten hebt toegewezen, wordt
de wisselknop automatisch ingesteld op Compatibel. De functie wordt standaard uitgeschakeld als
standaardinstelling in de console. Dit heeft geen gevolgen voor eindgebruikers.
Als u een bestaand account hebt en u apparaten hebt waaraan een nalevingsbeleid is toegewezen, wordt de
wisselknop automatisch ingesteld op Niet-compatibel. Zodra de update van maart is uitgerold, is deze functie
beschikbaar als standaardinstelling.

Als u nalevingsbeleid met voorwaardelijke toegang (CA) gebruikt en deze functie is ingeschakeld, worden
apparaten waaraan niet ten minste één nalevingsbeleid is toegewezen, door CA geblokkeerd. Eindgebruikers die
zijn gekoppeld aan deze apparaten en eerder toegang hadden tot e-mail, raken deze toegang kwijt tenzij u ten
minste één nalevingsbeleid aan alle apparaten toewijst.

Hoewel de standaard status in-/uitschakelen wordt weergegeven in de gebruikersinterface na de update van
maart, wordt deze status niet direct afgedwongen. Eventuele wijzigingen die u in de wisselknop aanbrengt, hebben
geen invloed op de compatibiliteit van apparaten totdat de wisselknop in uw account werkt. In Berichtencentrum
vindt u informatie over wanneer uw account is bijgewerkt. Dit kan enkele dagen duren nadat uw Intune-service is
bijgewerkt voor maart.

Aanvullende informatie: https://aka.ms/compliance_policies

Verbeterde jailbreak-detectie is een nieuwe nalevingsinstelling die de manier waarop Intune opengebroken
apparaten evalueert, verbetert. De instelling zorgt ervoor dat het apparaat regelmatiger incheckt bij Intune,
waarvoor de locatieservices van het apparaat worden gebruikt. Ook heeft dit invloed op het batterijvermogen.

U kunt de wachtwoorden voor ingeschreven Android 8.0-apparaten opnieuw instellen met werkprofielen.
Wanneer u een aanvraag Wachtwoord opnieuw instellen naar een Android 8.0-apparaat verzendt, wordt hiermee
een nieuw wachtwoord voor het ontgrendelen van het apparaat of een vraag voor het beheerde profiel ingesteld

https://aka.ms/compliance_policies
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Automatische updates plannenAutomatische updates plannen

De volledige DN-naam gebruiken als onderwerp voor het SCEP-certificaatDe volledige DN-naam gebruiken als onderwerp voor het SCEP-certificaat

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Delen van contactpersonen via Bluetooth inschakelen - Android for WorkDelen van contactpersonen via Bluetooth inschakelen - Android for Work

Gatekeeper configureren om de downloadbron van macOS-apps te beherenGatekeeper configureren om de downloadbron van macOS-apps te beheren

voor de huidige gebruiker. Het wachtwoord of de vraag wordt verzonden en is onmiddellijk van kracht.

U kunt nalevingsbeleid richten op gebruikers in gebruikersgroepen. Met deze update kunt u nalevingsbeleid
richten op apparaten in apparaatgroepen. Apparaten waarop beleid is gericht als onderdeel van apparaatgroepen,
ontvangen geen maatregelen voor naleving.

Een nieuwe kolom met de naam Naam voor beheer is beschikbaar op de blade voor apparaten. Dit is een
automatisch gegenereerde, niet bewerkbare naam die per apparaat wordt toegewezen op basis van de volgende
formule:

Standaardnaam voor alle apparaten:
Voor bulksgewijs toegevoegde apparaten: < PackageId/ProfileId >

Dit is een optionele kolom in de blade voor apparaten. Deze is niet standaard beschikbaar en u kunt de kolom
alleen openen via de kolomkiezer. De naam van het apparaat wordt niet beïnvloed door deze nieuwe kolom.

Nadat een nalevings- of configuratiebeleid op een iOS-apparaat is toegepast, wordt gebruikers elke vijftien
minuten gevraagd een pincode in te stellen. Gebruikers wordt continu gevraagd een pincode in te stellen totdat de
code is ingesteld.

In Intune kunt u met behulp van de instellingen voor Windows 10-updatering bepalen hoe automatische updates
worden geïnstalleerd. Met deze update kunt u terugkerende updates plannen en de week, de dag en het tijdstip
opgeven.

Wanneer u een SCEP-certificaatprofiel maakt, voert u de naam van het onderwerp in.  Met deze update kunt u als
naam van het onderwerp de volledige DN-naam gebruiken. Selecteer Aangepast bij Onderwerpnaam en voer 
CN={{OnPrem_Distinguished_Name}}  in. Als u de variabele {{OnPrem_Distinguished_Name}}  wilt gebruiken, moet u het

gebruikerskenmerk onpremisesdistingishedname  met behulp van Azure Active Directory (AD) Connect
synchroniseren met uw exemplaar van Azure AD.

Standaard wordt op Android-apparaten voorkomen dat contactpersonen in het werkprofiel kunnen worden
gesynchroniseerd met Bluetooth-apparaten. Als gevolg hiervan worden contactpersonen in het werkprofiel niet
weergegeven bij Nummerweergave voor Bluetooth-apparaten.

Er is een nieuwe instelling in Android for Work > Apparaatbeperkingen > Instellingen voor werkprofiel:

Contactpersoon delen via Bluetooth

De Intune-beheerder kan deze instellingen configureren om delen in te schakelen. Dit is handig als u een apparaat
wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat in auto's waarop Nummerweergave wordt weergegeven voor
handsfreegebruik. Als deze instellingen zijn ingeschakeld, worden de contactpersonen voor het werkprofiel
weergegeven. Als deze instellingen niet zijn ingeschakeld, worden de contactpersonen voor het werkprofiel niet
weergegeven.

U kunt Gatekeeper configureren om uw apparaten te beveiligen tegen apps door te bepalen waarvan de apps
kunnen worden gedownload. U kunt de volgende downloadbronnen configureren: Mac App Store, Mac App
Store en geïdentificeerde ontwikkelaars of Overal. U kunt ook configureren of gebruikers een app kunnen
installeren door middel van CTRL+klikken om deze Gatekeeper-voorzieningen te overschrijven.

Deze instellingen zijn te vinden onder Apparaatconfiguratie -> Profiel maken -> macOS ->

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
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Eindpuntbeveiliging.

U kunt de firewall van Mac-toepassingen configureren. U kunt deze gebruiken om verbindingen per toepassing te
controleren, in plaats van per poort. Zo kunt u beter profiteren van de voordelen van firewallbeveiliging.
Bovendien helpt het te voorkomen dat ongewenste apps gebruikmaken van netwerkpoorten die zijn geopend
voor legitieme apps.

Deze functie kunt u vinden onder Apparaatconfiguratie -> Profiel maken -> macOS ->
Eindpuntbeveiliging.

Wanneer u de Firewall-instelling hebt ingeschakeld, kunt u de firewall configureren met behulp van twee
strategieën:

Alle binnenkomende verbindingen blokkeren

U kunt alle binnenkomende verbindingen voor de doelapparaten blokkeren. Als u ervoor kiest om dit te
doen, worden binnenkomende verbindingen voor alle apps geblokkeerd.

Specifieke apps blokkeren of toestaan

U kunt specifieke apps toestemming geven binnenkomende verbindingen te ontvangen of u kunt apps
blokkeren. U kunt ook de verborgen modus inschakelen om reacties op peilverzoeken te voorkomen.

In uw apparaatconfiguratie kunnen gedetailleerde foutcodes en -berichten worden weergegeven. In deze
verbeterde rapportage worden de instellingen, de status van deze instellingen en details over probleemoplossing
weergegeven.

Alle binnenkomende verbindingen blokkeren

Hiermee worden alle services voor delen (zoals delen van bestanden en delen van het scherm) geblokkeerd
en kunnen deze geen binnenkomende verbindingen ontvangen. De systeemservices die nog steeds
binnenkomende verbindingen kunnen ontvangen, zijn:

configd - implementeert DHCP en andere services voor netwerkconfiguratie

mDNSResponder - implementeert Bonjour

racoon - implementeert IPSec

Als u services voor delen wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat Binnenkomende verbindingen is
ingesteld op Niet geconfigureerd (niet op Blokkeren).

Verborgen modus

Schakel deze optie in om te voorkomen dat de computer reageert op peilverzoeken. De computer reageert
nog wel op binnenkomende verzoeken voor toegestane apps. Onverwachte aanvragen, zoals ICMP (ping),
worden genegeerd.

In Intune kunt u software-updates beheren. In deze update is de eigenschap Controles voor opnieuw starten
beschikbaar en standaard ingeschakeld. Als u de standaardcontroles wilt overslaan die worden uitgevoerd
wanneer u een apparaat opnieuw start (controle van actieve gebruikers, batterijniveau, enzovoort), selecteert u
Overslaan.

U kunt nu de volgende Windows 10 Insider Preview-onderhoudskanalen selecteren wanneer u een Windows 10-
implementatiering maakt:



Nieuwe instellingen voor Windows Defender Exploit GuardNieuwe instellingen voor Windows Defender Exploit Guard

Kwetsbaarheid voor aanvallen verminderenKwetsbaarheid voor aanvallen verminderen

NAAM VAN DE INSTELLING INSTELLINGSOPTIES BESCHRIJVING

Geavanceerde ransomwarebeveiliging Ingeschakeld, Controleren, Niet
geconfigureerd

Gebruik agressieve
ransomwarebeveiliging.

Referentiediefstal in het Windows-
subsysteem voor de lokale
beveiligingsautoriteit markeren

Ingeschakeld, Controleren, Niet
geconfigureerd

Markeer referentiediefstal in het
Windows-subsysteem voor de lokale
beveiligingsautoriteit (lsass.exe).

Het maken van processen met PSExec-
en WMI-opdrachten

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Blokkeer het maken van processen die
afkomstig zijn van PSExec- en WMI-
opdrachten.

Niet-vertrouwde en niet-ondertekende
processen die worden uitgevoerd vanaf
een USB

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Blokkeer niet-vertrouwde en niet-
ondertekende processen die worden
uitgevoerd vanaf een USB.

Uitvoerbare bestanden die niet voldoen
aan een bepaalde gangbaarheid,
ouderdom of aan criteria voor
vertrouwde lijsten blokkeren

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Voorkomen dat uitvoerbare bestanden
worden uitgevoerd tenzij deze voldoen
aan een bepaalde gangbaarheid,
ouderdom of criteria voor vertrouwde
lijsten.

Gecontroleerde mappentoegangGecontroleerde mappentoegang

NAAM VAN DE INSTELLING INSTELLINGSOPTIES BESCHRIJVING

Mapbeveiliging (al geïmplementeerd) Niet geconfigureerd, Inschakelen, Alleen
controleren (al geïmplementeerd)

Nieuw
Schijfwijziging blokkeren, schijfwijziging
controleren

Windows Insider build - Snel
Windows Insider build - Langzaam
Windows Insider-build vrijgeven

Zie Insider Preview-builds beheren voor meer informatie over deze kanalen.
Zie Software-updates beheren in Intune voor meer informatie over het maken van implementatiekanalen in
Intune.

Zes nieuwe instellingen voor Kwetsbaarheid voor aanvallen verminderen en uitgebreide mogelijkheden voor
Gecontroleerde mappentoegang: mapbeveiliging zijn nu beschikbaar. Deze instellingen kunt u vinden op:
Apparaatconfiguratie\Profielen\ Profiel maken\Endpoint Protection\Windows Defender Exploit Guard.

Beveilig bestanden en mappen tegen niet-geautoriseerde wijzigingen door niet-goedgekeurde apps.

Inschakelen: voorkom dat bestanden in beveiligde mappen door niet-vertrouwde apps worden gewijzigd of
verwijderd en dat gegevens door deze apps naar schijfsectoren worden weggeschreven.

Alleen schijfwijziging blokkeren:
Voorkom dat gegevens door niet-vertrouwde apps worden weggeschreven naar schijfsectoren. Bestanden in
beveiligde mappen kunnen nog steeds door niet-vertrouwde apps worden gewijzigd of verwijderd.|

https://insider.windows.com/for-business-organization-admin/


Intune-appsIntune-apps

Azure Active Directory-websites kunnen de Intune Managed Browser-app vereisen en ondersteunen eenmaligeAzure Active Directory-websites kunnen de Intune Managed Browser-app vereisen en ondersteunen eenmalige
aanmelding voor de Managed Browser (openbare preview)aanmelding voor de Managed Browser (openbare preview)

Bedrijfsportal-app voor visuele Android-updatesBedrijfsportal-app voor visuele Android-updates

Inschrijving bedrijfsportal verbeterdInschrijving bedrijfsportal verbeterd

HoloLens en Surface Hub nu worden weergegeven in de apparaatlijstenHoloLens en Surface Hub nu worden weergegeven in de apparaatlijsten

Aangepaste boekcategorieën voor eBooks in het VPP-programma (volume-aankoopprogramma)Aangepaste boekcategorieën voor eBooks in het VPP-programma (volume-aankoopprogramma)

Optie voor feedback verzenden voor wijzigingen in de ondersteuning voor de bedrijfsportal-app voor WindowsOptie voor feedback verzenden voor wijzigingen in de ondersteuning voor de bedrijfsportal-app voor Windows

Nieuwe instellingen voor Windows Defender Application GuardNieuwe instellingen voor Windows Defender Application Guard

Met Azure Active Directory (Azure AD) kunt u nu de toegang tot websites op mobiele apparaten beperken tot de
Intune Managed Browser-app. In de Managed Browser blijven websitegegevens veilig en gescheiden van de
persoonlijke gegevens van eindgebruikers. Daarnaast ondersteunt de Managed Browser eenmalige aanmelding
voor sites die door Azure AD worden beveiligd. Door u aan te melden bij de Managed Browser of door de
Managed Browser op een apparaat te gebruiken met een andere app die door Intune wordt beheerd, krijgt de
Managed Browser toegang tot bedrijfssites die door Azure AD worden beveiligd, zonder dat de gebruiker
referenties hoeft in te voeren. Deze functionaliteit is van toepassing op sites zoals Outlook Web Access (OWA) en
SharePoint Online, evenals andere bedrijfssites zoals intranetbronnen die via de Azure App Proxy worden
geopend. Zie Besturingselementen voor toegang in Azure Active Directory Voorwaardelijke toegang voor meer
informatie.

De bedrijfsportal-app voor Android is bijgewerkt om de richtlijnen voor Ontwerp van materiaal van Android te
volgen. In het Engelstalige artikel What's new in app UI (Nieuw in de gebruikersinterface van de app) kunt u
afbeeldingen van de nieuwe pictogrammen bekijken.

Gebruikers die een apparaat inschrijven via de bedrijfsportal in Windows 10-build 1703 en hoger, kunnen de
eerste stap van de inschrijving voltooien zonder de app te verlaten.

Er is ondersteuning toegevoegd voor het weergeven van HoloLens- en Surface Hub-apparaten die via Intune zijn
geregistreerd bij de bedrijfsportal-app voor Android.

U kunt aangepaste eBook-categorieën maken en vervolgens VPP eBooks toewijzen aan deze aangepaste eBook-
categorieën. Eindgebruikers kunnen de nieuwe eBook-categorieën en de boeken die zijn toegewezen aan de
categorieën bekijken. Zie Apps en boeken met Microsoft Intune beheren die via het Volume Purchase Program
zijn gekocht voor meer informatie.

Vanaf 30 april 2018 werkt de optie Feedback verzenden in de bedrijfsportal-app voor Windows alleen op
apparaten met de Windows 10 Jubileumupdate (1607) en hoger. De optie voor het verzenden van feedback wordt
niet meer ondersteund bij gebruik van de bedrijfsportal-app voor Windows met:

Windows 10, 1507 release
Windows 10, 1511 release
Windows Phone 8.1

Als uw apparaat Windows 10 RS1 of hoger gebruikt, moet u de nieuwste versie van de Windows-bedrijfsportal
downloaden in de Store. Als u een niet-ondersteunde versie uitvoert, kunt u feedback blijven verzenden via de
volgende kanalen:

De Feedback Hub-app in Windows 10
E-mail WinCPfeedback@microsoft.com

Grafische versnelling inschakelen: beheerders kunnen voortaan een virtuele grafische processor
inschakelen voor Windows Defender Application Guard. Met deze instelling kan de CPU taken voor de
grafische weergave overdragen aan de vGPU. Dit kan de prestaties verbeteren wanneer u met websites
werkt die veeleisende grafische weergaven bevatten of een video in de container bekijkt.

SaveFilestoHost: beheerders kunnen ervoor zorgen dat bestanden worden doorgegeven van Microsoft

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-controls
https://material.io/


Gericht MAM-beleid op basis van de beheerstatusGericht MAM-beleid op basis van de beheerstatus

Verbeteringen in de taal in de bedrijfsportal-app voor WindowsVerbeteringen in de taal in de bedrijfsportal-app voor Windows

Toevoegingen aan onze documentatie over de privacy van gebruikersToevoegingen aan onze documentatie over de privacy van gebruikers

februari 2018
ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Intune-ondersteuning voor meerdere Apple DEP-/Apple School Manager-accountsIntune-ondersteuning voor meerdere Apple DEP-/Apple School Manager-accounts

Inschrijvingsbeperkingen per gebruiker bekijkenInschrijvingsbeperkingen per gebruiker bekijken

Nieuwe optie voor gebruikersverificatie voor bulkinschrijving met AppleNieuwe optie voor gebruikersverificatie voor bulkinschrijving met Apple

Edge, die in de container wordt uitgevoerd, naar het hostbestandsysteem. Wanneer u deze optie inschakelt,
kunnen gebruikers bestanden uit Microsoft Edge in de container downloaden naar het hostbestandsysteem.

U kunt zich richten op MAM-beleid op basis van de beheerstatus van het apparaat:

NOTENOTE

Android-apparaten: u kunt zich richten op niet-beheerde apparaten, door Intune beheerde apparaten en
door Intune beheerde Android Enterprise-profielen (voorheen Android for Work).

iOS-apparaten: u kunt zich richten op niet-beheerde apparaten (alleen MAM) of door Intune beheerde
apparaten.

iOS-ondersteuning voor deze functionaliteit wordt in april 2018 uitgerold.

Zie Beleidsregels voor app-beveiliging toepassen op basis van de apparaatbeheerstatus voor meer informatie.

In de bedrijfsportal voor Windows 10 is de taal gebruiksvriendelijker en meer specifiek voor uw bedrijf gemaakt.
Zie Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van apps? voor een aantal voorbeeldafbeeldingen van wat we
hebben gedaan.

Als onderdeel van onze inspanning om eindgebruikers meer controle over hun gegevens en privacy te geven, is de
documentatie bijgewerkt waarin wordt uitgelegd hoe u gegevens die lokaal zijn opgeslagen door de bedrijfsportal-
apps kunt weergeven en verwijderen. U vindt deze updates op:

Android: Uw Android-apparaat uit Intune verwijderen
Android, wanneer de gebruiker de gebruiksvoorwaarden heeft afgewezen: Beheer van uw apparaten
verwijderen als u de gebruiksvoorwaarden hebt afgewezen
iOS: Uw iOS-apparaat uit Intune verwijderen
Windows: Uw Windows-apparaat uit Intune verwijderen

Intune ondersteunt nu de inschrijving van apparaten uit maximaal 100 verschillende Apple Device Enrollment
Program (DEP)- of Apple School Manager-accounts. Elk geüpload token kan afzonderlijk worden beheerd voor
registratieprofielen en -apparaten. Er kan automatisch een ander registratieprofiel worden toegewezen per
geüpload DEP-/School Manager-token. Als er meerdere School Manager-tokens zijn geüpload, kan er per keer
slechts één worden gedeeld met Microsoft School Data Sync.

Na de migratie werken de bèta Graph API's en gepubliceerde scripts voor het beheren van Apple DEP of ASM
over Graph niet meer. Nieuwe bèta Graph API's zijn in ontwikkeling en zullen na de migratie worden uitgebracht.

Op de blade Probleemoplossing kunt u nu de inschrijvingsbeperkingen bekijken die gelden voor elke gebruiker.
Selecteer hiervoor Inschrijvingsbeperkingen in de lijst Toewijzingen.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-if-you-declined-terms-of-use-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-ios
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-windows


NOTENOTE

Intune-ondersteuning voor meerdere Apple DEP-/Apple School Manager-accountsIntune-ondersteuning voor meerdere Apple DEP-/Apple School Manager-accounts

Extern afdrukken via een beveiligd netwerkExtern afdrukken via een beveiligd netwerk

Ondersteuning van de macOS-bedrijfsportal voor inschrijvingen die gebruikmaken van deOndersteuning van de macOS-bedrijfsportal voor inschrijvingen die gebruikmaken van de
apparaatinschrijvingsmanagerapparaatinschrijvingsmanager

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Rapporten over de integriteitsstatus en bedreigingsstatus van Windows DefenderRapporten over de integriteitsstatus en bedreigingsstatus van Windows Defender

Voor nieuwe tenants is deze nieuwe optie direct beschikbaar. Voor bestaande tenants wordt deze functie in april
geïmplementeerd. Zolang deze implementatie nog niet is voltooid, hebt u mogelijk geen toegang tot deze nieuwe functies.

Intune biedt voor de volgende registratiemethoden de optie om apparaten te verifiëren met behulp van de
bedrijfsportal-app:

Apple Device Enrollment Program
Apple School Manager
Apple Configurator Enrollment

Wanneer u de bedrijfsportal-optie gebruikt, kan meervoudige verificatie van Azure Active Directory worden
afgedwongen zonder deze registratiemethoden te blokkeren.

Wanneer u de bedrijfsportal-optie gebruikt, slaat Intune verificatie van gebruikers in de iOS-configuratieassistent
over voor registratie op basis van gebruikersaffiniteit. Dit betekent dat het apparaat in eerste instantie wordt
geregistreerd als een apparaat zonder gebruiker en derhalve geen configuraties of beleid van gebruikersgroepen
ontvangt. Het apparaat ontvangt alleen configuraties en beleid voor apparaatgroepen. Intune installeert echter
automatisch de bedrijfsportal-app op het apparaat. De eerste gebruiker die de bedrijfsportal-app start en zich
aanmeldt, wordt in Intune aan het apparaat gekoppeld. Op dat punt ontvangt de gebruiker configuraties en beleid
van zijn of haar gebruikersgroepen. De koppeling met de gebruiker kan niet worden gewijzigd zonder opnieuw te
registreren.

Intune ondersteunt nu de registratie van apparaten uit maximaal 100 verschillende Apple Device Enrollment
Program (DEP)- of Apple School Manager-accounts. Elk geüpload token kan afzonderlijk worden beheerd voor
registratieprofielen en -apparaten. Er kan automatisch een ander registratieprofiel worden toegewezen per
geüpload DEP-/School Manager-token. Als er meerdere School Manager-tokens zijn geüpload, kan er per keer
slechts één worden gedeeld met Microsoft School Data Sync.

Na de migratie werken de bèta Graph API's en gepubliceerde scripts voor het beheren van Apple DEP of ASM
over Graph niet meer. Nieuwe bèta Graph API's zijn in ontwikkeling en zullen na de migratie worden uitgebracht.

Met de oplossingen voor draadloos mobiel afdrukken van PrinterOn kunnen gebruikers op afstand vanaf elke
locatie en op elk gewenst moment afdrukken via een beveiligd netwerk. PrinterOn wordt geïntegreerd met de
Intune APP SDK voor zowel iOS als Android. U kunt app-beveiligingsbeleid toepassen op deze app via de Intune-
blade App-beveiligingsbeleid in de beheerconsole. Eindgebruikers kunnen de app 'PrinterOn for Microsoft'
downloaden via de Play Store of iTunes voor gebruik binnen hun Intune-ecosysteem.

Gebruikers kunnen nu de apparaatinschrijvingsmanager gebruiken bij het inschrijven via de macOS-
bedrijfsportal.

Inzicht in de integriteit en status van Windows Defender is essentieel voor het beheren van Windows-pc's. Dankzij
deze update worden door Intune nieuwe rapporten en acties toegevoegd aan de status en integriteit van de
Windows Defender-agent. Wanneer u een rapport voor het verzamelen van de status gebruikt in de workload
voor apparaatcompatibiliteit, worden apparaten weergegeven waarvoor een of meer van de volgende acties
moeten worden uitgevoerd:

het bijwerken van de handtekening



Nieuwe privacyinstellingen voor apparaatbeperkingenNieuwe privacyinstellingen voor apparaatbeperkingen

Nieuwe instellingen voor de Microsoft Edge-browserNieuwe instellingen voor de Microsoft Edge-browser

AppbeheerAppbeheer
Protocoluitzonderingen voor toepassingenProtocoluitzonderingen voor toepassingen

Versleutelde gegevens van Windows Information Protection (WIP) in zoekresultaten van WindowsVersleutelde gegevens van Windows Information Protection (WIP) in zoekresultaten van Windows

Een mobiele MSI-app configureren die automatisch wordt bijgewerktEen mobiele MSI-app configureren die automatisch wordt bijgewerkt

Gerelateerde groepen van app-licenties worden in Intune ondersteundGerelateerde groepen van app-licenties worden in Intune ondersteund

Opnieuw opstarten
handmatige interventie
volledige scan
interventie die is vereist voor andere agentstatussen

In een gedetailleerd rapport voor elke statuscategorie worden de afzonderlijke pc's vermeld waarvoor aandacht is
vereist of die als schoon zijn gerapporteerd.

Er zijn twee nieuwe privacyinstellingen voor apparaten beschikbaar :

Gebruikersactiviteiten publiceren: stel dit in op Blokkeren om gedeelde ervaringen en de detectie van
recent gebruikte resources in de taakwisselaar te voorkomen.
Alleen lokale activiteiten: stel dit in op Blokkeren om gedeelde ervaringen en de detectie van recent
gebruikte resources in de taakwisselaar alleen op basis van de lokale activiteit te voorkomen.

Er zijn twee nieuwe instellingen beschikbaar voor apparaten met de Microsoft Edge-browser: Pad naar het
bestand met favorieten en Wijzigingen in Favorieten.

U kunt nu uitzonderingen maken voor het gegevensoverdrachtbeleid van Intune MAM (Mobile Application
Management) om specifieke onbeheerde toepassingen te openen. Dergelijke toepassingen moeten door de IT-
afdeling als vertrouwde toepassingen worden beschouwd. Afgezien van de uitzonderingen die u maakt, wordt de
gegevensoverdracht nog steeds beperkt tot de toepassingen die door Intune worden beheerd als uw beleid voor
gegevensoverdracht is ingesteld op Uitsluitend beheerde apps. U kunt de beperkingen maken met behulp van
protocollen (iOS) of pakketten (Android).

U kunt bijvoorbeeld het Webex-pakket toevoegen als een uitzondering op het MAM-gegevensoverdrachtbeleid.
Op die manier kunnen Webex-koppelingen in een beheerd e-mailbericht van Outlook rechtstreeks in de Webex-
toepassing worden geopend. De gegevensoverdracht wordt nog steeds beperkt in andere onbeheerde
toepassingen. Zie Uitzonderingen voor gegevensoverdrachtsbeleid voor apps voor meer informatie.

Met een instelling in het WIP-beleid (Windows-gegevensbescherming) kunt u zelf regelen of met WIP
versleutelde gegevens in de zoekresultaten van Windows worden opgenomen. Stel deze optie voor app-
beveiligingsbeleid in door de optie Windows Search-indexeerfunctie toestaan om versleutelde items te
zoeken te selecteren in de geavanceerde instellingen van het Windows-gegevensbeschermingsbeleid. Het
beveiligingsbeleid van de app moet worden ingesteld op het Windows 10-platform en de inschrijvingsstatus van
het app-beleid moet worden ingesteld op Bij inschrijving. Zie De Windows Search-indexeerfunctie toestaan om
versleutelde items te zoeken voor meer informatie.

U kunt een bekende mobiele MSI-app die automatisch wordt bijgewerkt configureren om de versiecontrole te
negeren. Met deze functie kunt u voorkomen dat er een racevoorwaarde optreedt. Dit type racevoorwaarde kan
bijvoorbeeld optreden wanneer de app die automatisch wordt bijgewerkt door de app-ontwikkelaar ook wordt
bijgewerkt door Intune. Er kan door beide partijen worden geprobeerd om een versie van de app op een
Windows-client af te dwingen, waardoor een conflict kan ontstaan. Voor deze automatisch bijgewerkte MSI-apps
kunt u de instelling App-versie negeren in de blade App-informatie configureren. Wanneer deze instelling op
Ja staat, negeert Microsoft Intune de app-versie die is geïnstalleerd op de Windows-client.

Intune in Azure Portal biedt nu ondersteuning voor de vermelding van gerelateerde groepen van app-licenties als
één app-item in de gebruikersinterface. Bovendien worden apps met offlinelicenties die zijn gesynchroniseerd
vanuit Microsoft Store voor Bedrijven geconsolideerd in één app-vermelding. Eventuele implementatiegegevens



ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Bestandsextensies voor automatische versleuteling door Windows-gegevensbescherming (WIP)Bestandsextensies voor automatische versleuteling door Windows-gegevensbescherming (WIP)

Resourceaccountinstellingen voor Surface Hubs configurerenResourceaccountinstellingen voor Surface Hubs configureren

NOTENOTE

K w e t sb a a r h e i d  v o o r  a a n v a l l e n  v e r m i n d e r e nK w e t sb a a r h e i d  v o o r  a a n v a l l e n  v e r m i n d e r e n

NAAM VAN DE INSTELLING INSTELLINGSOPTIES BESCHRIJVING

Uitvoering van met een wachtwoord
beschermde uitvoerbare inhoud uit e-
mails

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Voorkom dat uitvoerbare bestanden
met wachtwoordbescherming uit e-
mails worden uitgevoerd.

Geavanceerde ransomwarebeveiliging Ingeschakeld, Controleren, Niet
geconfigureerd

Gebruik agressieve
ransomwarebeveiliging.

Referentiediefstal in het Windows-
subsysteem voor de lokale
beveiligingsautoriteit markeren

Ingeschakeld, Controleren, Niet
geconfigureerd

Markeer referentiediefstal in het
Windows-subsysteem voor de lokale
beveiligingsautoriteit (lsass.exe).

Het maken van processen met PSExec-
en WMI-opdrachten

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Blokkeer het maken van processen die
afkomstig zijn van PSExec- en WMI-
opdrachten.

Niet-vertrouwde en niet-ondertekende
processen die worden uitgevoerd vanaf
een USB

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Blokkeer niet-vertrouwde en niet-
ondertekende processen die worden
uitgevoerd vanaf een USB.

uit de afzonderlijke pakketten worden naar die ene vermelding gemigreerd. Als u gerelateerde groepen van app-
licenties in Azure Portal wilt bekijken, selecteert u App-licenties op de blade Client-apps.

Met een instelling in het Windows-gegevensbeschermingsbeleid (WIP) kunt u nu opgeven welke
bestandsextensies automatisch worden versleuteld bij het kopiëren vanaf een Server Message Block-share (SMB)
binnen het bedrijf, zoals gedefinieerd in het WIP-beleid.

U kunt nu resourceaccountinstellingen voor Surface Hubs extern configureren.

Het resourceaccount wordt door een Surface Hub gebruikt voor verificatie bij Exchange/Skype, zodat kan worden
deelgenomen aan een vergadering. U kunt een uniek resourceaccount maken, zodat de Surface Hub in de
vergadering kan worden weergegeven als de vergaderruimte. Bijvoorbeeld een resourceaccount als
Vergaderruimte B41/6233.

Als u velden leeg laat, overschrijft u de eerder geconfigureerde kenmerken op het apparaat.

Resourceaccounteigenschappen kunnen in de Surface Hub dynamisch worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als wisseling
van het wachtwoord is ingeschakeld. Het is dus mogelijk dat de waarden in de Azure-console pas na enige tijd in
overeenstemming zijn met de waarden op het apparaat.

Om te weten wat er op dat moment op de Surface Hub is geconfigureerd, kunnen de resourceaccountgegevens in de
hardware-inventaris (die al een interval van zeven dagen heeft) of als alleen-lezen eigenschappen worden
opgenomen. Voor een grotere nauwkeurigheid na de uitvoering van de externe actie kunt u de status van de
parameters onmiddellijk na het uitvoeren van de actie ophalen om het account/de parameters op de Surface Hub bij
te werken.



Uitvoerbare bestanden die niet voldoen
aan een bepaalde gangbaarheid,
ouderdom of aan criteria voor
vertrouwde lijsten blokkeren

Blokkeren, Controleren, Niet
geconfigureerd

Voorkomen dat uitvoerbare bestanden
worden uitgevoerd tenzij deze voldoen
aan een bepaalde gangbaarheid,
ouderdom of criteria voor vertrouwde
lijsten.

NAAM VAN DE INSTELLING INSTELLINGSOPTIES BESCHRIJVING

G e c o n t r o l e e r d e  m a p p e n t o e g a n gG e c o n t r o l e e r d e  m a p p e n t o e g a n g

NAAM VAN DE INSTELLING INSTELLINGSOPTIES BESCHRIJVING

Mapbeveiliging (al geïmplementeerd) Niet geconfigureerd, Inschakelen, Alleen
controleren (al geïmplementeerd)

Nieuw
Schijfwijziging blokkeren, schijfwijziging
controleren

Toevoegingen aan systeembeveiligingsinstellingen voor nalevingsbeleid voor Windows 10 en hogerToevoegingen aan systeembeveiligingsinstellingen voor nalevingsbeleid voor Windows 10 en hoger

Intune-appsIntune-apps
Ondersteuning voor offlineapps uit Microsoft Store voor BedrijvenOndersteuning voor offlineapps uit Microsoft Store voor Bedrijven

Hiermee voorkomt u dat eindgebruikers handmatig accounts in het werkprofiel kunnen toevoegen of uit het werkprofiel kunnenHiermee voorkomt u dat eindgebruikers handmatig accounts in het werkprofiel kunnen toevoegen of uit het werkprofiel kunnen
verwijderenverwijderen

januari 2018
ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Waarschuwingen voor vervallen tokens en tokens die binnenkort vervallenWaarschuwingen voor vervallen tokens en tokens die binnenkort vervallen

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Ondersteuning voor externe opdracht 'Wissen' voor macOS-apparatenOndersteuning voor externe opdracht 'Wissen' voor macOS-apparaten

Beveilig bestanden en mappen tegen niet-geautoriseerde wijzigingen door niet-goedgekeurde apps.

Inschakelen: voorkom dat bestanden in beveiligde mappen door niet-vertrouwde apps worden gewijzigd of
verwijderd en dat gegevens door deze apps naar schijfsectoren worden weggeschreven.

Alleen schijfwijziging blokkeren:
Voorkom dat gegevens door niet-vertrouwde apps worden weggeschreven naar schijfsectoren. Bestanden in
beveiligde mappen kunnen nog steeds door niet-vertrouwde apps worden gewijzigd of verwijderd.|

Toevoegingen aan de nalevingsinstellingen voor Windows 10 zijn nu beschikbaar, waaronder het verplichte
gebruik van een firewall en Windows Defender Antivirus.

Offlineapps die u hebt gekocht in Microsoft Store voor Bedrijven worden voortaan gesynchroniseerd met Azure
Portal. Vervolgens kunt u deze apps implementeren in apparaat- of gebruikersgroepen. Offlineapps worden
geïnstalleerd door Intune en niet door de Store.

Wanneer u de Gmail-app implementeert in een Android for Work-profiel, kunt u voorkomen dat eindgebruikers
accounts handmatig aan het werkprofiel toevoegen of uit het werkprofiel verwijderen door de instelling Accounts
toevoegen en verwijderen te gebruiken in het Android for Work-apparaatbeperkingsprofiel.

De overzichtspagina geeft nu waarschuwingen weer voor vervallen tokens en tokens die binnenkort vervallen.
Wanneer u op een waarschuwing voor een specifiek token klikt, gaat u naar de detailpagina van dat token. Als u op
een waarschuwing met meerdere tokens klikt, gaat u naar een lijst met alle tokens met hun status. Beheerders
moeten hun tokens vóór de vervaldatum vernieuwen.

Beheerders kunnen op afstand een opdracht voor wissen geven voor macOS-apparaten.



IMPORTANTIMPORTANT

Licenties intrekken voor een token van het iOS-volume-aanschafprogrammaLicenties intrekken voor een token van het iOS-volume-aanschafprogramma

AppbeheerAppbeheer
Apps uit het volume-aankoopprogramma voor iOS intrekkenApps uit het volume-aankoopprogramma voor iOS intrekken

Mobiele apps van Office 365 toewijzen aan iOS- en Android-apparaten met behulp van de ingebouwde app-typeMobiele apps van Office 365 toewijzen aan iOS- en Android-apparaten met behulp van de ingebouwde app-type

App-toewijzing opnemen en uitsluiten op basis van groepenApp-toewijzing opnemen en uitsluiten op basis van groepen

ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
U kunt een toepassingsconfiguratiebeleid toewijzen aan groepen door toewijzingen op te nemen en uit te sluitenU kunt een toepassingsconfiguratiebeleid toewijzen aan groepen door toewijzingen op te nemen en uit te sluiten

Ondersteuning voor het editie-upgradebeleid voor Windows 10Ondersteuning voor het editie-upgradebeleid voor Windows 10

Beleid voor voorwaardelijke toegang voor Intune is alleen beschikbaar vanuit Azure PortalBeleid voor voorwaardelijke toegang voor Intune is alleen beschikbaar vanuit Azure Portal

Updates voor e-mailberichten over nalevingUpdates voor e-mailberichten over naleving

De wisopdracht kan niet ongedaan worden gemaakt en moet voorzichtig worden gebruikt.

Met de wisopdracht worden alle gegevens van een apparaat verwijderd, inclusief het besturingssysteem. Hiermee
wordt ook het apparaat uit Intune verwijderd. De gebruiker krijgt geen waarschuwing te zien en het verwijderen
gebeurt onmiddellijk nadat de opdracht is gegeven.

U moet wel een 6-cijferige herstelpincode configureren. Deze pincode kan worden gebruikt voor het ontgrendelen
van het gewiste apparaat, waarna het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd. Nadat het verwijderen is
gestart, wordt de pincode weergegeven in een statusbalk op de overzichtsblade van het apparaat in Intune. De
pincode blijft intact zolang het verwijderen wordt uitgevoerd. Nadat het verwijderen is voltooid, verdwijnt het
apparaat volledig uit Intune-beheer. Zorg ervoor dat u de herstelpincode vastlegt zodat degene die het apparaat
terugzet deze kan gebruiken.

U kunt de licentie van alle iOS-apps uit het volume-aanschafprogramma (VPP) voor een bepaalde VPP-token
intrekken.

Voor een bepaald apparaat met een of meer iOS-apps uit het volume-aankoopprogramma (VPP) kunt u de
gekoppelde op een apparaat gebaseerde app-licentie voor het apparaat intrekken. Als u een app-licentie intrekt,
wordt de desbetreffende VPP-app niet van het apparaat verwijderd. Als u een VPP-app wilt verwijderen, moet u
de toewijzingsactie wijzigen in Verwijderen. Zie iOS-apps beheren die zijn aangeschaft via een volume-
aankoopprogramma met Microsoft Intune voor meer informatie.

Het ingebouwde app-type maakt het eenvoudiger voor u om Office 365-apps te maken en toe te wijzen aan door
u beheerde iOS- en Android-apparaten. Deze apps zijn onder andere 0365-apps, zoals Word, Excel, PowerPoint en
OneDrive. U kunt specifieke apps toewijzen aan het app-type en de configuratie van de app-gegevens bewerken.

Tijdens toewijzing van een app en na het selecteren van een toewijzingstype, kunt u selecteren welke groepen u
wilt opnemen en welke u wilt uitsluiten.

U kunt een toepassingsconfiguratiebeleid toewijzen aan een groep gebruikers en apparaten met behulp van een
combinatie van opgenomen en uitgesloten toewijzingen. U kunt toewijzingen kiezen als een aangepaste selectie
groepen of als afzonderlijke groep. Een virtuele groep kan Alle gebruikers, Alle apparaten of Alle gebruikers
+ alle apparaten bevatten.

U kunt een editie-upgradebeleid voor Windows 10 maken dat Windows 10-apparaten upgradet naar Windows 10
Education, Windows 10 Education N, Windows 10 Professional, Windows 10 Professional N, Windows 10
Professional Education en Windows 10 Professional Education N. Raadpleeg Editie-upgrades voor Windows 10
configureren voor meer informatie over editie-upgrades voor Windows 10.

Vanaf deze versie moet u uw beleid voor voorwaardelijke toegang configureren en beheren in het Azure Portal via
Azure Active Directory > Voorwaardelijke toegang. Voor uw gemak hebt u ook toegang tot deze blade vanuit
Intune in Azure Portal via Intune > Voorwaardelijke toegang.

Wanneer er een e-mailbericht wordt verzonden om een niet-compatibel apparaat te melden, worden daarin

https://portal.azure.com


Intune-appsIntune-apps
Nieuwe functionaliteit voor de actie 'Oplossen' voor Android-apparatenNieuwe functionaliteit voor de actie 'Oplossen' voor Android-apparaten

Externe vergrendeling is beschikbaar in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Externe vergrendeling is beschikbaar in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

Eenvoudigere oplossing van problemen met naleving voor de bedrijfsportal-app voor Windows 10Eenvoudigere oplossing van problemen met naleving voor de bedrijfsportal-app voor Windows 10

december 2017
ApparaatconfiguratieApparaatconfiguratie
Nieuwe instelling voor automatisch opnieuw implementerenNieuwe instelling voor automatisch opnieuw implementeren

Ondersteuning voor extra bronedities in het beleid voor editie-upgrades voor Windows 10Ondersteuning voor extra bronedities in het beleid voor editie-upgrades voor Windows 10

Nieuwe profielinstellingen voor apparaatconfiguratie voor Windows Defender Security Center (WDSC)Nieuwe profielinstellingen voor apparaatconfiguratie voor Windows Defender Security Center (WDSC)

gegevens over het niet-compatibele apparaat opgenomen.

De bedrijfsportal-app voor Android breidt de actie 'Oplossen' uit voor Apparaatinstellingen bijwerken om
problemen met de versleuteling van het apparaat op te lossen.

Eindgebruikers kunnen nu in de bedrijfsportal-app voor Windows 10 hun apparaten extern vergrendelen. Dit
wordt niet weergegeven voor het lokale apparaat dat op dat moment wordt gebruikt.

Eindgebruikers met Windows-apparaten kunnen tikken op de reden van niet-naleving in de bedrijfsportal-app.
Indien mogelijk worden ze hiermee rechtstreeks naar de juiste locatie geleid in de instellingen-app om het
probleem te verhelpen.

De instelling Automatisch opnieuw implementeren maakt het mogelijk dat gebruikers met beheerdersrechten
alle gebruikersgegevens en -instellingen verwijderen met CTRL + Win + R op het vergrendelingsscherm van het
apparaat. Het apparaat wordt automatisch opnieuw geconfigureerd en opnieuw ingeschreven bij het beheer. U
vindt deze instelling onder Windows 10 > Apparaatbeperkingen > Algemeen > Automatisch opnieuw installeren.
Zie Intune-apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10 voor meer informatie.

U kunt nu het beleid voor editie-upgrades voor Windows 10 gebruiken om een upgrade uit te voeren voor extra
edities van Windows 10 (Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education, Windows 10 Cloud, enzovoort). Vóór deze
release waren de ondersteunde editie-upgradepaden beperkter. Zie Editie-upgrades voor Windows 10
configureren voor meer informatie.

Intune voegt een nieuwe sectie toe in de profielinstellingen voor apparaatconfiguratie onder de
eindpuntbeveiliging genaamd Windows Defender Security Center. IT-beheerders kunnen configureren tot
welke onderdelen van de Windows Defender Security Center-app eindgebruikers toegang hebben. Als een IT-
beheerder een onderdeel verbergt in de Windows Defender Security Center-app, worden alle meldingen die
betrekking hebben op het verborgen onderdeel, niet weergeven op het apparaat van de gebruiker.

De volgende onderdelen kunnen worden verborgen in de profielinstellingen voor apparaatconfiguratie van
Windows Defender Security Center:

Virus- en bedreigingsbeveiliging
Prestaties en status van apparaat
Firewall- en netwerkbeveiliging
App- en browserbeheer
Gezinsopties

IT-beheerders kunnen ook aanpassen welke meldingen gebruikers ontvangen. U kunt bijvoorbeeld configureren
of de gebruikers alle meldingen ontvangen die worden gegenereerd door zichtbare onderdelen in het WDSC of
alleen kritieke meldingen. Niet-kritieke meldingen zijn bijvoorbeeld periodieke samenvattingen van Windows
Defender Antivirus-activiteiten en meldingen wanneer scans zijn voltooid. Alle andere meldingen worden
beschouwd als kritiek. Daarnaast kunt u ook de inhoud van meldingen zelf aanpassen. U kunt bijvoorbeeld
contactgegevens van de IT-afdeling toevoegen aan meldingen die worden weergegeven op apparaten van
gebruikers.

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/encrypt-your-device-android


Ondersteuning voor meerdere connectoren voor het verwerken van SCEP- en PFX-certificatenOndersteuning voor meerdere connectoren voor het verwerken van SCEP- en PFX-certificaten

Aangepaste onderwerpnaam kan de AAD_DEVICE_ID-variabele gebruikenAangepaste onderwerpnaam kan de AAD_DEVICE_ID-variabele gebruiken

ApparaatbeheerApparaatbeheer
Via Jamf ingeschreven macOS-apparaten beheren met de Intune-engine voor apparaatnalevingVia Jamf ingeschreven macOS-apparaten beheren met de Intune-engine voor apparaatnaleving

Nieuwe actie voor iOS-apparatenNieuwe actie voor iOS-apparaten

Geen datum-/tijdwijzigingen voor Samsung Knox-apparaten toestaanGeen datum-/tijdwijzigingen voor Samsung Knox-apparaten toestaan

Resource-account voor Surface Hub ondersteundResource-account voor Surface Hub ondersteund

NOTENOTE

Klanten die de on-premises NDES-connector gebruiken om certificaten aan apparaten te leveren, kunnen nu
meerdere connectoren in één tenant configureren.

Deze nieuwe mogelijkheid biedt ondersteuning voor het volgende scenario:

Hoge beschikbaarheid

Elke NDES-connector haalt certificaataanvragen uit Intune op. Als één NDES-connector offline gaat, kan de andere
connector aanvragen blijven verwerken.

Wanneer u een SCEP-certificaatprofiel in Intune maakt, kunt u nu de AAD_DEVICE_ID-variabele gebruiken bij het
samenstellen van de aangepaste onderwerpnaam. Wanneer het certificaat wordt aangevraagd via dit SCEP-
profiel, wordt de variabele vervangen door de AAD-apparaat-id van het apparaat dat de certificaataanvraag doet.

U kunt nu Jamf gebruiken om statusinformatie over macOS-apparaten naar Intune te sturen, waarna het apparaat
wordt geëvalueerd op naleving van het beleid dat is gedefinieerd in de Intune-console. Op basis van de
nalevingsstatus van het apparaat en van andere omstandigheden (zoals locatie, gebruikersrisico en dergelijke)
dwingt voorwaardelijke toegang naleving af voor macOS-apparaten die toegang hebben tot toepassingen in de
cloud en on-premises die zijn verbonden met Azure AD, met inbegrip van Office 365. Meer informatie over
integratie met Jamf instellen en afdwingen van naleving voor door Jamf beheerde apparaten.

U kunt nu door iOS 10.3 gecontroleerde apparaten afsluiten. Deze actie sluit het apparaat direct af zonder
waarschuwing voor de eindgebruiker. U vindt de actie Afsluiten (alleen gecontroleerd) in de
apparaateigenschappen wanneer u een apparaat selecteert in de werkbelasting Apparaat.

We hebben een nieuwe functie toegevoegd waarmee u datum- en tijdwijzigingen op Samsung Knox-apparaten
kunt blokkeren. U kunt dit vinden in Apparaatconfiguratieprofielen > Apparaatbeperkingen (Android) >
Algemeen.

Er is een nieuwe apparaatactie toegevoegd, zodat beheerders het resource-account dat is gekoppeld aan een
Surface Hub, kunnen definiëren en bijwerken.

Het resource-account wordt door een Surface Hub gebruikt voor verificatie bij Exchange/Skype, zodat kan worden
deelgenomen aan een vergadering. U kunt een uniek resource-account maken, zodat de Surface Hub als
vergaderruimte wordt weergegeven in de vergadering. Het resource-account kan bijvoorbeeld worden
weergegeven als Vergaderzaal B41/6233. Het resource-account (ook wel het apparaataccount genoemd) voor de
Surface Hub moet meestal worden geconfigureerd voor de locatie van de vergaderruimte en wanneer andere
parameters van het resource-account moeten worden gewijzigd.

Wanneer beheerders het resource-account op een apparaat willen bijwerken, moeten ze de huidige referenties
voor Active Directory/Azure Active Directory voor het apparaat opgeven. Als wisseling van het wachtwoord is
ingeschakeld voor het apparaat, moeten beheerders het wachtwoord zoeken in Azure Active Directory.

Alle velden in een bundel worden verzonden en overschrijven alle velden die eerder zijn geconfigureerd. Lege velden
overschrijven ook bestaande velden.

Beheerders kunnen de volgende instellingen configureren:



Office-apps installeren op macOS-apparatenOffice-apps installeren op macOS-apparaten

AppbeheerAppbeheer
Een token van het iOS-volume-aanschafprogramma verwijderenEen token van het iOS-volume-aanschafprogramma verwijderen

Intune-appsIntune-apps

Op rollen gebaseerd toegangsbeheerOp rollen gebaseerd toegangsbeheer
De nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker is beperkt tot gegevens van actieve gebruikersDe nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker is beperkt tot gegevens van actieve gebruikers

Bijgewerkte Graph API'sBijgewerkte Graph API's

Resource-account

Active Directory-gebruiker

Domeinnaam\gebruikersnaam of UPN (Principle-naam van gebruiker):user@domainname.com

Wachtwoord

Optionele parameters voor het resource-account (moeten worden ingesteld met het opgegeven
resource-account)

Periode voor de wisseling van het wachtwoord

Zorgt ervoor dat het accountwachtwoord uit veiligheidsoverwegingen elke week automatisch wordt
bijgewerkt door de Surface Hub. Als u parameters wilt configureren nadat dit is ingeschakeld, moet
eerst het wachtwoord voor het account in Azure Active Directory opnieuw worden ingesteld.

SIP-adres (Session Initiation Protocol)

Wordt alleen gebruikt als automatische detectie mislukt.

E-mail

Het e-mailadres van het apparaat-/resource-account.

Exchange-server

Alleen vereist wanneer automatische detectie mislukt.

Agendasynchronisatie

Hiermee geeft u op of agendasynchronisatie en andere Exchange Server-services zijn ingeschakeld.
Bijvoorbeeld: synchronisatie van vergaderingen.

U kunt nu Office-apps installeren op macOS-apparaten. Met dit nieuwe app-type kunt u Word, Excel, PowerPoint,
Outlook en OneNote installeren. Deze apps worden ook geleverd met Microsoft AutoUpdate (MAU) om te zorgen
dat uw apps veilig en up-to-date blijven.

U kunt het token van het iOS-volume-aanschafprogramma (VPP) verwijderen via de console. Dit kan nodig zijn
als er dubbele exemplaren van een VPP-token zijn.

De entiteitverzameling Gebruiker bevat alle Azure Active Directory-gebruikers (Azure AD) met toegewezen
licenties in uw onderneming. Een gebruiker kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan Intune en vervolgens
ergens gedurende de afgelopen maand zijn verwijderd. Ook al is deze gebruiker niet aanwezig op het moment dat
het rapport wordt gegenereerd, toch zijn de gebruiker en de status aanwezig in de gegevens. U kunt een rapport
maken dat de duur van de historische aanwezigheid van de gebruiker in uw gegevens weergeeft.

Daarentegen bevat de nieuwe entiteitverzameling Huidige gebruiker alleen gebruikers die niet zijn verwijderd.
De entiteitverzameling Huidige gebruiker bevat alleen gebruikers die momenteel actief zijn. Zie
Naslaginformatie voor huidige gebruikersentiteit voor informatie over de entiteitverzameling Huidige gebruiker.

We hebben in deze release enkele Graph API's voor Intune bijgewerkt die nog in de bètafase zijn. Bekijk de

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/reports-ref-current-user


Bewaken en problemen oplossenBewaken en problemen oplossen
Intune biedt ondersteuning voor door Windows Information Protection (WIP) geweigerde appsIntune biedt ondersteuning voor door Windows Information Protection (WIP) geweigerde apps

November 2017
Inschrijvingsproblemen oplossenInschrijvingsproblemen oplossen

Beperkingen aan groepen toegewezen inschrijvingBeperkingen aan groepen toegewezen inschrijving

Ondersteuning voor meerdere connectors voor de Network Device Enrollment-service (NDES)Ondersteuning voor meerdere connectors voor de Network Device Enrollment-service (NDES)

Android for Work-apparaten onafhankelijk van de Android-apparaten beherenAndroid for Work-apparaten onafhankelijk van de Android-apparaten beheren

Als u nog nooit een Android for Work-inschrijving hebt toegevoegdAls u nog nooit een Android for Work-inschrijving hebt toegevoegd

maandelijkse Graph API changelog voor meer informatie.

U kunt geweigerde apps opgeven in Intune. Als een app wordt geweigerd, heeft deze geen toegang tot zakelijke
gegevens. Dit is dus eigenlijk het tegenovergestelde van de lijst met toegestane apps. Zie Aanbevolen lijst voor
weigeren voor Windows Information Protection voor meer informatie.

De werkruimte Problemen oplossen toont problemen met gebruikersinschrijving. Details over het probleem en
voorgestelde herstelstappen kunnen beheerders en helpdeskmedewerkers helpen problemen op te lossen.
Bepaalde inschrijvingsproblemen worden niet vastgelegd en voor sommige fouten zijn er misschien geen
herstelvoorstellen.

Als Intune-beheerder kunt u de aangepaste inschrijvingsbeperkingen Apparaattype en Apparaatlimiet maken voor
gebruikersgroepen.

Met de Intune Azure Portal kunt u maximaal 25 exemplaren van elk beperkingstype maken die vervolgens kunnen
worden toegewezen aan gebruikersgroepen. Aan groepen toegewezen beperkingen overschrijven de
standaardbeperkingen.

Alle exemplaren van een beperkingstype worden bijgehouden in een strikt geordende lijst. Deze volgorde bepaalt
een prioriteitswaarde voor conflictoplossing. Een gebruiker die getroffen is door meer dan één
beperkingsexemplaar wordt alleen beperkt door het exemplaar met de hoogste prioriteitswaarde. U kunt de
prioriteit van een bepaald exemplaar wijzigen door dit naar een andere positie in de lijst te slepen.

Deze functionaliteit wordt vrijgegeven met de migratie van Android for Work-instellingen van het menu Android
for Work-inschrijving naar het menu Inschrijvingsbeperkingen. Aangezien deze migratie enkele dagen kan duren,
kan uw account worden bijgewerkt ten aanzien van andere onderdelen van de release van november voordat u
ziet dat groepstoewijzing wordt ingeschakeld voor Inschrijvingsbeperkingen.

Met de NDES kunnen mobiele apparaten die zonder domeinreferenties worden uitgevoerd certificaten verkrijgen
op basis van het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Dankzij deze update worden meerdere NDES-
connectors ondersteund.

Intune ondersteunt het inschrijvingsbeheer voor Android for Work-apparaten onafhankelijk van het Android-
platform. Deze instellingen worden beheerd onder Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen >
Apparaattypebeperkingen. (Ze bevonden zich eerder onder Apparaatinschrijving > Android for Work-
inschrijving > Android for Work-inschrijvingsinstellingen.)

Standaard zijn instellingen voor uw Android for Work-apparaten gelijk aan de instellingen voor uw Android-
apparaten. Wanneer u echter uw Android for Work-instellingen wijzigt, is dat niet meer het geval.

Als u een persoonlijke Android for Work-inschrijving blokkeert, kunnen alleen zakelijke Android-apparaten
worden ingeschreven als Android for Work.

Bedenk de volgende punten wanneer u met de nieuwe instellingen werkt:

Het nieuwe Android for Work-platform wordt geblokkeerd in de standaard apparaattypebeperkingen. Wanneer u
de functie toevoegt, kunt u de Android for Work-inschrijving van apparaten toestaan. Hiervoor wijzigt u de

https://developer.microsoft.com/graph/docs/concepts/changelog
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/applocker-csp?f=255&MSPPError=-2147217396#recommended-deny-list-for-windows-information-protection


Als u de Android for Work-inschrijving hebt toegevoegdAls u de Android for Work-inschrijving hebt toegevoegd

INSTELLING

DE STATUS VAN ANDROID FOR WORK BIJ
EEN STANDAARD
APPARAATTYPEBEPERKING OPMERKINGEN

Alle apparaten beheren als Android Geblokkeerd U mag geen Android-apparaten bij
Android for Work hebben ingeschreven.

Ondersteunde apparaten beheren
als Android for Work

Toegestaan Alle Android-apparaten die
ondersteuning bieden voor Android for
Work moeten zijn ingeschreven bij
Android for Work.

Alleen ondersteunde apparaten
voor de gebruikers in deze groepen
beheren als Android for Work

Geblokkeerd Er is een afzonderlijk beleid voor
apparaattypebeperkingen gemaakt om
de standaardinstelling te overschrijven.
Dit beleid bepaalt de groepen die u
eerder hebt geselecteerd om Android
for Work-inschrijving toe te staan.
Gebruikers binnen de geselecteerde
groepen mogen hun Android for Work-
apparaten blijven inschrijven. Alle
andere gebruikers worden uitgesloten
van inschrijving bij Android for Work.

Ondersteuning van Google Play Protect op AndroidOndersteuning van Google Play Protect op Android

Tekstprotocol toegestaan vanuit beheerde AppsTekstprotocol toegestaan vanuit beheerde Apps

Het statusrapport van de app-installatie wordt bijgewerkt met de status Installatie in behandelingHet statusrapport van de app-installatie wordt bijgewerkt met de status Installatie in behandeling

API iOS 11-app-inventaris voor mobiele detectie van dreigingen (MTD)API iOS 11-app-inventaris voor mobiele detectie van dreigingen (MTD)

standaardinstelling of maakt u een nieuwe apparaattypebeperking ter vervanging van de standaard
apparaattypebeperking.

Als u dit al eerder hebt gedaan, is uw situatie afhankelijk van de instelling die u hebt gekozen:

In alle gevallen blijft uw beoogde regel behouden. Er is geen actie vereist van uw kant om de globale of
groepsgewijze toestemming voor Android for Work in uw omgeving te handhaven.

Google introduceert tegelijkertijd met Android Oreo een reeks beveiligingsfuncties met de naam Google Play
Protect waarmee gebruikers en organisaties beveiligde apps en beveiligde Android-installatiekopieën kunnen
uitvoeren. Intune ondersteunt de functies van Google Play Protect, inclusief SafetyNet voor externe verklaringen.
Beheerders kunnen eisen voor een nalevingsbeleid instellen die vereisen dat Google Play Protect wordt
geconfigureerd en in orde is. De instelling SafetyNet-apparaatverklaring vereist dat het apparaat verbinding
maakt met een service van Google om te controleren of het apparaat in orde is en er niet mee is geknoeid.
Beheerders kunnen tevens een configuratieprofielinstelling voor Android for Work instellen om te vereisen dat
geïnstalleerde apps worden geverifieerd met behulp van Google Play-services. Als een apparaat niet aan de eisen
van Google Play Protect voldoet, kan voorwaardelijke toegang de toegang van gebruikers tot bedrijfsbronnen
blokkeren.

Meer informatie over het maken van een nalevingsbeleid voor apparaten om Google Play Protect in te
schakelen.

Met apps die worden beheerd door de Intune App SDK kunnen SMS-berichten worden verzonden.

Het Statusrapport van de app-installatie, dat toegankelijk is voor elke app via de lijst App in de workload
Client-apps, bevat nu Installatie in behandeling voor gebruikers en apparaten.

Intune verzamelt informatie over de app-inventaris van apparaten in zowel privé- als bedrijfseigendom en maakt
deze informatie beschikbaar voor MTD-providers om op te halen, zoals Lookout for Work. U kunt de app-

https://docs.microsoft.com/intune/compliance-policy-create-android


Hybride MDM-gebruikers en -apparaten migreren naar de zelfstandige Intune-versieHybride MDM-gebruikers en -apparaten migreren naar de zelfstandige Intune-versie

Hoge beschikbaarheid van on-premises Exchange ConnectorHoge beschikbaarheid van on-premises Exchange Connector

iOS-apparaat op afstand opnieuw opstarten (alleen onder supervisie)iOS-apparaat op afstand opnieuw opstarten (alleen onder supervisie)

NOTENOTE

Ondersteuning voor Eenmalige aanmelding voor iOSOndersteuning voor Eenmalige aanmelding voor iOS

Mijn iPhone vinden toevoegen voor privéapparatenMijn iPhone vinden toevoegen voor privéapparaten

Beheerde macOS-apparaten op afstand vergrendelen met IntuneBeheerde macOS-apparaten op afstand vergrendelen met Intune

inventaris verzamelen van gebruikers van iOS 11+-apparaten.

App-inventaris
Inventarissen van iOS 11 +-apparaten in zowel bedrijfs- en privé-eigendom worden verzonden naar uw MTD-
serviceprovider. Gegevens in de app-inventarisatie bestaan onder andere uit:

App-id
App-versie
Verkorte App-versie
App-naam
Grootte van de App-bundel
Dynamische grootte van de App
App is wel of niet gevalideerd
App is wel of niet beheerd

Er zijn nu nieuwe processen en hulpprogramma's beschikbaar om in Azure Portal gebruikers en hun apparaten
van hybride MDM naar Intune te verplaatsen, zodat u het volgende kunt doen:

In Azure Portal beleidsregels en profielen van de Configuration Manager-console naar Intune kopiëren
In Azure Portal een subset gebruikers naar Intune verplaatsen, terwijl de rest in hybride MDM blijft
In Azure Portal apparaten naar Intune migreren zonder dat u ze opnieuw hoeft te registreren

Zie Hybride MDM-gebruikers en -apparaten migreren naar Intune (zelfstandig) voor meer informatie.

Nadat de Exchange Connector verbinding met Exchange heeft gemaakt met behulp van de opgegeven CAS, kan
de connector nu andere CAS-instanties detecteren. Als de primaire CAS niet beschikbaar is, zoekt de connector
naar een andere CAS (indien beschikbaar) totdat de primaire CAS beschikbaar komt. Zie Hoge beschikbaarheid
van on-premises Exchange Connector voor meer informatie.

U kunt een iOS 10.3 +-apparaat onder supervisie activeren om via een apparaatactie opnieuw op te starten.  Zie
voor meer informatie over het gebruik van de actie voor het opnieuw opstarten van het apparaat Apparaten op
afstand opnieuw opstarten met Intune.

Deze opdracht vereist toegangsrechten tot apparaten onder supervisie en Apparaatvergrendeling. Het apparaat wordt
onmiddellijk opnieuw opgestart. Met een toegangscode vergrendelde iOS-apparaten wordt niet opnieuw verbonden met
een Wi-Fi-netwerk na opnieuw te zijn opgestart; na opnieuw te zijn opgestart kunnen deze mogelijk niet communiceren met
de server.

U kunt Eenmalige aanmelding voor iOS-gebruikers gebruiken. De iOS-apps die zijn gecodeerd om naar de
gebruikersreferenties te zoeken in de Eenmalige aanmelding-payload zijn functioneel voor de update van de
payloadconfiguratie. U kunt ook de UPN en de Intune-apparaat-id gebruiken om de Principal-naam en de Realm
te configureren. Zie Intune configureren voor eenmalige aanmelding vanaf iOS-apparaten voor meer informatie.

U kunt nu bekijken of bij iOS-apparaten Activeringsslot is ingeschakeld. Deze functie was eerder te vinden in de
klassieke portal in Intune.

https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/deploy-use/migrate-hybridmdm-to-intunesa
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/sso-ios


Nieuwe SCEP-profielgegevens ondersteundNieuwe SCEP-profielgegevens ondersteund

Gegevens behouden tijdens fabrieksinstellingen terugzettenGegevens behouden tijdens fabrieksinstellingen terugzetten

Er worden toewijzingen voor de Windows 10-updatering weergegevenEr worden toewijzingen voor de Windows 10-updatering weergegeven

Frequentie-instellingen van rapporten van Windows Defender Advanced Threat ProtectionFrequentie-instellingen van rapporten van Windows Defender Advanced Threat Protection

Updates controlerenUpdates controleren

De bedrijfsportal-app voor macOS is beschikbaarDe bedrijfsportal-app voor macOS is beschikbaar

U kunt een verloren Mac OS-apparaat vergrendelen en een 6-cijferige pincode voor wachtwoordherstel instellen.
Als het apparaat is vergrendeld, toont de blade Apparaatoverzicht de pincode totdat een andere apparaatactie
wordt verzonden.

Zie voor meer informatie Beheerde apparaten op afstand vergrendelen met Intune.

Beheerders kunnen aanvullende instellingen configureren bij het maken van een SCEP-profiel op Windows-, iOS-,
Mac OS- en Android-platformen. Beheerders kunnen het IMEI-nummer, het serienummer of de algemene naam
met inbegrip van e-mail in de indeling van de onderwerpnaam instellen.

Wanneer Windows 10 versie 1709 en later naar de fabrieksinstellingen wordt hersteld, is een nieuwe functie
beschikbaar. Beheerders kunnen opgeven of apparaatinschrijving en andere ingerichte gegevens worden bewaard
op een apparaat via fabrieksinstellingen terugzetten.

De volgende gegevens wordt behouden via fabrieksinstellingen terugzetten:

Gebruikersaccounts die zijn gekoppeld aan het apparaat
Status van de machine (lid van domein, lid van Azure Active Directory)
MDM-inschrijving
Door OEM geïnstalleerde apps (Store- en Win32-apps)
Gebruikersprofiel
Gebruikersgegevens buiten het gebruikersprofiel
Autologon gebruiker

De volgende gegevens blijven niet behouden:

Gebruikersbestanden
Door de gebruiker geïnstalleerde apps (Store- en Win32-apps)
Niet-standaard apparaatinstellingen

Wanneer u bezig bent met de probleemoplossing voor de door u weergegeven gebruiker, kunt u eventuele
toewijzingen voor de Windows 10-updatering zien.

Met de service Windows Defender Advanced Threat Protection (WDATP) kunnen beheerders de
rapportagefrequentie voor beheerde apparaten beheren. Met de nieuwe optie Frequentie van
telemetrierapporten versnellen verzamelt vaker WDATP gegevens en beoordeelt vaker risico's. De
standaardwaarde voor rapportage zorgt voor optimale snelheid en prestaties. Het verhogen van de
rapportagefrequentie kan waardevol zijn voor apparaten met een hoog risico. Deze instelling kunt u vinden in het
Windows Defender ATP-profiel in Apparaatconfiguraties.

Controles van Intune biedt een record van de wijzigingsbewerkingen ten aanzien van Intune. Alle taakbewerkingen
voor maken, bijwerken, verwijderen en externe taakbewerkingen worden vastgelegd en een jaar bewaard. De
Azure Portal voorziet in een weergave van de controlegegevens van laatste 30 dagen in elke workload, welke
gefilterd kan worden. Met de bijbehorende Graph API kunt u de controlegegevens ophalen die het afgelopen jaar
zijn bewaard.

Controles zijn te vinden onder de groep CONTROLE . Er is een menu-item Controlelogboeken voor elke
workload.



Microsoft Planner maakt nu deel uit van de MAM-lijst (beheer van mobiele apps) met goedgekeurde appsMicrosoft Planner maakt nu deel uit van de MAM-lijst (beheer van mobiele apps) met goedgekeurde apps

Vereiste updatefrequentie voor VPN per app op iOS-apparatenVereiste updatefrequentie voor VPN per app op iOS-apparaten

Ondersteuning van management pack van System Center Operations Manager voor Exchange ConnectorOndersteuning van management pack van System Center Operations Manager voor Exchange Connector

Co-beheer voor Windows 10-apparatenCo-beheer voor Windows 10-apparaten

Windows-inschrijving beperken door de versie van het besturingssysteemWindows-inschrijving beperken door de versie van het besturingssysteem

Waarschuwingen voor niet-toegewezen Windows Autopilot-apparatenWaarschuwingen voor niet-toegewezen Windows Autopilot-apparaten

Knop voor het vernieuwen van de lijst met apparatenKnop voor het vernieuwen van de lijst met apparaten

Ondersteuning voor Symantec Cloud Certification Authority (CA)Ondersteuning voor Symantec Cloud Certification Authority (CA)

De Intune-bedrijfsportal op macOS is bijgewerkt en geoptimaliseerd, zodat alle informatie en nalevingsmeldingen
die uw gebruikers nodig hebben voor alle apparaten die ze hebben ingeschreven, overzichtelijk wordt
weergegeven. En als de Intune-bedrijfsportal eenmaal is geïmplementeerd op een apparaat, zorgt Microsoft
AutoUpdate voor macOS voor de updates. U kunt de nieuwe Intune-bedrijfsportal voor macOS downloaden door
u aan te melden bij de website van de Intune-bedrijfsportal vanaf een macOS-apparaat.

De app Microsoft Planner voor iOS en Android maakt nu deel uit van de goedgekeurde apps voor Mobile App
Management (MAM). De app kan via de blade Intune-app-beveiliging in Azure Portal worden geconfigureerd
voor alle tenants.

Meer informatie over de MAM-lijst met goedgekeurde apps.

Beheerders kunnen nu de vereisten voor VPN per app verwijderen voor apps op iOS-apparaten. Dit wordt
toegepast op de betreffende apparaten na de eerstvolgende check-in bij Intune, gewoonlijk binnen 15 minuten.

Het management pack van System Center Operations Manager voor Exchange Connector is nu beschikbaar om
de logboeken van Exchange Connector te parseren. Hiermee kunt u de service op verschillende manieren
controleren wanneer u problemen moet oplossen.

Co-management is een oplossing die een brug slaat tussen traditioneel en modern beheer en het biedt een
gefaseerde benadering om de overstap te maken. Co-management is in feite een oplossing waarbij Windows 10-
apparaten gelijktijdig worden beheerd door Configuration Manager en Microsoft Intune en zijn gekoppeld aan
Active Directory (AD) en Azure Active Directory (Azure AD). Deze configuratie geeft u een manier om mettertijd te
moderniseren, in een tempo dat geschikt is voor uw organisatie als u niet allemaal tegelijk kunt overstappen.

Als Intune-beheerder kunt u een minimale en maximale versie opgeven van Windows 10 voor de inschrijving van
apparaten. U kunt deze beperkingen instellen op de blade Platformconfiguraties.

Intune blijft ondersteuning bieden voor registratie Windows 8.1-pc's en -telefoons. U kunt echter alleen minimale
en maximale versies instellen voor Windows 10-versies. Als u de inschrijving van 8.1-apparaten wilt toestaan, laat
u de minimale versie leeg.

Er is een nieuwe waarschuwing voor niet-toegewezen Windows AutoPilot-apparaten op de pagina Microsoft
Intune > Apparaatinschrijving > Overzicht. Deze waarschuwing geeft aan voor hoeveel apparaten van het
AutoPilot-programma geen AutoPilot-implementatieprofielen zijn toegewezen. Aan de hand van de informatie in
de waarschuwing kunt u profielen maken en deze toewijzen aan de niet-toegewezen apparaten. Als u op de
waarschuwing klikt, verschijnt een volledige lijst met Windows AutoPilot-apparaten en gedetailleerde informatie.
Zie Windows-apparaten inschrijven met het Windows AutoPilot Deployment-programma voor meer informatie.

Omdat de lijst met apparaten niet automatisch wordt vernieuwd, kunt u de nieuwe knop gebruiken om de
apparaten bij te werken die worden weergegeven in de lijst.

Intune ondersteunt nu Symantec Cloud CA, die de Intune Certificate Connector in staat stelt PKCS-certificaten van
Symantec Cloud CA vrij te geven voor beheerde Intune-apparaten. Als u de Intune Certificate Connector al
gebruikt met Microsoft Certification Authority (CA), kunt u de bestaande configuratie van de Intune Certificate
Connector gebruiken om de ondersteuning voor Symantec CA toe te voegen.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://docs.microsoft.com/intune/enrollment-autopilot


Nieuwe items toegevoegd aan de apparaatinventarisatieNieuwe items toegevoegd aan de apparaatinventarisatie

Toegang instellen voor apps via minimale Android-beveiligingspatch op het apparaatToegang instellen voor apps via minimale Android-beveiligingspatch op het apparaat

NOTENOTE

Ondersteuning voor app-voorwaardelijk startenOndersteuning voor app-voorwaardelijk starten

App-versienummer voor line-of-business in rapport Installatiestatus van het apparaatApp-versienummer voor line-of-business in rapport Installatiestatus van het apparaat

Beheerders kunnen de firewall-instellingen op een apparaat nu configureren met behulp van eenBeheerders kunnen de firewall-instellingen op een apparaat nu configureren met behulp van een
apparaatconfiguratieprofielapparaatconfiguratieprofiel

Windows Defender Application Guard helpt apparaten te beschermen tegen niet-vertrouwde websites, zoalsWindows Defender Application Guard helpt apparaten te beschermen tegen niet-vertrouwde websites, zoals
gedefinieerd door uw organisatiegedefinieerd door uw organisatie

Windows Defender Application Control op Windows 10 Enterprise biedt een modus om alleen geautoriseerdeWindows Defender Application Control op Windows 10 Enterprise biedt een modus om alleen geautoriseerde
apps te vertrouwenapps te vertrouwen

De volgende nieuwe items zijn nu beschikbaar voor de inventaris van ingeschreven apparaten:

Mac-adres van Wi-Fi
Totale opslagruimte
Totale vrije ruimte
MEID
Provider van abonnee

Een beheerder kan de minimale Android-beveiligingspatch definiëren die op het apparaat moet zijn geïnstalleerd
om toegang te kunnen krijgen tot een beheerde toepassing onder een beheerd account.

Deze functie beperkt alleen beveiligingspatches die door Google zijn vrijgegeven op Android 6.0+ apparaten.

IT-beheerders kunnen nu via de Azure-beheerportal een vereiste instellen om een wachtwoordcode in plaats van
een numerieke pincode af te dwingen via Mobile App Management (MAM) wanneer de toepassing start. Als dit is
geconfigureerd, moet de gebruiker een wachtwoordcode instellen en gebruiken wanneer daarom wordt gevraagd,
alvorens toegang te krijgen tot toepassingen met MAM-functionaliteit. Een wachtwoordcode wordt gedefinieerd
als een numerieke pincode met ten minste één speciaal teken of een hoofdletter/kleine letter. Bij deze release van
Intune wordt deze functie alleen op iOS ingeschakeld. Intune ondersteunt wachtwoordcodes op dezelfde manier
als numerieke pincodes: er is een minimumlengte, en tekens en tekenreeksen mogen worden herhaald. Deze
functie vereist dat toepassingen (WXP, Outlook, Managed Browser, Yammer) de Intune App SDK integreren met
de code voor deze functie om de wachtwoordcode-instellingen af te dwingen in de doeltoepassingen.

Bij deze release toont het rapport Installatiestatus van het apparaat het app-versienummer voor de line-of-
business-apps voor iOS en Android. U kunt deze informatie gebruiken om problemen met uw apps op te lossen of
om apparaten te vinden waarop verouderde app-versies worden uitgevoerd.

Beheerders kunnen de firewall inschakelen voor apparaten, en ook verschillende protocollen voor domein-, privé-
en openbare netwerken configureren. Deze firewall-instellingen staan in het profiel 'Endpoint Protection'.

Beheerders kunnen sites als 'vertrouwd' of 'zakelijk' definiëren met behulp van een Windows Information
Protection-werkstroom of het nieuwe profiel 'Netwerkgrens' onder apparaatconfiguraties. Sites die niet in een
vertrouwde netwerkgrens van een 64-bits Windows 10-apparaat staan, worden in een browser op een virtuele
Hyper-V-computer geopend als ze met Microsoft Edge worden bekeken.

Application Guard staat in de apparaatconfiguratieprofielen, in het profiel 'Endpoint Protection'. Beheerders
kunnen daar interactie configureren tussen de gevirtualiseerde browser en de hostcomputer, niet-vertrouwde sites
en vertrouwde sites, en gegevens opslaan die in de gevirtualiseerde browser worden gegenereerd. Als u
Application Guard op een apparaat wilt gebruiken, moet er eerst een netwerkgrens worden geconfigureerd. Het is
belangrijk slechts één netwerkgrens te definiëren voor een apparaat.

Aangezien er elke dag duizenden nieuwe schadelijke bestanden worden gemaakt, biedt malwaredetectie op basis



Window Defender Exploit Guard is een nieuwe verzameling inbraakpreventiefuncties voor Windows 10Window Defender Exploit Guard is een nieuwe verzameling inbraakpreventiefuncties voor Windows 10

PowerShell-scripts in Intune beheren voor Windows 10-apparatenPowerShell-scripts in Intune beheren voor Windows 10-apparaten

Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10

Apparaatbeperkingen Windows 10-kioskmodusApparaatbeperkingen Windows 10-kioskmodus

Nieuw apparaatconfiguratieprofiel voor het maken van netwerkgrenzenNieuw apparaatconfiguratieprofiel voor het maken van netwerkgrenzen

van handtekeningen misschien niet meer voldoende bescherming tegen nieuwe aanvallen. Met Windows
Defender Application Control op Windows 10 Enterprise kunt u de apparaatconfiguratie wijzigen van een modus
waarin apps worden vertrouwd tenzij ze door een antivirus- of andere beveiligingsoplossing worden geblokkeerd,
naar een modus waarin het besturingssysteem alleen apps vertrouwt die door uw onderneming zijn
geautoriseerd. In Windows Defender Application Control definieert u welke apps u vertrouwt.

Met Intune kunt u het toepassingsbeheerbeleid configureren in de modus 'Alleen controle' of in de modus
'Afdwingen'. Apps worden niet geblokkeerd wanneer ze in de modus 'Alleen controle' worden uitgevoerd. De
modus 'Alleen controle' registreert alle gebeurtenissen in lokale clientlogboeken. U kunt ook configureren of
alleen Windows-onderdelen en Microsoft Store-apps mogen worden uitgevoerd of dat aanvullende apps met een
goede reputatie, zoals die is gedefinieerd door de Intelligent Security Graph, ook mogen worden uitgevoerd.

Window Defender Exploit Guard omvat aangepaste regels om de exploiteerbaarheid van toepassingen te
reduceren, voorkomt macro- en scriptbedreigingen, blokkeert automatisch netwerkverbindingen naar IP-adressen
met een slechte reputatie, en kan gegevens uit ransomware en onbekende bedreigingen beveiligen. Windows
Defender Exploit Guard bestaat uit de volgende onderdelen:

Attack Surface Reduction biedt regels waarmee u macro-, script- en e-mailbedreigingen kunt voorkomen.
Gecontroleerde maptoegang blokkeert automatisch de toegang tot inhoud in beveiligde mappen.
Netwerkfilter blokkeert uitgaande verbindingen van een app naar een IP/domein met een slechte reputatie
Exploit-beveiliging biedt geheugen-, controlestroom- en beleidsbeperkingen die kunnen worden gebruikt
om een toepassing te beschermen tegen aanvallen.

Met de Intune-beheeruitbreiding kunt u PowerShell-scripts uploaden in Intune om deze uit te voeren op Windows
10-apparaten. De uitbreiding is een aanvulling op de Windows 10 MDM-functionaliteit en maakt het eenvoudiger
voor u om uw beheer te moderniseren. Zie PowerShell-scripts in Intune beheren voor Windows 10-apparaten
voor meer informatie.

Berichten (alleen mobiel) - testen of MMS-berichten uitschakelen
Wachtwoord - instellingen om FIPS en het gebruik van secundaire Windows Hello-apparaten in te schakelen
voor verificatie
Weergave - instellingen om GDI-schaalbaarheid in of uit te schakelen voor verouderde apps

U kunt gebruikers van Windows 10-apparaten beperken tot de kioskmodus, zodat ze worden beperkt tot een
verzameling vooraf gedefinieerde apps. Om dit te doen, maakt u een Windows 10-apparaatbeperkingsprofiel en
configureert u de kioskinstellingen.

De kioskmodus ondersteunt twee modi: één app (waarbij een gebruiker slechts één app mag uitvoeren) en
meerdere apps (geeft toegang tot een verzameling apps). U definieert het gebruikersaccount en de
apparaatnaam, waarmee de ondersteunde apps worden bepaald. Wanneer de gebruiker is aangemeld, is hij/zij
beperkt tot de gedefinieerde apps. Zie AssignedAccess CSP voor meer informatie.

De kioskmodus vereist het volgende:

Intune moet de MDM-instantie zijn.
De apps moeten al op het doelapparaat zijn geïnstalleerd.
Het apparaat moet goed ingericht zijn.

Bij uw andere apparaatconfiguratieprofielen vindt u een nieuw apparaatconfiguratieprofiel genaamd
Netwerkgrens. Gebruik dit profiel om onlinebronnen te definiëren die u als zakelijk en vertrouwd wilt

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/assignedaccess-csp
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-desktop-editions


Twee aanvullende instellingen voor Windows Defender AntivirusTwee aanvullende instellingen voor Windows Defender Antivirus

Niet geconfigureerd Niet geconfigureerd gebruikt het standaard Windows
Defender Antivirus-blokkeringsniveau en biedt sterke detectie
zonder het risico te vergroten dat legitieme bestanden
worden gedetecteerd.

Hoog Hoog past een sterk detectieniveau toe.

Hoog + Hoog + biedt het niveau Hoog met aanvullende
beveiligingsmaatregelen die de clientprestaties kunnen
beïnvloeden.

Zero tolerance Zero tolerance blokkeert alle onbekende uitvoerbare
bestanden.

Aantal seconden (0-50) Geef op hoelang Windows Defender Antivirus een bestand
maximaal moet blokkeren terwijl u op een resultaat van de
cloud wacht. De standaardinstelling is 10 seconden: de
aanvullende tijd die u hier opgeeft (tot 50 seconden) wordt
toegevoegd aan die 10 seconden. In de meeste gevallen
duurt de scan veel korter dan de maximuminstelling. Als u de
tijd verlengt, kan de cloud verdachte bestanden grondig
onderzoeken. Het is raadzaam deze instelling in te schakelen
en ten minste 20 aanvullende seconden op te geven.

Citrix-VPN toegevoegd voor Windows 10-apparatenCitrix-VPN toegevoegd voor Windows 10-apparaten

NOTENOTE

Wi-Fi-verbindingen ondersteunen vooraf gedeelde sleutels voor iOSWi-Fi-verbindingen ondersteunen vooraf gedeelde sleutels voor iOS

beschouwen. U moet een netwerkgrens voor een apparaat definiëren voordat functies zoals Windows Defender
Application Guard en Windows Information Protection op het apparaat kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk
slechts één netwerkgrens te definiëren voor elk apparaat.

U kunt bedrijfscloudresources, IP-adresbereiken en interne proxyservers definiëren die u als vertrouwd wilt
beschouwen. Nadat u de netwerkgrens hebt gedefinieerd, kan deze worden gebruikt door andere functies zoals
Windows Defender Application Guard en Windows Information Protection.

Blokkeringsniveau voor bestanden

Als u dit op Hoog instelt, worden sommige legitieme bestanden misschien gedetecteerd, hoewel dit
onwaarschijnlijk is. Het is raadzaam het Blokkeringsniveau voor bestanden in te stellen op de standaardinstelling
Niet geconfigureerd.

Time-outverlenging voor het scannen van bestanden door de cloud

U kunt Citrix-VPN configureren voor Windows 10-apparaten van klanten. U kunt de Citrix-VPN kiezen in de lijst
Een verbindingstype selecteren in de blade Basis-VPN  wanneer u een VPN voor Windows 10 en hoger
configureert.

Citrix-configuratie bestond voor iOS en Android.

Klanten kunnen Wi-Fi-profielen configureren voor het gebruik van vooraf gedeelde sleutels (PSK) voor
WPA/WPA2 persoonlijke verbindingen op iOS-apparaten. Deze profielen worden gepusht naar het apparaat van



Toegang tot de logboeken van de beheerde app voor iOSToegang tot de logboeken van de beheerde app voor iOS

Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal voor iOS in versie 2.9.0Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal voor iOS in versie 2.9.0

De gebruikersentiteit bevat de meest recente gebruikersgegevens in het datawarehouse-gegevensmodelDe gebruikersentiteit bevat de meest recente gebruikersgegevens in het datawarehouse-gegevensmodel

Oktober 2017
Het versienummer van de line-of-business-app voor iOS en Android is zichtbaarHet versienummer van de line-of-business-app voor iOS en Android is zichtbaar

Integratie van apparaat- en appbeheerIntegratie van apparaat- en appbeheer

Nieuwe inschrijvingswaarschuwingen voor Apple-apparatenNieuwe inschrijvingswaarschuwingen voor Apple-apparaten

de gebruiker als het apparaat is ingeschreven bij Intune.

Wanneer het profiel naar het apparaat is gepusht, is de volgende stap afhankelijk van de profielconfiguratie. Als
automatische verbinding is ingesteld, wordt automatisch verbinding gemaakt zodra het netwerk nodig is. Als
handmatige verbinding is ingesteld, moet de gebruiker de verbinding handmatig activeren.

Eindgebruikers waarvoor de beheerde browser is geïnstalleerd kunnen de beheerstatus van alle gepubliceerde
Microsoft-apps bekijken en logbestanden versturen om problemen met hun beheerde iOS-apps op te lossen.

Zie Toegang tot de logboeken van de beheerde app voor iOS voor meer informatie over het inschakelen van de
probleemoplossingsmodus in de beheerde browser op een iOS-apparaat.

De werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal-app voor iOS is verbeterd. De taal is
gebruiksvriendelijker en waar mogelijk hebben we schermen gecombineerd. De taal is ook specifieker voor uw
bedrijf gemaakt door overal in de installatietekst de naam van uw bedrijf te gebruiken. U kunt deze bijgewerkte
werkstroom zien op de pagina met nieuwe functies in de app.

De eerste versie van het gegevensmodel Intune-datawarehouse bevat alleen recente, historische Intune-gegevens.
Rapportopstellers kunnen de huidige status van een gebruiker niet vastleggen. In deze update wordt
Gebruikersentiteit ingevuld met de meest recente gebruikersgegevens.

In Apps in Intune wordt nu het versienummer voor iOS- en Android-line-of-business-apps weergegeven. Het
nummer wordt in de Azure Portal in de app-lijst en in de blade App-overzicht getoond. Eindgebruikers kunnen het
app-nummer in de bedrijfsportal-app en in de webportal zien.

Volledig versienummer Het volledige versienummer duidt een specifieke release van de app aan. Het nummer
wordt weergegeven als Versie(Build). Bijvoorbeeld 2.2(2.2.17560800)

Het volledige versienummer bevat twee onderdelen:

Versie
Het versienummer is het door mensen leesbare releasenummer van de app. Dit wordt door eindgebruikers
gebruikt om de verschillende releases van de app aan te duiden.

Buildnummer
Het buildnummer is een intern nummer dat voor de detectie van apps en het beheer van apps via een
programma kan worden gebruikt. Het buildnummer verwijst naar een iteratie van de app die refereert aan
wijzigingen in de code.

Meer informatie over versienummers en het ontwikkelen van line-of-business-apps in Aan de slag met Microsoft
Intune App SDK.

Nu Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) van Intune beide
toegankelijk zijn vanuit de Azure-portal, is Intune begonnen met het integreren van de IT-beheerervaring omtrent
app- en apparaatbeheer. Deze wijzigingen zijn bedoeld om uw apparaat- en appbeheer te vereenvoudigen.

Meer informatie over de aangekondigde MDM- en MAM-wijzigingen staat in de blog van het Intune-
ondersteuningsteam.

https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2017/09/19/support-tip-setting-up-communication-between-mam-managed-and-mdm-managed-apps/


Ondersteuning voor token-vervanging voor de configuratie van de app zonder apparaatinschrijvingOndersteuning voor token-vervanging voor de configuratie van de app zonder apparaatinschrijving

Updates in de bedrijfsportal-app voor Windows 10Updates in de bedrijfsportal-app voor Windows 10

Eindgebruikers informeren welke apparaatgegevens voor Windows 10-apparaten kunnen worden gezienEindgebruikers informeren welke apparaatgegevens voor Windows 10-apparaten kunnen worden gezien

Vragen om feedback over de bedrijfsportal-app voor AndroidVragen om feedback over de bedrijfsportal-app voor Android

Uw gebruikers helpen om zichzelf te redden met de bedrijfsportal-app voor AndroidUw gebruikers helpen om zichzelf te redden met de bedrijfsportal-app voor Android

Nieuwe actie 'Oplossen' beschikbaar voor Android-apparatenNieuwe actie 'Oplossen' beschikbaar voor Android-apparaten

Voortgangsindicator voor apparaatinstallatie in Android-bedrijfsportalVoortgangsindicator voor apparaatinstallatie in Android-bedrijfsportal

Ondersteuning voor op certificaten gebaseerde verificatie op de bedrijfsportal voor iOSOndersteuning voor op certificaten gebaseerde verificatie op de bedrijfsportal voor iOS

Apps die met of zonder inschrijving beschikbaar zijn, kunnen nu worden geïnstalleerd zonder dat er omApps die met of zonder inschrijving beschikbaar zijn, kunnen nu worden geïnstalleerd zonder dat er om

De overzichtspagina voor de inschrijving toont nuttige waarschuwingen voor IT-beheerders met betrekking tot
beheer van apparaten van Apple. Waarschuwingen worden weergegeven op de overzichtspagina wanneer het
Apple MDM push-certificaat verloopt of al is verlopen, wanneer het token Device Enrollment Program verloopt of
al is verlopen en wanneer er zich niet-toegewezen apparaten in het Device Enrollment Program bevinden.

U kunt tokens gebruiken voor dynamische waarden in app-configuraties voor apps op apparaten die niet zijn
ingeschreven. Zie voor meer informatie App-configuratiebeleidsregels toevoegen voor beheerde apps zonder
apparaatinschrijving.

De pagina Instellingen in de bedrijfsportal-app voor Windows 10 is bijgewerkt, zodat de instellingen en de
beoogde gebruikersacties consistenter zijn voor alle instellingen. De pagina komt nu ook beter overeen met de
indeling van andere Windows-apps. U vindt afbeeldingen voor/na op de pagina met nieuwe functies in de app.

De optie Eigendomstype is toegevoegd aan het scherm Apparaatgegevens in de bedrijfsportal-app voor
Windows 10. Hierdoor kunnen gebruikers meer over privacy te weten komen vanaf deze pagina in de
documenten voor Intune-eindgebruikers. Deze informatie is ook te vinden op het scherm Info.

De bedrijfsportal-app voor Android vraagt nu om feedback van eindgebruikers. Deze feedback wordt rechtstreeks
naar Microsoft verzonden en biedt eindgebruikers de kans de app te beoordelen in de openbare Google Play
Store. Feedback is niet vereist en kan eenvoudig worden gesloten, zodat gebruikers kunnen doorgaan met het
gebruik van de app.

De bedrijfsportal-app voor Android voegt aanwijzingen toe, zodat eindgebruikers meer inzicht krijgen en, waar
mogelijk, nieuwe gebruikssituaties zelf kunnen oplossen.

Eindgebruikers worden naar de Azure Active Directory-portal geleid om een apparaat verwijderen als zij het
maximum aantal apparaten hebben bereikt dat ze mogen toevoegen.
Eindgebruikers krijgen een stapsgewijze instructie om hen te helpen foutberichten bij de activering van
Samsung Knox-apparaten op te lossen of de energiebesparende modus uit te schakelen. Als geen van deze
oplossingen het probleem verhelpt, krijgt u een uitleg over het verzenden van logboeken naar Microsoft.

De bedrijfsportal-app voor Android introduceert een actie 'Oplossen' op de pagina Apparaatinstellingen
bijwerken. Als de eindgebruiker deze optie selecteert, komt deze rechtstreeks bij de instelling terecht die de
oorzaak ervan is dat hun apparaat niet compatibel is. De bedrijfsportal-app voor Android ondersteunt momenteel
deze actie ten aanzien van de instellingen Toegangscode, USB-foutopsporing, en Onbekende bronnen.

In de bedrijfsportal-app voor Android wordt een voortgangsindicator voor de apparaatinstallatie weergegeven
wanneer een gebruiker zijn of haar apparaat inschrijft. De aanduiding toont nieuwe statussen, te beginnen met
'Uw apparaat instellen...', vervolgens 'Het apparaat registreren...', daarna 'Registreren van het apparaat voltooien...'
en tot slot 'Instellen van het apparaat voltooien...'.

We hebben ondersteuning voor op certificaten gebaseerde verificatie toegevoegd in de bedrijfsportal-app voor
iOS. Gebruikers met deze verificatie voeren hun gebruikersnaam in en tikken vervolgens op de koppeling
'Aanmelden met een certificaat'. Dit wordt al ondersteund in de bedrijfsportal-app voor Android en Windows.
Meer informatie staat op de pagina Aanmelden bij de bedrijfsportal-app.

https://account.activedirectory.windowsazure.com/r/#/profile
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859718
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/power-saving-mode-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/send-logs-to-microsoft-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/set-your-pin-or-password-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/you-need-to-turn-off-usb-debugging-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/you-need-to-turn-off-unknown-sources-android
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/sign-in-to-the-company-portal
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Ondersteuning Windows AutoPilot Deployment-programma in Microsoft IntuneOndersteuning Windows AutoPilot Deployment-programma in Microsoft Intune  

Snel starten met apparaatinschrijvingSnel starten met apparaatinschrijving      

Categorisatie van apparatenCategorisatie van apparaten

Zimperium - nieuwe Mobile Threat Defense-partnerZimperium - nieuwe Mobile Threat Defense-partner    

Hoe werkt de integratie met IntuneHoe werkt de integratie met Intune

Nieuwe instellingen voor het apparaatbeperkingsprofiel voor Windows 10Nieuwe instellingen voor het apparaatbeperkingsprofiel voor Windows 10

Externe ondersteuning voor Windows- en Windows Mobile-apparatenExterne ondersteuning voor Windows- en Windows Mobile-apparaten    

Apparaten scannen met Windows DefenderApparaten scannen met Windows Defender

Bedrijfs-apps die met of zonder inschrijving beschikbaar zijn gemaakt in de bedrijfsportal-app voor Android
kunnen nu worden geïnstalleerd zonder dat er om inschrijving wordt gevraagd.

U kunt nu Microsoft Intune gebruiken met het Windows AutoPilot Deployment-programma om uw gebruikers de
mogelijkheid te geven hun bedrijfsapparaten in te richten zonder de tussenkomst van de IT-afdeling. U kunt de
Out-of-the-box-ervaring (OOBE) aanpassen en gebruikers begeleiden bij het toevoegen van hun apparaat aan
Azure AD en inschrijven bij Intune. Samen nemen Microsoft Intune en Windows AutoPilot de noodzaak weg voor
het implementeren, onderhouden en beheren van installatiekopieën van besturingssystemen. Zie Windows-
apparaten inschrijven met het Windows AutoPilot Deployment-programma voor meer informatie.

Snel starten is nu beschikbaar in Apparaatinschrijving en bevat een tabel met naslagonderwerpen voor het
beheren van platformen en configureren van het inschrijvingsproces. Dankzij een korte beschrijving van elk item
en koppelingen naar documentatie met stapsgewijze instructies kunt u sneller aan de slag.

In de grafiek met platformen van ingeschreven apparaten op de blade Apparaten > Overzicht zijn apparaten
geordend op platform, zoals Android, iOS, macOS, Windows en Windows Mobile.  Apparaten met een ander
besturingssysteem zijn gegroepeerd in de categorie ‘Overig’.  Dit omvat apparaten van Blackberry, Nokia en
andere fabrikanten.  

Als u wilt weten wat dit voor gevolgen heeft voor de apparaten in uw tenant, kiest u Beheren > Alle apparaten
en gebruikt u vervolgens Filter om de inhoud van het veld Besturingssysteem te beperken.

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke
toegang op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Zimperium, een oplossing voor de beveiliging
tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is geïntegreerd.

Risico's worden beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn verzameld op apparaten met door
Zimperium. U kunt het EMS-beleid voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de Zimperium-
risicoanalyse die via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten wordt ingeschakeld. U kunt met dit beleid de
toegang tot bedrijfsresources voor niet-compatibele apparaten toestaan of blokkeren op basis van de
gedetecteerde bedreigingen.

Er worden nieuwe instellingen toegevoegd aan het apparaatbeperkingsprofiel voor Windows 10 in de categorie
Windows Defender SmartScreen.

Zie Apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10-apparaten en hoger voor meer informatie.

Intune kan de afzonderlijk verkrijgbare TeamViewer-software gebruiken zodat u uw gebruikers met Windows- en
Windows Mobile-apparaten hulp op afstand kunt bieden.

U kunt nu een Snelle scan en Volledige scan uitvoeren en Handtekeningen bijwerken met Windows
Defender Antivirus op beheerde Windows 10-apparaten. Kies op de overzichtsblade van het apparaat de actie die
u op het apparaat wilt uitvoeren. U wordt gevraagd om de actie te bevestigen voordat de opdracht naar het
apparaat wordt verzonden. 

Snelle scan: een snelle scan scant locaties waar malware zich registreert, zoals registercodes en bekende

https://docs.microsoft.com/intune/enrollment-autopilot
https://www.teamviewer.com


De knop Inschakelen/Uitschakelen is verwijderd van de pagina Intune-certificaatinstantie van de Intune Azure-De knop Inschakelen/Uitschakelen is verwijderd van de pagina Intune-certificaatinstantie van de Intune Azure-
portalportal

Wat betekent dit voor mij?Wat betekent dit voor mij?

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?Wat moet ik doen om me voor te bereiden op deze wijziging?

Nieuwe instellingen voor het beperkingsprofiel voor Windows 10 Team-apparatenNieuwe instellingen voor het beperkingsprofiel voor Windows 10 Team-apparaten

Voorkomen dat gebruikers van Android-apparaten de datum en tijd van hun apparaat wijzigenVoorkomen dat gebruikers van Android-apparaten de datum en tijd van hun apparaat wijzigen  

Configuratie van BitLocker-apparaatConfiguratie van BitLocker-apparaat

Het volume-aankoopprogramma voor zakelijke apps synchroniseert nu met uw Intune-tenantHet volume-aankoopprogramma voor zakelijke apps synchroniseert nu met uw Intune-tenant

opstartmappen in Windows. Een snelle scan duurt gemiddeld vijf minuten. In combinatie met de instelling
Realtimebeveiliging altijd ingeschakeld, die bestanden scant wanneer ze worden geopend en gesloten en
wanneer een gebruiker naar een map gaat, helpt een snelle scan om bescherming te bieden tegen malware die
zich mogelijk in het systeem of de kernel bevindt. Gebruikers zien de scanresultaten op hun apparaten wanneer hij
is voltooid. 

Volledige scan: een volledige scan kan handig zijn om vast te stellen of er inactieve componenten zijn die een
diepgaandere opschoning vereisen op apparaten die met een malwarebedreiging te maken hebben gekregen. De
scan is handig voor het uitvoeren van scans op aanvraag. Het uitvoeren van volledige scans kan een uur duren.
Gebruikers zien de scanresultaten op hun apparaat wanneer de scan is voltooid. 

Handtekeningen bijwerken: de opdracht Handtekeningen bijwerken werkt de malwaredefinities en-
handtekeningen in Windows Defender Antivirus bij. Dit helpt ervoor te zorgen dat Windows Defender Antivirus
malware effectief detecteert. Deze functie is alleen voor Windows 10-apparaten en zolang er een
internetverbinding is. 

We verwijderen een extra stap voor het instellen van de certificaatconnector in Intune.  Op dit moment downloadt
u de certificaatconnector en schakelt u die in de Intune-console in. Als u de connector echter uitschakelt in de
Intune-console, blijft de connector toch certificaten uitgeven.

Met ingang van oktober is de knop Inschakelen/Uitschakelen niet langer aanwezig op de pagina
Certificaatinstantie in de Azure-portal. De functionaliteit van de connector blijft hetzelfde. Certificaten worden nog
steeds geïmplementeerd naar apparaten die zijn ingeschreven in Intune. U kunt de certificaatconnector nog steeds
downloaden en installeren. Als u niet langer certificaten wilt uitgeven, verwijdert u de certificaatconnector in plaats
van dat u die uitschakelt.

Als de certificaatconnector momenteel is uitgeschakeld, moet u die verwijderen.

In deze versie hebben we veel nieuwe instellingen toegevoegd aan het beperkingsprofiel voor Windows 10 Team-
apparaten, om u te helpen bij het beheren van Surface Hub-apparaten.

Raadpleeg Intune-apparaatbeperkingen voor Windows 10 Team voor meer informatie over dit profiel.

U kunt een aangepast beleid voor Android-apparaten gebruiken om te voorkomen dat gebruikers van Android-
apparaten de datum en tijd van het apparaat wijzigen.

Configureer hiervoor een aangepast Android-beleid met de instelling URI
./Vendor/MSFT/PolicyManager/My/System/AllowDateTimeChange Stel dit in op TRUE  en wijs het vervolgens
toe aan de vereiste groepen.

Windows-versleuteling > Basisinstellingen bevat een nieuwe instelling Waarschuwing voor een andere
schijfversleuteling waarmee u de waarschuwing voor versleuteling van een andere schijf die mogelijk op het
apparaat van de gebruiker wordt gebruikt kunt uitschakelen.  De waarschuwing vereist dat eindgebruikers
toestemming geven voordat ze BitLocker op het apparaat configureren en blokkeert de configuratie van Bitlocker
totdat de eindgebruiker bevestigend heeft gereageerd.  De nieuwe instelling schakelt de waarschuwing voor de
eindgebruiker uit.

Externe ontwikkelaars kunnen privé apps distribueren naar geautoriseerde VPP (volume-aankoopprogramma) for

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/bitlocker-csp#allowarningforotherdiskencryption


Specifieke Apple Store selecteren om VPP-apps te synchroniserenSpecifieke Apple Store selecteren om VPP-apps te synchroniseren

NOTENOTE

Kopiëren en plakken tussen werkprofielen en persoonlijke profielen blokkeren in Android for WorkKopiëren en plakken tussen werkprofielen en persoonlijke profielen blokkeren in Android for Work

iOS-apps maken die zijn beperkt tot specifieke regionale Apple App StoresiOS-apps maken die zijn beperkt tot specifieke regionale Apple App Stores

NOTENOTE

Gelicentieerde iOS-apps voor VPP-gebruikers en -apparaten bijwerkenGelicentieerde iOS-apps voor VPP-gebruikers en -apparaten bijwerken

Verzameling voor koppelingsentiteit voor gebruikersapparaten toegevoegd aan het Intune-datawarehouse-Verzameling voor koppelingsentiteit voor gebruikersapparaten toegevoegd aan het Intune-datawarehouse-
gegevensmodelgegevensmodel

Naleving van het beleid voor Windows 10-update-ringen controlerenNaleving van het beleid voor Windows 10-update-ringen controleren

Nieuw rapport met iOS-apparaten met oudere iOS-versiesNieuw rapport met iOS-apparaten met oudere iOS-versies      

Business-leden die zijn opgegeven in iTunes Connect. Deze VPP for Business-leden kunnen zich aanmelden bij de
Volume Purchase Program App Store en hun apps kopen.

Met ingang van deze release worden VPP for Business-apps die door de gebruiker zijn gekocht, gesynchroniseerd
met hun Intune-tenant.

U kunt de store in het land voor het volumeaankoopprogramma (VPP) configureren als u uw VPP-token uploadt.
Intune synchroniseert VPP-apps voor alle landinstellingen uit de opgegeven store uit het land waar de VPP geldt.

Op dit moment synchroniseert Intune alleen VPP-apps uit de store van het VPP-land dat overeenkomt met de Intune-
landinstelling waarin de Intune-tenant werd gemaakt.

Door deze release kunt u het werkprofiel voor Android for Work zo configureren dat kopiëren en plakken tussen
zakelijke en persoonlijke apps wordt geblokkeerd. U kunt deze nieuwe instelling vinden in het profiel
Apparaatbeperkingen voor het Android for Work-platform onder Werkprofielinstellingen.

U kunt de landinstelling voor een land opgeven wanneer u een beheerde app voor de Apple App Store maakt.

Op dit moment kunt u alleen beheerde apps voor de Apple App Store maken die aanwezig zijn in de store voor de VS.

U kunt het VPP-token voor iOS zo configureren dat alle apps die voor dat token zijn gekocht worden bijgewerkt
via de Intune-service. Intune detecteert updates voor de VPP-app in de app store en stuurt ze automatisch naar
het apparaat als dit incheckt.

Zie [iOS-apps beheren die zijn aangeschaft via een volumeaankoopprogramma met Microsoft Intune]
(/intune/vpp-apps-ios) voor meer informatie over het instellen van een VPP-token en inschakelen van
automatische updates.

U kunt rapporten en gegevensvisualisaties maken met behulp van de informatie over de
gebruikersapparaatkoppelingen; deze koppelen verzamelingen over gebruikers en apparaten. Het gegevensmodel
is toegankelijk via het Power BI-bestand (PBIX) dat wordt opgehaald op de datawarehouse-pagina in Intune, via
het OData-eindpunt of door een aangepaste client te ontwikkelen.

U kunt een beleidsrapport voor uw Windows 10-update-ringen bekijken via Software-updates >
Implementatiestatus per update-ring. Het beleidsrapport bevat de implementatiestatus voor de update-ringen die
u hebt geconfigureerd. 

Het rapport Out-of-date iOS Devices (Verouderde iOS-apparaten) is beschikbaar in de werkruimte Software-
updates. Het rapport bevat een lijst met gecontroleerde iOS-apparaten waarop een iOS-updatebeleid van
toepassing is geweest en waarvoor updates beschikbaar zijn. Voor elk apparaat kunt u bekijken waarom het
apparaat niet automatisch is bijgewerkt. 
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Verbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportalVerbeteringen in de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal

Verbeterde richtlijnen voor het aanvragen van toegang tot contactpersonen op Android-apparatenVerbeterde richtlijnen voor het aanvragen van toegang tot contactpersonen op Android-apparaten

Beveiligd opstartherstel voor AndroidBeveiligd opstartherstel voor Android

Aanvullende pushmeldingen voor eindgebruikers op de bedrijfsportal-app voor Android OreoAanvullende pushmeldingen voor eindgebruikers op de bedrijfsportal-app voor Android Oreo

Nieuw gedrag voor de bedrijfsportal-app voor Android met werkprofielenNieuw gedrag voor de bedrijfsportal-app voor Android met werkprofielen

Bedrijfsportal voor Windows 8.1 en Windows Phone 8.1 wordt verplaatst naar onderhoudsmodusBedrijfsportal voor Windows 8.1 en Windows Phone 8.1 wordt verplaatst naar onderhoudsmodus

Registratie van niet-ondersteunde Samsung Knox-apparaten blokkerenRegistratie van niet-ondersteunde Samsung Knox-apparaten blokkeren  

In deze toekomstige release wordt de optie App-beveiligingsbeleid toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst
Toewijzingen op de blad voor probleemoplossing. U kunt nu beleid voor app-beveiliging selecteren om de
beleidsregels voor app-beveiliging te zien die aan de geselecteerde gebruikers zijn toegewezen.

We hebben de werkstroom voor apparaatinstellingen in de bedrijfsportal-app voor Android verbeterd. De taal is
gebruiksvriendelijker en specifiek voor uw bedrijf. Daarnaast hebben we waar mogelijk schermen
gecombineerd. U kunt deze zien op de pagina Nieuw in de app-gebruikersinterface.

Voor de bedrijfsportal-app voor Android moet de eindgebruiker vaak de machtiging Contactpersonen accepteren.
Als een eindgebruiker deze toegang weigert, ziet deze nu een melding in de app waarin wordt aangegeven dat
deze moet worden verleend voor voorwaardelijke toegang. 

Eindgebruikers met Android-apparaten kunnen tikken op de reden van niet-naleving in de bedrijfsportal-app.
Indien mogelijk worden ze hiermee rechtstreeks naar de juiste locatie geleid in de instellingen-app om het
probleem te verhelpen. 

Eindgebruikers ontvangen aanvullende meldingen wanneer de bedrijfsportal-app voor Android Oreo
achtergrondtaken uitvoert, zoals het ophalen van beleid van de Intune-service. Dit biedt gebruikers meer
transparantie over wanneer de bedrijfsportal-app beheertaken uitvoert op hun apparaat. Dit maakt deel uit van de
algehele optimalisatie van de gebruikersinterface van de bedrijfsportal voor de bedrijfsportal-app voor Android
Oreo. 

Er zijn nog meer optimalisaties voor nieuwe UI-elementen die in Android Oreo zijn ingeschakeld.  Eindgebruikers
ontvangen aanvullende meldingen wanneer de bedrijfsportal achtergrondtaken uitvoert, zoals het ophalen van
beleid van de Intune-service.  Dit biedt eindgebruikers meer transparantie over wanneer met de bedrijfsportal-app
beheertaken worden uitgevoerd op het apparaat.

Als u een Android voor Work-apparaat met een werkprofiel inschrijft, voert de bedrijfsportal-app in het
werkprofiel beheertaken uit op het apparaat. 

De bedrijfsportal-app voor Android wordt niet langer gebruikt, tenzij u een app met MAM-functionaliteit in het
persoonlijke profiel gebruikt. Intune zal automatisch de persoonlijke bedrijfsportal-app verbergen om uw ervaring
met het werkprofiel te verbeteren nadat de inschrijving van het werkprofiel is geslaagd.

De bedrijfsportal-app voor Android kan op elk gewenst moment in het persoonlijke profiel worden ingeschakeld
door naar Bedrijfsportal te zoeken in de Play Store en op Inschakelen te tikken.

Vanaf oktober 2017 worden de bedrijfsportal-apps voor Windows 8.1 en Windows Phone 8.1 verplaatst naar de
onderhoudsmodus. Dit betekent dat de apps en bestaande scenario’s, zoals inschrijving en naleving, op deze
platforms ondersteund blijven worden. De apps blijven beschikbaar om te worden gedownload via bestaande
release-kanalen, zoals de Microsoft Store. 

In de onderhoudsmodus worden er alleen kritieke beveiligingsupdates voor deze apps uitgebracht. Er worden
geen extra updates of functies voor deze apps uitgebracht. Wanneer u nieuwe functies wilt, raden we u aan om uw
apparaten bij te werken naar Windows 10 of Windows 10 Mobile. 

Via de bedrijfsportal-app worden alleen ondersteunde Samsung Knox-apparaten geregistreerd. Om Knox-

https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2017/08/21/android-8-0-o-behaviour-changes-and-microsoft-intune
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.windowsintune.companyportal
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September 2017
Intune biedt ondersteuning voor iOS 11Intune biedt ondersteuning voor iOS 11

Einde van ondersteuning voor iOS 8.0Einde van ondersteuning voor iOS 8.0

Actie voor vernieuwen toegevoegd aan de bedrijfsportal-app voor Windows 10Actie voor vernieuwen toegevoegd aan de bedrijfsportal-app voor Windows 10

Eindgebruikers informeren welke apparaatgegevens voor iOS kunnen worden gezienEindgebruikers informeren welke apparaatgegevens voor iOS kunnen worden gezien

Eindgebruikers zonder inschrijving toegang geven tot de Intune-bedrijfsportal-app voor AndroidEindgebruikers zonder inschrijving toegang geven tot de Intune-bedrijfsportal-app voor Android <!---1169910-- <!---1169910--
->->

Gemakkelijker te begrijpen formulering voor de bedrijfsportal-app voor AndroidGemakkelijker te begrijpen formulering voor de bedrijfsportal-app voor Android <!---1396349--->   <!---1396349--->  

Windows 10-bedrijfsportal-app toegevoegd het toelatingsbeleid van Windows Information ProtectionWindows 10-bedrijfsportal-app toegevoegd het toelatingsbeleid van Windows Information Protection

activeringsfouten te voorkomen waardoor de MDM-registratie onmogelijk wordt, wordt de apparaatregistratie
alleen uitgevoerd als het apparaat wordt weergegeven in de lijst met apparaten die is gepubliceerd door
Samsung. Bepaalde modelnummers van Samsung-apparaten bieden ondersteuning voor Knox, andere
niet. Controleer de KNOX-compatibiliteit bij de verkoper van uw apparaat voordat u een apparaat koopt en
implementeert. U vindt de volledige lijst met gecontroleerde apparaten in de beleidsinstellingen voor Android en
Samsung Knox Standard.

Beheerde apps en de Intune-bedrijfsportal-app voor Android vereisen Android 4.4 en hoger voor toegang tot
bedrijfsresources. Vanaf december worden alle ingeschreven apparaten verplicht buiten gebruik gesteld, waardoor
bedrijfsresources niet meer toegankelijk zijn. Als u beleid voor app-beveiliging zonder MDM gebruikt, krijgen apps
geen updates meer en neemt de gebruikservaring na verloop van tijd steeds verder af.

Aan het scherm voor apparaatgegevens in alle bedrijfsportal-apps wordt de optie Eigendomstype toegevoegd.
Hierdoor kunnen gebruikers meer over privacy te weten komen rechtstreeks via het artikel Welke informatie kan
uw bedrijf zien? Dit zal binnenkort worden geïmplementeerd in alle bedrijfsportal-apps. Voor iOS hebben we dit
aangekondigd in september.

Intune biedt ondersteuning voor iOS 11. Dit werd eerder aangekondigd in de blog Intune Support.

Beheerde apps en de Intune-bedrijfsportal-app voor iOS vereisen iOS 9.0 en hoger voor toegang tot
bedrijfsresources. Apparaten die niet voor september zijn bijgewerkt, hebben geen toegang meer tot de
bedrijfsportal of beheerde apps. 

Met de bedrijfsportal-app voor Windows 10 kunnen gebruikers de gegevens in de app vernieuwen door deze op
te halen voor vernieuwing of door op pc’s op F5 te drukken.

Aan het scherm voor apparaatgegevens in de Bedrijfsportal-app voor iOS hebben we de optie Eigendomstype
toegevoegd. Hierdoor kunnen gebruikers meer over privacy te weten komen vanaf deze pagina in de documenten
voor Intune-eindgebruikers. Deze informatie is ook te vinden op het scherm Info.

Eindgebruikers hoeven hun apparaat binnenkort niet meer in te schrijven om toegang te krijgen tot de Intune-
bedrijfsportal-app voor Android. Eindgebruikers in organisaties die gebruikmaken van beleid voor app-beveiliging
zien bij het openen van de Intune-bedrijfsportal-app geen instructie meer dat ze hun apparaat moeten registreren.
Bovendien kunnen eindgebruikers apps installeren via de bedrijfsportal zonder dat ze hun apparaat hoeven te
registreren. 

Het inschrijvingsproces voor de bedrijfsportal-app voor Android is vereenvoudigd met nieuwe tekst om het
eindgebruikers gemakkelijker te maken om zich in te schrijven. Als u aangepaste inschrijvingsdocumentatie hebt,
is het aan te raden om die bij te werken met de nieuwe schermen. Voorbeeldafbeeldingen zijn te vinden op de
pagina UI-updates voor Intune-apps voor eindgebruikers.

De Windows 10-bedrijfsportal-app is bijgewerkt met ondersteuning voor Windows Information Protection (WIP).

https://www.samsungknox.com/knox-supported-devices/knox-workspace
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/what-info-can-your-company-see-when-you-enroll-your-device-in-intune
https://docs.microsoft.com/intune/whats-new#week-of-september-11-2017
https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2017/09/12/support-tip-intune-support-for-ios-11/


Augustus 2017
Verbeteringen aan het apparaatoverzichtVerbeteringen aan het apparaatoverzicht

Verbeteringen aan de apparaatinventaris verzameld door IntuneVerbeteringen aan de apparaatinventaris verzameld door Intune

Ondersteuning voor voorwaardelijke toegang voor macOS-apparatenOndersteuning voor voorwaardelijke toegang voor macOS-apparaten  

Bedrijfsportal-app voor macOS is in openbare previewBedrijfsportal-app voor macOS is in openbare preview <!---1484796---> <!---1484796--->

Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10Nieuwe apparaatbeperkingsinstellingen voor Windows 10

Updates voor het apparaatprofiel voor Windows 10 Endpoint Protection voor BitLocker-instellingenUpdates voor het apparaatprofiel voor Windows 10 Endpoint Protection voor BitLocker-instellingen
    In deze release zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van BitLocker-
instellingen in een apparaatprofiel voor Windows 10 Endpoint Protection:

De app kan worden toegevoegd aan het toelatingsbeleid van WIP. Door deze wijziging hoeft de app niet langer te
worden toegevoegd aan de lijst Uitgezonderd.

Door verbeteringen aan het apparaatoverzicht worden nu geregistreerde apparaten weergegeven, met
uitzondering van apparaten die worden beheerd door Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync-apparaten
hebben niet dezelfde beheeropties als geregistreerde apparaten. Als u het aantal geregistreerde apparaten en het
aantal geregistreerde apparaten per platform in Intune in de Azure-portal wilt zien, gaat u naar Apparaten >
overzicht.

We hebben in deze versie de volgende verbeteringen aangebracht in de inventarisatiegegevens die zijn verzameld
door apparaten die u beheert:  

Voor Android-apparaten kunt u nu een kolom aan de apparaatinventaris toevoegen die het meest recente
patchniveau voor elk apparaat laat zien. Voeg de kolom Beveiligingspatchniveau toe aan uw apparatenlijst
om dit te zien.
Als u de apparaatweergave filtert, kunt u nu apparaten filteren op de datum waarop ze zijn geregistreerd. U
kunt bijvoorbeeld alleen die apparaten weergeven die zijn geregistreerd na een datum die u opgeeft.
We hebben verbeteringen aangebracht aan het filter dat wordt gebruikt door het Laatste check-in-item.
U kunt nu het telefoonnummer van bedrijfsapparaten weergeven in de lijst met apparaten. Daarnaast kunt u
het filterdeelvenster gebruiken om te zoeken naar apparaten op telefoonnummer.

Zie Inventaris van Intune-apparaten weergeven voor meer informatie over apparaatinventarisatie.

U kunt nu een beleid voor voorwaardelijke toegang instellen waardoor Mac-apparaten moeten worden
geregistreerd bij Intune en moeten voldoen aan het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten. Gebruikers kunnen
bijvoorbeeld de Intune-bedrijfsportal-app voor macOS downloaden en hun Mac-apparaten registreren bij Intune.
Er wordt vervolgens een evaluatie uitgevoerd in Intune om te bepalen of het Mac-apparaat al dan niet voldoet aan
vereisten zoals pincode, versleuteling, versie van het besturingssysteem en systeemintegriteit.

Meer informatie over ondersteuning voor voorwaardelijke toegang voor macOS-apparaten.

De bedrijfsportal-app voor macOS is nu beschikbaar als onderdeel van de openbare preview voor voorwaardelijke
toegang in Enterprise Mobility + Security. Deze release ondersteunt macOS 10.11 en hoger. Download deze vanaf
https://aka.ms/macOScompanyportal. 

In deze release hebben we nieuwe instellingen toegevoegd voor het profiel voor apparaatbeperking van Windows
10, en wel in de volgende categorieën:

Windows Defender SmartScreen
App Store

 

Wanneer u onder BitLocker-instellingen voor OS-stations, voor de instelling BitLocker met niet-
compatibele TPM-chip, de optie Blokkeren selecteert, zou BitLocker voorheen daadwerkelijk worden

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://aka.ms/macOScompanyportal
https://docs.microsoft.com/intune/device-restrictions-windows-10


Nieuwe aanmeldingsmogelijkheid voor gebruikers van de Android-bedrijfsportal en van het app-Nieuwe aanmeldingsmogelijkheid voor gebruikers van de Android-bedrijfsportal en van het app-
beveiligingsbeleidbeveiligingsbeleid

Nieuwe instelling in de Android-bedrijfsportal-app om batterijoptimalisatie in- of uit te schakelenNieuwe instelling in de Android-bedrijfsportal-app om batterijoptimalisatie in- of uit te schakelen

Ondersteuning voor meerdere identiteiten voor OneNote voor iOSOndersteuning voor meerdere identiteiten voor OneNote voor iOS            

Nieuwe instellingen om apps toe te staan of te blokkeren voor Samsung Knox Standard-apparatenNieuwe instellingen om apps toe te staan of te blokkeren voor Samsung Knox Standard-apparaten

Koppeling van Intune naar de nieuwe gebruikersinterface voor beleid voor op apps gebaseerdeKoppeling van Intune naar de nieuwe gebruikersinterface voor beleid voor op apps gebaseerde
voorwaardelijke toegang van Azure ADvoorwaardelijke toegang van Azure AD

Juli 2017
De registratie van Android- en iOS-apparaten beperken op basis van de versie van het besturingssysteemDe registratie van Android- en iOS-apparaten beperken op basis van de versie van het besturingssysteem  <!---  <!---
1333256,  1245463 --->1333256,  1245463 --->

toegestaan. We hebben dit nu opgelost door BitLocker te blokkeren wanneer deze optie is geselecteerd.
U kunt nu onder BitLocker-instellingen voor OS-stations, voor de instelling Agent voor herstel van
gegevens op basis van een certificaat, expliciet de agent voor herstel van gegevens op basis van een
certificaat blokkeren. Standaard is de agent echter toegestaan.
U kunt nu onder Instellingen voor met BitLocker beveiligde vaste-gegevensstations, voor de instelling
Agent voor gegevensherstel, expliciet de agent voor gegevensherstel blokkeren. Zie Instellingen voor de
beveiliging van eindpunten voor Windows 10 en hoger voor meer informatie.

Eindgebruikers kunnen nu in apps bladeren, apparaten beheren en de gegevens voor de IT-contactpersoon
bekijken met de Android-bedrijfsportal-app zonder dat ze hun Android-apparaten hoeven in te schrijven. Als een
eindgebruiker al een app gebruikt die wordt beveiligd door Intune-app-beveiligingsbeleid en de Android-
bedrijfsportal opent, wordt hem of haar ook niet meer gevraagd het apparaat in te schrijven.

De pagina Instellingen in de bedrijfsportal-app voor Android heeft een nieuwe instelling. Hiermee kunnen
gebruikers gemakkelijk batterijoptimalisatie uitschakelen voor bedrijfsportal- en Microsoft Authenticator-apps. De
naam van de app die in de instelling wordt getoond, is afhankelijk van welke app het werkaccount beheert.
Gebruikers wordt aangeraden batterijoptimalisatie uit te schakelen voor betere prestaties van werk-apps die e-
mail en gegevens synchroniseren. 

Eindgebruikers kunnen nu verschillende accounts (voor werk en privé) gebruiken met Microsoft OneNote voor
iOS. App-beveiligingsbeleid kan worden toegepast op bedrijfsgegevens in notitieblokken voor het werk zonder
dat dit van invloed is op hun persoonlijke notitieblokken. Een beleid kan bijvoorbeeld toestaan dat een gebruiker
naar informatie zoekt in notitieblokken van het werk, maar voorkomen dat de gebruiker bedrijfsgegevens vanuit
het notitieblok kopieert naar een persoonlijk notitieblok.  

Meer informatie over de apps die ondersteuning bieden voor app-beveiliging en meervoudige identiteiten met
Intune.

In deze release voegen we nieuwe instellingen voor apparaatbeperkingen toe waarmee u de volgende app-lijsten
kunt opgeven:  

Apps die gebruikers mogen installeren
Apps die gebruikers niet kunnen uitvoeren
Apps die voor de gebruiker worden verborgen op het apparaat   U kunt de app opgeven met de URL of met de
pakketnaam opgeven, of kiezen in de lijst met apps die u beheert.

IT-beheerders kunnen nu op apps gebaseerd voorwaardelijk beleid instellen via de nieuwe gebruikersinterface
voor beleid voor voorwaardelijke toegang in de Azure AD-werkbelasting. De op apps gebaseerde voorwaardelijke
toegang in de sectie Intune-app-beveiliging in de Azure-portal blijft hier voorlopig aanwezig en wordt naast elkaar
afgedwongen. Er is in de Intune-werkbelasting ook een handige koppeling naar de nieuwe gebruikersinterface
voor beleid voor voorwaardelijke toegang.

Meer informatie over op apps gebaseerde voorwaardelijke toegang in Azure AD.

https://www.microsoft.com/cloud-platform/microsoft-intune-apps
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-technical-reference


NOTENOTE

Apparaatregistratie beperken voor persoonlijke Android-, iOS- en macOS-apparatenApparaatregistratie beperken voor persoonlijke Android-, iOS- en macOS-apparaten  <!--- 1333272,  1333275,  <!--- 1333272,  1333275,
1245709 --->1245709 --->

Nieuwe apparaatactie om apparaten geforceerd te synchroniseren met IntuneNieuwe apparaatactie om apparaten geforceerd te synchroniseren met Intune

Nieuwste software-update geforceerd installeren op iOS-apparaten die onder supervisie staanNieuwste software-update geforceerd installeren op iOS-apparaten die onder supervisie staan

Check Point SandBlast Mobile - nieuwe Mobile Threat Defense-partnerCheck Point SandBlast Mobile - nieuwe Mobile Threat Defense-partner  

Hoe werkt de integratie met Intune?Hoe werkt de integratie met Intune?

Een app als beschikbaar implementeren in Microsoft Store voor BedrijvenEen app als beschikbaar implementeren in Microsoft Store voor Bedrijven

Intune biedt nu ondersteuning voor het beperken van registraties van iOS- en Android-apparaten op basis van het
versienummer van het besturingssysteem. Bij Apparaattypebeperking kan de IT-beheerder een
platformconfiguratie instellen met een minimum- en maximumversie van het besturingssysteem, zodat alleen
apparaten met versies in dit bereik kunnen worden geregistreerd. De versies van het Android-besturingssysteem
moeten worden opgegeven als Major.Minor.Build.Rev, waarbij Minor, Build en Rev optioneel zijn. iOS-versies
moeten worden opgegeven als Primair.Secundair.Build, waarbij Minor en Build optioneel zijn. Meer informatie
over beperkingen voor het registreren van apparaten.

Registratie via het inschrijvingsprogramma van Apple of Apple Configurator wordt niet beperkt.

Intune kan de registratie van persoonlijke apparaten beperken door IMEI-nummers van bedrijfsapparaten op te
nemen in een lijst met toegestane apparaten. De functionaliteit van Intune is nu uitgebreid naar iOS, Android en
macOS via het gebruik van de serienummers van apparaten. Door serienummers te uploaden naar Intune, kunt u
apparaten vooraf markeren als bedrijfseigendom. Met de registratiebeperkingen kunt u apparaten blokkeren die
privé-eigendom (BYOD) zijn. Op deze manier kunnen alleen apparaten worden geregistreerd die
bedrijfseigendom zijn. Meer informatie over beperkingen voor het registreren van apparaten.

Als u serienummers wilt importeren in, gaat u naar Apparaatinschrijving > Bedrijfsapparaat-id's en klikt u op
Toevoegen. Upload vervolgens een CSV-bestand met deze specificaties (geen header, twee kolommen, één voor
de serienummers en één voor gegevens zoals IMEI-nummers). Als u de registratie van apparaten in privé-
eigendom wilt beperken, gaat u naar Apparaatinschrijving > Inschrijvingsbeperkingen. Selecteer Standaard
onder Apparaattypebeperking en selecteer vervolgens Platformconfiguraties. Selecteer Toestaan of
Blokkeren voor iOS-, Android- en macOS-apparaten die privé-eigendom zijn.

In deze versie is een nieuwe apparaatactie toegevoegd die ervoor zorgt dat het geselecteerde apparaat direct
wordt ingecheckt bij Intune. Wanneer een apparaat wordt ingecheckt, worden direct eventuele openstaande acties
of toegewezen beleidsregels ontvangen die erop zijn toegepast.  Met deze actie kunt u toegewezen beleid meteen
controleren en in het geval van problemen direct aanpassen, zonder dat u hoeft te wachten op de volgende
geplande check-in. Zie Apparaat synchroniseren voor meer informatie

Er is een nieuw beleid beschikbaar in de werkruimte Software-updates waarmee u kunt afdwingen dat
automatisch de meest recente software-update wordt geïnstalleerd op onder supervisie staande iOS-apparaten.
Zie Updatebeleid voor iOS configureren voor meer informatie

U kunt de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke
toegang op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Check Point SandBlast Mobile, een oplossing
voor de beveiliging tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is geïntegreerd.

Risico's worden beoordeeld op basis van telemetriegegevens die zijn verzameld op apparaten met Check Point
SandBlast Mobile. U kunt het EMS-beleid voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de
risicoanalyse van Check Point SandBlast Mobile die wordt ingeschakeld via het Intune-nalevingsbeleid voor
apparaten. U kunt apparaten die niet compatibel zijn op basis van gedetecteerde bedreigingen al dan niet toegang
bieden tot bedrijfsresources.

Met deze versie kunnen beheerders de Microsoft Store voor Bedrijven nu toewijzen als beschikbaar. Wanneer

https://docs.microsoft.com/intune/software-updates-ios


Updates aan de gebruikersinterface van de bedrijfsportalwebsiteUpdates aan de gebruikersinterface van de bedrijfsportalwebsite

Ondersteuning van iBooks voor de bedrijfsportalwebsiteOndersteuning van iBooks voor de bedrijfsportalwebsite

Aanvullende helpdeskgegevens voor probleemoplossingAanvullende helpdeskgegevens voor probleemoplossing <!---  Applies to 1263399, 1326964, 1341642 ---> <!---  Applies to 1263399, 1326964, 1341642 --->

Intune-datawarehouse (openbare preview-versie)Intune-datawarehouse (openbare preview-versie)

Lichte en donkere modi beschikbaar voor de Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10Lichte en donkere modi beschikbaar voor de Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10 <!---676547---> <!---676547--->

Eindgebruikers kunnen hun apparaatgroep taggen in de Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10Eindgebruikers kunnen hun apparaatgroep taggen in de Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10

Microsoft Store voor Bedrijven is ingesteld als beschikbaar, kunnen eindgebruikers de app installeren via de
bedrijfsportal-app of -website zonder dat ze worden omgeleid naar de Microsoft Store.

Er zijn een aantal updates aan de gebruikersinterface van de bedrijfsportalwebsite uitgevoerd om de
gebruikerservaring te verbeteren.

Verbeteringen aan app-tegels: app-pictogrammen worden nu weergegeven met een achtergrond die
automatisch wordt gegenereerd op basis van de overheersende kleur van het pictogram (mits
detecteerbaar). Indien van toepassing wordt de grijze rand die voorheen zichtbaar was op app-tegels,
vervangen door deze achtergrond.

In de volgende versie worden er waar mogelijk grote pictogrammen weergegeven op de
bedrijfsportalwebsite. IT-beheerders wordt aangeraden apps te publiceren met pictogrammen met een
hoge resolutie en een minimumgrootte van 120 x 120 pixels. 

Wijzigingen in de navigatie: items op de navigatiebalk zijn verplaatst naar het hamburgermenu
linksboven. De pagina Categorieën is verwijderd. Gebruikers kunnen nu tijdens het browsen inhoud filteren
op categorie.

Updates voor aanbevolen apps: Er is een speciale pagina aan de site toegevoegd waar gebruikers door
apps kunnen bladeren die door u zijn aanbevolen. Ook zijn er enkele correcties aan de gebruikersinterface
aangebracht in de sectie Aanbevolen op de startpagina.

Er is een speciale pagina toegevoegd aan de bedrijfsportalwebsite waarmee gebruikers iBooks kunnen zoeken en
downloaden. 

De weergave voor probleemoplossing in Intune is bijgewerkt en toegevoegd aan de informatie voor beheerders
en hepdeskmedewerkers. U ziet nu een tabel Toewijzingen met een overzicht van alle toewijzingen voor de
gebruiker op basis van groepslidmaatschap. Dit overzicht bevat:

Mobiele apps
Nalevingsbeleid
Configuratieprofielen

Bovendien zijn in de tabel Apparaten nu de kolommen Type Azure AD-join en Azure AD-compatibel
opgenomen. Zie voor meer informatie Gebruikers helpen om problemen op te lossen.

In het Intune-datawarehouse worden dagelijks gegevens verzameld om een historisch overzicht te bieden van uw
tenant. U kunt hebt toegang tot de gegevens via een Power BI-bestand (PBIX), een OData-koppeling die
compatibel is met tal van analysehulpprogramma's of via interactie met de REST API. Zie Het Intune-
datawarehouse gebruiken voor meer informatie.

Eindgebruikers kunnen de kleurenmodus voor de Intune-bedrijfsportal-app voor Windows 10 aanpassen. Dit kan
in de sectie Instellingen van de Intune-bedrijfsportal-app. De wijziging wordt van kracht nadat de gebruiker de app
opnieuw heeft gestart. Voor Windows 10 versie 1607 en hoger wordt voor de app-modus standaard de
systeeminstelling gebruikt. Voor Windows 10 versie 1511 en lager wordt voor de app-modus standaard de lichte
modus gebruikt.

Eindgebruikers kunnen voortaan aangeven bij welke groep hun apparaat hoort door deze rechtstreeks vanuit de
bedrijfsportal-app voor Windows 10 te taggen.

https://portal.manage.microsoft.com


Juni 2017
Nieuwe toegangsrol voor Intune-beheerdersNieuwe toegangsrol voor Intune-beheerders

Labelen van apparaten in bedrijfseigendom met een serienummerLabelen van apparaten in bedrijfseigendom met een serienummer

Nieuwe externe acties voor iOS-apparatenNieuwe externe acties voor iOS-apparaten

Ondersteuning voor gedeelde iPads met de iOS-app ClassroomOndersteuning voor gedeelde iPads met de iOS-app Classroom

Wijzigingen aan in Intune ingebouwde appsWijzigingen aan in Intune ingebouwde apps

Eenvoudigere installatie van Office 365-appsEenvoudigere installatie van Office 365-apps <!--- 1121362 ---> <!--- 1121362 --->

Ondersteuning voor offlineapps uit Microsoft Store voor BedrijvenOndersteuning voor offlineapps uit Microsoft Store voor Bedrijven <!--- 777044 ---> <!--- 777044 --->

Microsoft Teams is nu opgenomen in de lijst met goedgekeurde apps voor voorwaardelijke toegangMicrosoft Teams is nu opgenomen in de lijst met goedgekeurde apps voor voorwaardelijke toegang

Managed Browser en app-proxy-integratieManaged Browser en app-proxy-integratie

Er wordt een nieuwe beheerdersrol voor voorwaardelijke toegang toegevoegd waarmee het voorwaardelijke
toegangsbeleid van Azure AD kan worden weergegeven, gemaakt en gewijzigd. Voorheen beschikten alleen
hoofdbeheerders en beveiligingsbeheerders over deze machtiging. Deze rolmachtiging kan nu ook worden
toegekend aan Intune-beheerders, zodat ze toegang hebben tot de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang.

Intune ondersteunt nu het uploaden van serienummers van iOS-, macOS- en Android-apparaten als id's van
apparaten in bedrijfseigendom. U kunt op dit moment geen serienummers gebruiken om de registratie van
persoonlijke apparaten te blokkeren, omdat er geen serienummers worden geverifieerd tijdens de registratie. U
kunt persoonlijke apparaten binnenkort ook blokkeren op basis van het serienummer.

In deze release zijn twee nieuwe acties voor externe apparaten toegevoegd voor gedeelde iPad-apparaten die de
Apple Classroom-app beheren:

Huidige gebruiker afmelden: hiermee kunt u de huidige gebruiker afmelden van een iOS-apparaat dat u kiest.
Gebruiker verwijderen: hiermee kunt u een gebruiker verwijderen uit de lokale cache op een iOS-apparaat.

In deze release is de ondersteuning voor het beheren van de iOS-app Classroom uitgebreid naar studenten die
zich met hun beheerde Apple ID aanmelden bij gedeelde iPads.

Voorheen bevatte Intune een aantal ingebouwde apps die u snel kon toewijzen. Op basis van uw feedback is deze
lijst verwijderd en krijgt u niet langer ingebouwde apps te zien. Als u echter al ingebouwde apps hebt toegewezen,
dan zijn deze nog steeds zichtbaar in de lijst met apps. U kunt deze apps desgewenst blijven toewijzen. In een
volgende release wordt een makkelijkere methode toegevoegd voor het selecteren en toewijzen van ingebouwde
apps vanuit de Azure-portal.

Het nieuwe app-type Office 365 ProPlus maakt het eenvoudig voor u om Office 365 ProPlus 2016-apps toe te
wijzen aan apparaten die u beheert waarop de nieuwste versie van Windows 10 wordt uitgevoerd. Daarnaast kunt
u Microsoft Project en Microsoft Visio installeren, als u licenties hebt voor deze producten. De gewenste apps
worden gebundeld en worden als één app weergegeven in de lijst met apps in de Intune-console. Zie Office 365-
apps voor Windows 10 toevoegen voor meer informatie.

Offlineapps die u hebt gekocht in Microsoft Store voor Bedrijven worden voortaan gesynchroniseerd met de
Azure-portal. Vervolgens kunt u deze apps implementeren naar apparaat- of gebruikersgroepen. Offline apps
worden geïnstalleerd door Intune en niet door de store.

De Microsoft Teams-app voor iOS en Android is nu een goedgekeurde app voor toepassing van beleid voor
voorwaardelijke toegang op basis van apps voor Exchange en SharePoint Online. De app kan via de blade Intune-
app-beveiliging in Azure Portal worden geconfigureerd voor alle tenants die op dit moment gebruikmaken van
voorwaardelijke toegang op basis van apps.

De Intune-app Managed Browser kan nu worden geïntegreerd met de Azure AD-toepassingsproxy om gebruikers
ook toegang te bieden tot interne websites als ze op afstand werken. Gebruikers van de browser voeren op de
gebruikelijke manier de URL van de gewenste site in en de Managed Browser-app verstuurt de aanvraag via de



Nieuw app-configuratie-instellingen voor Intune Managed BrowserNieuw app-configuratie-instellingen voor Intune Managed Browser

BitLocker-instellingen voor Windows 10BitLocker-instellingen voor Windows 10

Nieuwe instellingen voor het apparaatbeperkingsprofiel voor Windows 10Nieuwe instellingen voor het apparaatbeperkingsprofiel voor Windows 10 <!--- 978527,  <!--- 978527, 978550, 978569,978550, 978569,
1050031, 1058611, 1050031, 1058611, --->--->

De bedrijfsportal-app voor Android heeft een nieuwe eindgebruikerservaring voor app-beveiligingsbeleidDe bedrijfsportal-app voor Android heeft een nieuwe eindgebruikerservaring voor app-beveiligingsbeleid

Nieuwe menu-actie voor het eenvoudig verwijderen van de bedrijfsportalNieuwe menu-actie voor het eenvoudig verwijderen van de bedrijfsportal

Verbeterde synchronisatie van apps met Windows 10-makersupdateVerbeterde synchronisatie van apps met Windows 10-makersupdate

Nieuwe begeleide ervaring voor Windows 10-bedrijfsportalNieuwe begeleide ervaring voor Windows 10-bedrijfsportal <!---1058938---> <!---1058938--->

webgateway van de toepassingsproxy. Zie Internettoegang beheren met beleid van Managed Browser voor meer
informatie.

In deze release hebben we weer extra configuraties toegevoegd voor de Intune Managed Browser-app voor iOS
en Android. U kunt nu een beleid voor app-configuratie gebruiken om de standaardstartpagina en -bladwijzers
voor de browser te configureren. Zie Internettoegang beheren met beleid van Managed Browser voor meer
informatie.

U kunt nu BitLocker-instellingen configureren voor Windows 10-apparaten met behulp van een nieuw Intune-
apparaatprofiel. U kunt bijvoorbeeld afdwingen dat apparaten worden versleuteld en nog andere instellingen
configureren die worden toegepast als BitLocker is ingeschakeld. Zie Instellingen voor de beveiliging van
eindpunten voor Windows 10 en hoger voor meer informatie.

In deze release hebben we nieuwe instellingen toegevoegd voor het profiel voor apparaatbeperking van Windows
10, en wel in de volgende categorieën:

Windows Defender
Mobiel en connectiviteit
Vergrendeld scherm
Privacy
Zoeken
Windows Spotlight
Microsoft Edge-browser

Zie Instellingen voor apparaatbeperking van Windows 10 en hoger voor meer informatie over Windows 10-
instellingen.

Op basis van feedback van klanten hebben we de Intune-bedrijfsportal-app voor Android aangepast en de knop
Toegang verkrijgen tot bedrijfsinhoud toegevoegd. De reden hiervoor is dat eindgebruikers dan niet onnodig
het registratieproces moeten doorlopen wanneer ze alleen toegang nodig hebben tot apps die ondersteuning
bieden voor app-beveiligingsbeleid, een functie van Intune Mobile Application Management. U kunt deze
wijzigingen zien op deze pagina.

Op basis van feedback van gebruikers is aan de bedrijfsportal-app voor Android een nieuwe menu-actie
toegevoegd om het verwijderen van de bedrijfsportal van uw apparaat te starten. Met deze actie verwijdert u het
apparaat uit Intune-beheer, zodat de app door de gebruiker van het apparaat kan worden verwijderd. U kunt deze
wijzigingen zien op de pagina Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van apps en in de Android-
eindgebruikersdocumentatie.

De bedrijfsportal-app voor Windows 10 voert nu automatisch een synchronisatie uit voor app-
installatieaanvragen voor apparaten met Windows 10-makersupdate (versie 1703). Hierdoor is de kans aanzienlijk
kleiner dat app-installaties worden gestopt tijdens de status Synchronisatie in behandeling. Daarnaast kunnen
gebruikers handmatig een synchronisatie uitvoeren vanuit de app. U kunt deze wijzigingen zien op deze pagina.

De bedrijfsportal-app voor Windows 10 bevat een begeleiding voor Intune voor apparaten die nog niet zijn
geïdentificeerd of geregistreerd. Deze nieuwe ervaring biedt stapsgewijze instructies die gebruikers begeleidt bij

https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-android


Beheerconsoles voor Microsoft Intune en Voorwaardelijke toegang zijn algemeen beschikbaarBeheerconsoles voor Microsoft Intune en Voorwaardelijke toegang zijn algemeen beschikbaar

Verbeteringen in de app-tegels in de bedrijfsportal-app voor iOSVerbeteringen in de app-tegels in de bedrijfsportal-app voor iOS

Account objectkiezer nu beschikbaar voor de bedrijfsportal-app voor iOSAccount objectkiezer nu beschikbaar voor de bedrijfsportal-app voor iOS

Mei 2017
Wijzig uw MDM-instantie zonder de registratie van beheerde apparaten ongedaan te makenWijzig uw MDM-instantie zonder de registratie van beheerde apparaten ongedaan te maken

Verbeterde melding voor Samsung Knox-opstartpincodesVerbeterde melding voor Samsung Knox-opstartpincodes

ApparaatinschrijvingApparaatinschrijving
Ondersteuning voor Apple School Manager (ASM) met gedeelde iPadOndersteuning voor Apple School Manager (ASM) met gedeelde iPad

de registratie bij Azure Active Directory (vereist voor de voorwaardelijke toegangsfuncties) en MDM-registratie
(vereist voor apparaatbeheerfuncties). De stapsgewijze instructies zijn toegankelijk via de startpagina van de
bedrijfsportal. Als gebruikers de registratie en inschrijving niet voltooien, kunnen ze de app gewoon blijven
gebruiken, maar is de functionaliteit beperkt.

Deze update is alleen zichtbaar op apparaten met Windows 10 Jubileumupdate (build 1607) of hoger. U kunt deze
wijzigingen zien op deze pagina.

Microsoft kondigt de algemene beschikbaarheid van zowel de nieuwe Intune in de beheerconsole van de Azure-
portal als de beheerconsole voor Voorwaardelijke toegang aan. Via Intune in de Azure-portal kunt u nu alle Intune
MAM- en de MDM-mogelijkheden beheren in één geconsolideerde beheerderservaring en gebruikmaken van
groeperen en doelen instellen met Azure AD. Voorwaardelijke toegang in Azure biedt uitgebreide mogelijkheden
in Azure AD en Intune samen in één centrale console. En vanuit beheerdersoogpunt kunt u door de overgang naar
het Azure-platform gebruikmaken van moderne browsers.

Intune is nu zichtbaar zonder het label preview in de Azure-portal op portal.azure.com.

Er is op dit moment geen actie vereist voor bestaande klanten, tenzij u in het berichtencenter een bericht hebt
ontvangen waarin u wordt gevraagd actie te ondernemen, zodat de groepen kunnen worden gemigreerd. Mogelijk
hebt u in het berichtencentrum ook een kennisgeving ontvangen waarin wordt gemeld dat de migratie langer
duurt als gevolg van fouten aan de kant van Microsoft. Microsoft blijft zich ten volle inzetten voor het migreren
van de betrokken klanten.

Het ontwerp van de app-tegels op de startpagina is bijgewerkt in overeenstemming met de huisstijlkleur die u
voor de bedrijfsportal instelt. Raadpleeg Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van apps? voor meer informatie.

Gebruikers van iOS-apparaten zien mogelijk onze nieuwe accountkiezer wanneer ze zich aanmelden bij de
bedrijfsportal als ze hun werk- of schoolaccount gebruiken voor aanmelding bij andere Microsoft-apps. Raadpleeg
Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van apps? voor meer informatie.

U kunt nu uw MDM-instantie wijzigen zonder dat u contact hoeft op te nemen met Microsoft Ondersteuning en
zonder dat u de registratie van bestaande beheerde apparaten ongedaan hoeft te maken om ze vervolgens
opnieuw te registreren. In de Configuration Manager-console kunt u uw MDM-instantie wijzigen van Ingesteld op
Configuration Manager (hybride) naar Microsoft Intune (zelfstandig) of vice versa.

Als eindgebruikers een opstartpincode op Samsung Knox-apparaten moeten instellen om te voldoen aan de
versleuteling, wordt er een melding aan eindgebruikers weergegeven. Wanneer eindgebruikers op deze melding
tikken, worden ze omgeleid naar de exacte plaats in de app Instellingen. Voorheen werd de eindgebruiker omgeleid
naar het scherm voor het wijzigen van het wachtwoord.

Intune ondersteunt nu het gebruik van Apple School Manager (ASM) in plaats van Apple Device Enrollment
Program voor een out-of-box-registratie van iOS-apparaten. Onboarding van ASM is vereist om de app
Classroom voor gedeelde iPads te kunnen gebruiken en om gegevens via Microsoft School Data Sync (SDS) te
kunnen synchroniseren van ASM naar Azure Active Directory. Zie Inschrijving van iOS-apparaten inschakelen met
Apple School Manager voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/sccm/mdm/deploy-use/change-mdm-authority
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Voor het configureren van gedeelde iPads voor het werken met de app Classroom zijn iOS Education-configuraties in Azure
vereist die nog niet beschikbaar zijn. Deze functionaliteit wordt binnenkort toegevoegd.

Intune kan nu de afzonderlijk verkrijgbare TeamViewer-software gebruiken, zodat u uw gebruikers met Android-
apparaten hulp op afstand kunt bieden. Zie Provide remote assistance for Intune managed Android devices (Hulp
op afstand verlenen voor Android-apparaten die worden beheerd door Intune) voor meer informatie.

U kunt nu een vereiste instellen voor gebruikers die MAM gebruiken zonder inschrijving. Hiermee kunt u het
volgende afdwingen:

Minimumversie van de toepassing
Minimumversie van het besturingssysteem
Minimumversie van de SDK voor de Intune-app van de doeltoepassing (alleen iOS)

Deze functie is beschikbaar op Android en iOS. Intune ondersteunt het afdwingen van een minimumversie voor
besturingssystemen, toepassingen en de SDK voor de Intune-app. Voor iOS geldt dat toepassingen met een
geïntegreerde SDK ook een minimumversie kunnen afdwingen op SDK-niveau. De gebruiker heeft geen toegang
tot de betreffende toepassing als niet aan de minimale vereisten van het app-beveiligingsbeleid wordt voldaan op
de hierboven genoemde drie verschillende niveaus. Op dit moment kan de gebruiker het account (voor
toepassingen met meerdere identiteiten) verwijderen, de toepassing sluiten of de versie van het
besturingssysteem of de toepassing bijwerken.

U kunt tevens aanvullende instellingen configureren om een niet-blokkerende melding te verstrekken waarin de
gebruiker wordt aanbevolen een upgrade voor het besturingssysteem of de toepassing uit te voeren. Deze
melding kan worden gesloten en de toepassing kan gewoon worden gebruikt.

Zie Beveiligingsbeleidsinstellingen voor iOS-apps en Beveiligingsbeleidsinstellingen voor Android-apps voor
meer informatie.

Sommige Android-apps uit de store ondersteunen beheerde configuratieopties waarmee een IT-beheerder kan
controleren hoe een app wordt uitgevoerd in het werkprofiel. Met Intune kunt u nu de configuraties weergeven die
worden ondersteund door een app en deze configureren vanuit de Azure-portal met een configuratieontwerper of
een JSON-editor. Zie Use app configurations for Android for Work (App-configuraties gebruiken voor Android for
Work) voor meer informatie.

U kunt nu beleidsregels voor app-configuratie maken via het kanaal voor MAM zonder inschrijving. Deze functie
is gelijk aan de beleidsregels voor app-configuratie die beschikbaar zijn in de MDM-app-configuratie (Mobile
Device Management). Zie Internettoegang beheren met beheerde-browserbeleid met Microsoft Intune voor een
voorbeeld van app-configuratie met MAM zonder inschrijving.

U kunt nu een lijst configureren met toegestane en geblokkeerde domeinen en URL's voor de Intune Managed
Browser met app-configuratie-instellingen in Azure Portal. Deze instellingen kunnen altijd worden geconfigureerd,
ongeacht of de lijst wordt gebruikt op een beheerd of onbeheerd apparaat. Zie Internettoegang beheren met
beheerde-browserbeleid met Microsoft Intune voor meer informatie.

https://www.teamviewer.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/device-profile-android-teamviewer
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IT-helpdeskgebruikers kunnen nu de status van de gebruikerslicentie en de status van aan gebruikers toegewezen
app-beveiligingsbeleid controleren de blade voor probleemoplossing. Zie Probleemoplossing voor meer
informatie.

U kunt nu bepalen welke websites de gebruikers van iOS-apparaten kunnen bezoeken met een van de volgende
twee methoden:

Toegestane en geblokkeerde URL's toevoegen met het ingebouwde webinhoudsfilter van Apple.

Alleen opgegeven websites toestaan voor de Safari-browser. Voor elke website die u opgeeft wordt een
bladwijzer gemaakt in Safari.

Zie Filterinstellingen voor webinhoud op iOS-apparaten voor meer informatie.

Voor apps die worden geïmplementeerd voor Android for Work-apparaatwerkprofielen, kunt u nu de
machtigingsstatus configureren voor afzonderlijke apps. Android-apps die apparaatmachtigingen vereisen, zoals
voor toegang tot uw locatie of de apparaatcamera, vragen gebruikers de machtiging te accepteren of te weigeren.
Als een app bijvoorbeeld gebruikmaakt van de microfoon van het apparaat, wordt de gebruiker gevraagd de app
toestemming te verlenen voor het gebruik van de microfoon. Met deze functie kunt u namens de eindgebruiker
machtigingen definiëren. U kunt machtigingen configureren voor a) automatisch weigeren zonder de gebruiker op
de hoogte te stellen, b) automatisch goedkeuren zonder de gebruiker op de hoogte te stellen of c) de gebruiker
vragen om te accepteren of weigeren. Zie Android for Work-apparaatbeperkingsinstellingen in Microsoft Intune
voor meer informatie.

U kunt een wachtwoordcodebeleid definiëren dat alleen van toepassing is op apps in het werkprofiel voor
apparaten met Android 7.0 en hoger die worden beheerd als een Android for Work-apparaat. Opties zijn onder
andere:

Alleen een apparaatbreed wachtwoordcodebeleid definiëren: dit is de wachtwoordcode die de gebruiker moet
gebruiken om het hele apparaat te ontgrendelen.
Alleen een wachtwoordcodebeleid voor een werkprofiel definiëren: steeds wanneer gebruikers een app in het
werkprofiel openen, worden ze gevraagd een wachtwoordcode in te voeren.
Zowel een apparaat- als een werkprofielbeleid definiëren: de IT-beheer kan verschillende sterktes voor de
wachtwoordcodes in het beleid voor apparaten en het beleid voor werkprofielen definiëren (bijvoorbeeld een
pincode van vier cijfers om het apparaat te ontgrendelen, maar een pincode van zes cijfers om een werk-app te
openen).

Zie Android for Work-apparaatbeperkingsinstellingen in Microsoft Intune voor meer informatie.

Dit is alleen beschikbaar in Android 7.0 en later. De eindgebruiker kan standaard de twee afzonderlijk gedefinieerde pincodes
gebruiken, maar kan er ook voor kiezen om de twee gedefinieerde pincodes te combineren in de sterkste van de twee.

Er zijn nieuwe Instellingen beperkingen voor Windows-apparaten toegevoegd. Hiermee worden zaken als
draadloze beeldschermen, apparaatdetectie, het schakelen tussen taken en simkaartfoutberichten beheerd.

Wanneer u een SCEP-certificaatprofiel maakt voor indeling van de onderwerpnaam, is de aangepaste optie
beschikbaar voor iOS-, Android- en Windows-apparaten. Voor deze update was het veld aangepast beschikbaar
voor iOS-apparaten. Zie Een SCEP-certificaatprofiel maken voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/web-content-filter-settings-ios
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Wanneer u een PKCS certificaatprofiel maakt, is voor Alternatieve naam voor onderwerp het Aangepaste
Azure AD-kenmerk beschikbaar. De optie Afdeling is beschikbaar wanneer u Aangepast Azure AD-kenmerk
selecteert. Zie Een PKCS-certificaatprofiel maken voor meer informatie.

Voorheen kon u slechts één app configureren die mocht worden uitgevoerd op een Android-apparaat dat in
kioskmodus wordt uitgevoerd. U kunt nu meerdere apps configureren met de app-ID, de URL van de store of
door een Android-app te selecteren die u al beheert. Zie Instellingen voor kioskmodus voor meer informatie.

U kunt nu de iOS-app Classroom beheren op iPad-apparaten. Configureer de app Classroom op de iPad van
docenten, met de juiste klas- en studentengegevens en configureer vervolgens de iPads van studenten die zijn
geregistreerd bij een klas, zodat u deze met de app kunt beheren. Zie Opleidingsinstellingen voor iOS
configureren voor meer informatie.

Android-apps in de Play Store die beheerde configuratieopties ondersteunen kunnen nu worden geconfigureerd
door Intune. Dankzij deze functie kan de IT-afdeling een lijst weergeven met de configuratiewaarden die door een
app worden ondersteund, en kunnen die waarden worden geconfigureerd in een begeleide, eersteklas
gebruikersinterface.

U kunt een verplicht type wachtwoord instellen op Numeriek complex in een Android-apparaatprofiel voor
apparaten met Android 5.0 en hoger. Met deze instelling voorkomt u dat gebruikers een pincode kiezen die
herhalende of opeenvolgende cijfers bevat, zoals 1111 of 1234.

Wachtwoord- en werkprofieleninstellingen beheren

Met dit nieuwe Android for Work-apparaatbeperkingsbeleid kunt u uw wachtwoord- en
werkprofielinstellingen beheren op de Android for Work-apparaten die u beheert.

Gegevens delen tussen werkprofielen en persoonlijke profielen toestaan

Dit werkprofiel voor Android for Work-apparaatbeperkingen heeft nieuwe opties waarmee u het delen van
gegevens tussen werkprofielen en persoonlijke profielen kunt configureren.

Kopiëren en plakken tussen werkprofielen en persoonlijke profielen beperken

Er is nu een nieuw aangepast apparaatprofiel voor Android for Work-apparaten, waarmee u kunt instellen
of het kopiëren en plakken tussen werk-apps en persoonlijke apps is toegestaan.

Zie voor meer informatie Apparaatbeperkingen voor Android for Work.

U kunt nu line-of-business-apps (LOB) voor iOS (IPA-bestanden) en Android (APK-bestanden) toewijzen aan
gebruikers of apparaten.

Apps op beginscherm: u kunt instellen welke apps gebruikers zien op het startscherm van hun iOS-
apparaat. Dit beleid wijzigt de indeling van het beginscherm, maar implementeert geen apps.

Verbindingen met AirPrint-apparaten: u kunt instellen met welke AirPrint-apparaten (netwerkprinters)
de eindgebruikers van het iOS-apparaat verbinding kunnen maken.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/home-screen-settings-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/air-print-settings-ios-macos
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Verbindingen met AirPlay-apparaten: u kunt bepalen met welke AirPlay-apparaten (zoals Apple TV) de
eindgebruikers van het iOS-apparaat verbinding kunnen maken.

Aangepast bericht vergrendelingsscherm: U kunt een aangepast bericht configureren dat de gebruikers
zien op het vergrendelingsscherm van hun iOS-apparaat. Dit bericht vervangt het standaardbericht op het
vergrendelingsscherm. Zie De modus Apparaat verloren activeren op iOS-apparaten voor meer informatie

In een Intune-apparaatbeperkingsprofiel kunt u nu de volgende meldingsinstellingen voor iOS-apparaten
configureren:

Meldingen voor een opgegeven app volledig in- of uitschakelen.
Meldingen voor een opgegeven app in- of uitschakelen in het berichtencentrum.
Het type waarschuwing opgeven: Geen, Banner of Modale waarschuwing.
Opgeven of badges zijn toegestaan voor deze app.
Opgeven of meldingsgeluiden zijn toegestaan.

U kunt nu een Intune-apparaatprofiel gebruiken om iOS-apparaten te configureren voor het uitvoeren van
opgegeven apps in de Autonome modus voor enkele toepassing. Wanneer deze modus is geconfigureerd en de
app wordt uitgevoerd, wordt het apparaat vergrendeld zodat alleen de betreffende app kan worden uitgevoerd. U
kunt bijvoorbeeld een app configureren die de gebruikers een test laat uitvoeren op het apparaat. Wanneer de
acties van de app zijn voltooid of u het beleid verwijdert, keert het apparaat terug naar de normale staat.

In een iOS-apparaatbeperkingsprofiel kunt u nu de volgende domeininstellingen configureren:

Niet-gemarkeerde e-maildomeinen: e-mailberichten die de gebruiker verzendt of ontvangt die niet
overeenkomen met de domeinen die u hier opgeeft, worden gemarkeerd als niet-vertrouwd.

Beheerde webdomeinen: documenten die zijn gedownload via de URL's die u hier opgeeft, worden als
beheerd beschouwd (alleen in Safari).

Domeinen voor automatisch invullen van wachtwoorden in Safari: gebruikers kunnen alleen
wachtwoorden opslaan in Safari voor de URL's die overeenkomen met de patronen die u hier opgeeft. Als
u deze instelling wilt gebruiken, moet het apparaat in de supervisiemodus staan en niet zijn geconfigureerd
voor meerdere gebruikers. (iOS 9.3+)

U kunt iOS-apps die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma toewijzen als Beschikbaar voor installatie
door eindgebruikers. Eindgebruikers hebben een Apple Store-account nodig om de app te installeren.

U kunt nu met Intune boeken synchroniseren die u hebt gekocht via het volume-aankoopprogramma van Apple
en de boeken toewijzen aan gebruikers.

Apparaten waarop Samsung Knox Standard wordt uitgevoerd, bieden nu ondersteuning voor beheer van
meerdere gebruikers in Intune. Dit betekent dat eindgebruikers zich kunnen aan- en afmelden bij het apparaat met
hun Azure Active Directory-referenties, en dat het apparaat centraal wordt beheerd, ongeacht of het wordt
gebruikt of niet. Wanneer eindgebruikers zich aanmelden, hebben ze toegang tot apps en wordt eventueel
aanvullend beleid toegepast. Wanneer ze zich afmelden, worden alle app-gegevens gewist.

Er is ondersteuning toegevoegd voor aanvullende Windows-apparaatbeperkingsinstellingen, zoals aanvullende

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/airplay-settings-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-notification-settings-ios
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ondersteuning voor Microsoft Edge, het aanpassen van het vergrendelingsscherm, het aanpassen van het
startmenu, het instellen van de zoekfunctie van Windows Spotlight als achtergrondafbeelding en proxy-
instellingen.

Er is ondersteuning toegevoegd voor het beheer van meerdere gebruikers voor apparaten waarop de Windows
10-makersupdate wordt uitgevoerd en die zijn toegevoegd aan een Azure Active Directory-domein. Dit betekent
dat wanneer verschillende standaardgebruikers zich aanmelden op het apparaat met hun Azure AD-referenties, ze
de apps en beleidsregels ontvangen die zijn toegewezen aan hun gebruikersnaam. Gebruikers kunnen de
bedrijfsportal op dit moment niet gebruiken voor selfservice scenario's zoals het installeren van apps.

Er is nu een apparaatactie Nieuwe start voor Windows 10-pc's beschikbaar. Wanneer u deze actie uitvoert, worden
alle apps die op de pc zijn geïnstalleerd verwijderd en wordt de pc automatisch bijgewerkt naar de laatste
Windows-versie. Hiermee verwijdert u vooraf geïnstalleerde OEM-apps die vaak op nieuwe pc's staan. U kunt
configureren of de gebruikersgegevens bewaard blijven wanneer u deze actie uitvoert.

U kunt nu een versie-upgradebeleid maken om apparaten bij te werken naar de volgende aanvullende Windows
10-edities:

Windows 10 Professional
Windows 10 Professional N
Windows 10 Professional Education
Windows 10 Professional Education N

U kunt nu grote aantallen apparaten waarop de Windows 10-makersupdate wordt uitgevoerd toevoegen aan
Azure Active Directory en Intune met Windows Configuration Designer (WCD). Als u bulksgewijze MDM-
registratie voor uw Azure AD-tenant wilt inschakelen, maakt u een inrichtingspakket waarmee apparaten worden
toegevoegd aan uw Azure AD-tenant met Windows Configuration Designer. Vervolgens past u het pakket toe op
apparaten die bedrijfseigendom zijn en die u bulksgewijs wilt registreren en beheren. Zodra het pakket is
toegepast op de apparaten, worden deze toegevoegd aan Microsoft Azure AD, ingeschreven bij Intune en kunnen
uw Azure AD-gebruikers zich erbij aanmelden.  Azure AD-gebruikers zijn standaardgebruikers op deze apparaten
en ontvangen toegewezen beleid en de vereiste apps. Scenario's voor de selfserviceportal en de bedrijfsportal
worden momenteel niet ondersteund.

Er zijn nu twee nieuwe app-instellingen beschikbaar voor het beheren van mobiele toepassingen:

App-pincode uitschakelen wanneer apparaatpincode wordt beheerd: deze instelling detecteert of er
een apparaatpincode aanwezig is op het ingeschreven apparaat. Als dat het geval is, wordt de app-pincode
die wordt geactiveerd door het app-beveiligingsbeleid omzeild. Deze instelling zorgt ervoor dat gebruikers
minder vaak een pincode hoeven in te voeren wanneer zij een beheerde mobiele toepassing openen op een
ingeschreven apparaat. Deze functie is beschikbaar op Android en iOS.

Selecteer naar welke opslagservices bedrijfsgegevens kunnen worden opgeslagen: hiermee kunt u
opgeven welke opslaglocaties mogen worden gebruikt voor het opslaan van bedrijfsgegevens. Gebruikers
kunnen alleen opslaan in de geselecteerde opslaglocatieservices, wat inhoudt dat de opslaglocatieservices
die niet worden vermeld, zijn geblokkeerd.

Lijst met ondersteunde opslaglocatieservices:

OneDrive
Zakelijke SharePoint Online
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Lokale opslag

Met de nieuwe Portal voor problemen oplossen kunnen helpdeskmedewerkers en Intune-beheerders de
gebruikers en hun apparaten weergeven, en taken uitvoeren voor het oplossen van technische problemen met
Intune.

Voor apparaten met iOS 9.3 en hoger is in Intune ondersteuning toegevoegd voor de modus Apparaat verloren.
U kunt nu een apparaat vergrendelen om verder gebruik te voorkomen en een bericht en telefoonnummer
weergeven op het vergrendelingsscherm van het apparaat.

De eindgebruiker kan het apparaat pas ontgrendeld wanneer een beheerder de modus Apparaat verloren heeft
uitgeschakeld. Als de modus Apparaat verloren is ingeschakeld, kunt u de actie Apparaat zoeken uitvoeren om
de geografische locatie van het apparaat weer te geven op een kaart in de Intune-console.

Het apparaat moet een iOS-apparaat in bedrijfseigendom zijn, dat via DEP is ingeschreven en waarop de
supervisiemodus is ingeschakeld.

Zie Wat is Microsoft Intune-apparaatbeheer? voor meer informatie.

Er zijn verbeteringen aangebracht aan het rapport Apparaatacties voor betere prestaties. Bovendien kunt u het
rapport nu filteren op basis van status. U kunt het rapport bijvoorbeeld filteren zodat alleen de apparaatacties
worden weergegeven die zijn voltooid.

U kunt nu categorieën maken, bewerken en toewijzen voor apps die u aan Intune toevoegt. Categorieën kunnen
momenteel alleen worden opgegeven in het Engels. Zie Een app toevoegen aan Intune.

U kunt nu Line-Of-Business-apps uit de store toewijzen aan gebruikers, ongeacht of hun apparaten zijn
ingeschreven bij Intune. Als een apparaat van een gebruiker niet is geregistreerd bij Intune, moet deze daarvoor
de bedrijfsportalwebsite gebruiken en niet de bedrijfsportal-app.

U hebt nu nalevingsrapporten die u informatie bieden over de naleving van apparaten in uw bedrijf. U kunt dan
ook snel aan naleving gerelateerde problemen oplossen waar uw gebruikers mee te maken krijgen. U kunt
informatie bekijken over

De algemene nalevingsstatus van apparaten
De nalevingsstatus voor een specifieke instelling
De nalevingsstatus voor een specifiek beleid

U kunt deze rapporten ook gebruiken om in te zoomen op een specifiek apparaat, om op die manier te bekijken
welke instellingen en beleidsregels van invloed zijn op dat apparaat.

Voor Intune-accounts die na januari 2017 zijn gemaakt, heeft Intune rechtstreekse toegang ingeschakeld tot
Apple-inschrijvingsscenario's. Hiervoor is de werkstroom voor het inschrijven van apparaten gebruikt in Azure
Portal. Voorheen was de Apple-inschrijvingspreview alleen toegankelijk via koppelingen in de Azure-portal.
Intune-accounts die vóór januari 2017 zijn gemaakt, moeten eenmalig worden gemigreerd om de functies in
Azure beschikbaar te maken. De planning voor de migratie is nog niet aangekondigd, maar de informatie wordt zo
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snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Het wordt aangeraden om een testaccount te maken om de nieuwe ervaring
te testen, als u met uw bestaande account geen toegang hebt tot de preview.

Er zijn in Intune nieuwe inschrijvingsbeperkingen toegevoegd die bepalen welke platforms voor mobiele
apparaten kunnen worden ingeschreven. Intune onderscheidt platforms voor mobiele apparaten als iOS, macOS,
Android, Windows en Windows Mobile.

Een beperking voor de registratie van mobiele apparaten, betekent niet dat de PC-clientregistratie ook is
beperkt.
Alleen voor iOS en Android geldt er een extra optie voor het blokkeren van de inschrijving van apparaten die in
persoonlijk eigendom zijn.

Intune markeert alle nieuwe apparaten als persoonlijk, tenzij de IT-beheerder actie onderneemt om deze te
markeren als bedrijfseigen, zoals uitgelegd in dit artikel.

Er is een nieuw rapport Apparaatacties, waarin wordt weergegeven wie externe acties, zoals het herstellen van
fabrieksinstellingen, op apparaten heeft uitgevoerd. In dit rapport wordt ook de status van de actie getoond. Zie
Wat is apparaatbeheer?.

Als onderdeel van de ontwerpwijzigingen op de bedrijfsportalwebsite kunnen iOS- en Android-gebruikers op hun
niet-beheerde apparaten apps installeren die aan hen zijn toegewezen als 'beschikbaar zonder inschrijving'.
Gebruikers kunnen zich met behulp van hun Intune-referenties aanmelden bij de bedrijfsportalwebsite en de lijst
met aan hen toegewezen apps bekijken. De app-pakketten van de 'beschikbaar zonder inschrijving'-apps kunnen
worden gedownload via de bedrijfsportalwebsite. Deze wijziging is niet van toepassing op apps die pas na
inschrijving kunnen worden geïnstalleerd, omdat gebruikers wordt gevraagd hun apparaat in te schrijven als zij
deze apps willen installeren.

U kunt nu categorieën maken, bewerken en toewijzen voor apps die u aan Intune toevoegt. Categorieën kunnen
momenteel alleen worden opgegeven in het Engels. Zie Een app toevoegen aan Intune.

U kunt nu de apparaatcategorie als kolom in de lijst met apparaten weergeven. U kunt ook de categorie uit de
sectie met eigenschappen van de apparaateigenschappenblade bewerken. Zie Een app toevoegen aan Intune.

Windows as a Service is de nieuwe manier voor het aanbieden van updates voor Windows 10. Vanaf Windows 10
bevatten alle Upgrades van onderdelen en Kwaliteitsupdates de inhoud van alle voorgaande updates. Dit houdt in
dat, als u de nieuwste update hebt geïnstalleerd, u zeker weet dat uw Windows 10-apparaten volledig zijn
bijgewerkt. In tegenstelling tot eerdere versies van Windows, moet u nu de volledige update installeren in plaats
van een onderdeel van een update.

Met Windows Update voor bedrijven kunt u updatebeheer vereenvoudigen, zodat u geen afzonderlijke updates
voor groepen apparaten hoeft goed te keuren. U kunt nog steeds risico's in uw omgeving beheren door een
strategie voor update-implementatie te configureren. Windows Update zorgt ervoor dat updates op tijd worden
geïnstalleerd. Microsoft Intune biedt de mogelijkheid update-instellingen op apparaten te configureren en biedt u
de mogelijkheid de installatie van updates uit te stellen. Intune slaat de updates niet op, maar alleen de
beleidstoewijzing voor de update. Apparaten hebben voor de updates rechtstreeks toegang tot Windows Update.
Voor het configureren en beheren van Windows 10-updateringen wordt Intune gebruikt. Een updatering bevat



een aantal instellingen waarin is geconfigureerd wanneer en hoe Windows 10-updates worden geïnstalleerd. Zie
Instellingen voor Windows Update voor bedrijven configureren voor meer informatie.
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Deze pagina bevat nieuwe functies en meldingen die eerder werden aangekondigd op de Wat is er nieuw-pagina
voor de klassieke Intune-portal.

Betere ondersteuning voor Microsoft MyApps in de Managed Browser. Gebruikers van Managed Browser die niet
hoeven te worden beheerd gaan direct naar de MyApps-service, waar ze toegang hebben tot hun door de
beheerder beschikbaar gestelde SaaS-apps. Gebruikers die wel moeten worden beheerd door Intune blijven
MyApps gebruiken via de ingebouwde bladwijzer in Managed Browser.

Zowel de Android- als iOS-versie van de Managed Browser heeft een nieuw pictogram. Dit nieuwe pictogram
bevat het bijgewerkte Intune-logo, om het consistent te maken met de andere apps in Enterprise Mobility +
Security (EM+S). U kunt het nieuwe pictogram voor de Managed Browser zien op de pagina Wat is er nieuw in de
gebruikersinterface van de Intune-app?

De pictogrammen voor de Android-, iOS- en Windows-versies van de app in de bedrijfsportal worden ook
vernieuwd, voor meer consistentie met de andere apps in EM+S. Deze pictogrammen worden in de periode van
april tot eind mei geleidelijk in gebruik genomen op de verschillende platforms.

De Android-bedrijfsportal-app is bijgewerkt met een voortgangsindicator voor het aanmelden wanneer de
gebruiker de app opent of hervat. De indicator geeft de verschillende statussen weer, beginnend bij ‘Verbinden...’,
gevolgd door ‘Aanmelden...’ en ‘Beveiligingseisen controleren...’, voordat de gebruiker de app kan gebruiken. U
kunt de nieuwe schermen voor de bedrijfsportal-app voor Android zien op de pagina Wat is er nieuw in de
gebruikersinterface van de Intune-app?

U kunt nu beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van een app maken om apps te blokkeren waarop geen
app-beveiligingsbeleid is toegepast, zodat deze apps geen toegang hebben tot SharePoint Online. In het scenario
voor voorwaardelijke toegang op basis van een app kunt u via de Azure-portal de apps opgeven die u toegang wilt
verlenen tot SharePoint Online.

Gebruikers hoeven zich niet langer aan te melden bij de Outlook-app als ze op hetzelfde apparaat en met hetzelfde
account zijn aangemeld bij de bedrijfsportal-app voor iOS. Wanneer gebruikers de Outlook-app starten, kunnen ze
hun account selecteren en worden ze automatisch aangemeld. In de toekomst wordt deze functionaliteit ook
toegevoegd aan andere Microsoft-apps.

Er worden nieuwe, specifiekere foutberichten weergegeven in de bedrijfsportal-app voor iOS, die meer



Verbeterde app-installatiestatus voor de Windows 10-bedrijfsportal-appVerbeterde app-installatiestatus voor de Windows 10-bedrijfsportal-app

Windows 10-apparaten bulksgewijs inschrijvenWindows 10-apparaten bulksgewijs inschrijven

Wat is er nieuw in de openbare evaluatieversie van Intune in Azure PortalWat is er nieuw in de openbare evaluatieversie van Intune in Azure Portal

MededelingenMededelingen
Rechtstreekse toegang tot Apple-scenario's voor inschrijvingRechtstreekse toegang tot Apple-scenario's voor inschrijving

Binnenkort in Appx in Intune in Azure PortalBinnenkort in Appx in Intune in Azure Portal

toegankelijke informatie bieden over wat er gebeurt op apparaten. Deze foutsituaties maakten eerder deel uit van
een algemeen foutbericht met de titel “Bedrijfsportal is tijdelijk niet beschikbaar”. Als een gebruiker nu de
bedrijfsportal-app in iOS opent zonder internetverbinding, wordt er een permanente statusbalk weergegeven op
de startpagina met de tekst “Geen internetverbinding”.

De volgende verbeteringen voor de app-installaties die zijn gestart in de bedrijfsportal van Windows 10 zijn
doorgevoerd:

Snellere rapportage over installatievoortgang voor MSI-pakketten
Snellere rapportage over installatievoortgang voor moderne apps op apparaten met Windows 10
Jubileumupdate en hoger
Nieuwe voortgangsbalk voor de installatie van moderne apps op apparaten met Windows 10 Jubileumupdate
en hoger

U kunt de nieuwe voortgangsbalk zien op de pagina Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van de Intune-app?

U kunt nu grote aantallen apparaten waarop de Windows 10-makersupdate wordt uitgevoerd toevoegen aan
Azure Active Directory en Intune met Windows Configuration Designer (WCD). Als u bulksgewijze MDM-
registratie voor uw Azure AD-tenant wilt inschakelen, maakt u een inrichtingspakket waarmee apparaten worden
toegevoegd aan uw Azure AD-tenant met Windows Configuration Designer. Vervolgens past u het pakket toe op
apparaten die bedrijfseigendom zijn en die u bulksgewijs wilt registreren en beheren. Zodra het pakket is toegepast
op de apparaten, worden deze toegevoegd aan Azure AD, ingeschreven bij Intune en zijn ze klaar voor aanmelding
door uw Azure AD-gebruikers. Azure AD-gebruikers zijn standaardgebruikers op deze apparaten en ontvangen
toegewezen beleid en de vereiste apps. Scenario's voor Selfservice portal en bedrijfsportal worden momenteel niet
ondersteund.

Aan het begin van kalenderjaar 2017 migreren we de volledige functionaliteit voor beheerders naar Azure, voor
krachtig en geïntegreerd beheer van EMS-kernwerkstromen op een modern serviceplatform dat kan worden
uitgebreid met Graph API’s.

Vanaf deze maand zal de openbare preview-versie van de nieuwe beheerderservaring te zien zijn voor nieuwe
evaluatietenants in de Azure-portal. Tijdens de preview-periode worden de mogelijkheden en pariteit met de
bestaande Intune-console iteratief geleverd.

De beheerderservaring in de Azure-portal zal gebruikmaken van de eerder aangekondigde nieuwe functionaliteit
voor groepen en targeting. Wanneer uw bestaande tenant wordt gemigreerd naar de nieuwe ervaring voor
groepen, vindt ook de migratie plaats naar de preview-versie van de nieuwe beheerderservaring. Als u in de
tussentijd de nieuwe functionaliteit wilt testen of bekijken totdat de migratie van uw tenant is voltooid, kunt u zich
aanmelden voor een nieuw Intune-evaluatieaccount of de nieuwe documentatie raadplegen.

U kunt hier vinden wat er nieuw is in de Intune-preview-versie in Azure.

Voor Intune-accounts die na januari 2017 zijn gemaakt, heeft Intune rechtstreekse toegang ingeschakeld tot Apple-
inschrijvingsscenario's. Hiervoor is de werkstroom voor het inschrijven van apparaten gebruikt in de Azure Preview
Portal. Voorheen was de Apple-inschrijvingspreview alleen toegankelijk via koppelingen in de Azure-portal. Intune-
accounts die vóór januari 2017 zijn gemaakt, moeten eenmalig worden gemigreerd om de functies in Azure
beschikbaar te maken. De planning voor de migratie is nog niet aangekondigd, maar de informatie wordt zo snel
mogelijk beschikbaar gemaakt. Het wordt aangeraden om een testaccount te maken om de nieuwe ervaring te
testen, als u met uw bestaande account geen toegang hebt tot de preview.
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Als onderdeel van de migratie naar Intune in de Azure-portal, worden de volgende wijzigingen aangebracht in
appx:

1. Er wordt een nieuw type appx-app toegevoegd in de Intune-console, die alleen kan worden geïmplementeerd
op bij MDM ingeschreven apparaten.

2. Het bestaande appx-app-type wordt alleen nog gebruikt voor pc’s die worden beheerd via de Intune-pc-agent.
3. Alle bestaande appx’s worden geconverteerd naar MDM-appx’s bij de migratie.

Dit heeft geen gevolgen voor uw bestaande implementaties op apparaten die worden beheerd door de Intune-pc-
agent. Na de migratie kunt u die gemigreerde appx’s echter niet implementeren op nieuwe apparaten die worden
beheerd door de Intune-pc-agent en waarop de appx’s eerder niet waren gericht.

Na de migratie moet u de appx opnieuw uploaden als een pc-appx, als u deze wilt implementeren op nieuwe pc’s.
Zie Appx changes in Intune on Azure (Appx-wijzigingen in Intune in de Azure-portal) op het blog van het Intune-
ondersteuningsteam voor meer informatie.

De bestaande MAM-beheerdersrollen (Mobile Application Management), namelijk Inzender, Eigenaar en Alleen-
lezen, die in de klassieke Intune-portal (Silverlight) worden gebruikt, worden vervangen door een volledig nieuw
op rollen gebaseerd toegangsbeheer in Intune Azure Portal. Wanneer u naar Azure Portal bent gemigreerd, moet u
uw beheerders opnieuw toewijzen aan deze nieuwe beheerdersrollen. Zie Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
voor Microsoft Intune voor meer informatie over op rollen gebaseerd toegangsbeheer en de nieuwe rollen.

Dit is de aankondiging van een wijziging die in de komende maanden wordt geïntroduceerd en waarmee de
aanmeldervaring wordt verbeterd voor apps in de Intune-bedrijfsportal voor Android, iOS en Windows. De
nieuwe gebruikerservaring wordt automatisch toegepast op alle platformen voor de bedrijfsportal-app wanneer
deze wijziging wordt doorgevoerd in Azure AD. Bovendien kunnen gebruikers nu zich aanmelden bij de
bedrijfsportal vanaf een ander apparaat met een gegenereerde code voor eenmalig gebruik. Dit is vooral nuttig in
gevallen wanneer gebruikers zich moeten aanmelden zonder referenties.

Op de pagina Wat is er nieuw in de app-interface ziet u schermafbeeldingen van de vorige aanmeldingservaring,
de nieuwe aanmeldingservaring met referenties en de nieuwe aanmeldingservaring vanaf een ander apparaat.

De pagina Intune Partner wordt verwijderd uit manage.microsoft.com die begint met de service-update
halverwege mei 2017.

Als u een partnerbeheerder bent, kunt u niet langer weergeven of actie ondernemen namens uw klanten vanaf de
pagina Intune Partner. U moet zich aanmelden bij een van de twee andere partnerportals bij Microsoft.

U kunt zich vanuit zowel het Microsoft Partner Center als het Microsoft 365-beheercentrum aanmelden bij de
klantaccounts die u beheert. Gebruik in de toekomst als partner een van deze sites voor het beheren van uw
klanten.

Apple heeft aangekondigd dat specifieke vereisten gaan gelden voor Application Transport Security (ATS). ATS
wordt gebruikt om betere beveiliging af te dwingen voor alle app-communicatie die verloopt via HTTPS. Deze
wijziging heeft gevolgen voor Intune-klanten die de bedrijfsportal-app gebruiken op iOS.

Een versie van de bedrijfsportal-app is beschikbaar gemaakt voor iOS via het Apple TestFlight-programma
waarmee naleving van de nieuwe ATS-vereisten wordt afgedwongen. Als u dit wilt proberen zodat u uw ATS-
compatibiliteit kunt testen, stuurt u een e-mail naar CompanyPortalBeta@microsoft.com met uw voornaam,
achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Bekijk ons Intune-ondersteuningsblog voor meer informatie.

https://aka.ms/appxchange
https://partnercenter.microsoft.com/
https://admin.microsoft.com/
mailto:CompanyPortalBeta@microsoft.com?subject=Register to TestFlight ATS Company Portal app
https://aka.ms/compportalats
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U kunt nu de toegang van mobiele apparaten tot bedrijfsresources beheren door middel van voorwaardelijke
toegang op basis van een risicoanalyse die door Skycure wordt uitgevoerd. Skycure is een oplossing voor
beveiliging tegen bedreigingen op mobiele apparaten die met Microsoft Intune is geïntegreerd. Risico's worden
beoordeeld op basis van telemetrische gegevens die zijn verzameld op apparaten met Skycure, zoals:

Fysieke beveiliging
Netwerkbeveiliging
Toepassingsbeveiliging
Beveiliging tegen zwakke plekken

U kunt het EMS-beleid voor voorwaardelijke toegang configureren op basis van de risicoanalyse van Symantec
Endpoint Protection Mobile (Skycure), die wordt ingeschakeld via het Intune-nalevingsbeleid voor apparaten. U
kunt aan de hand van dit beleid de toegang van apparaten die niet voldoen aan het beleid tot bedrijfsresources
toestaan of blokkeren op basis van de gedetecteerde bedreigingen. Zie voor meer informatie Symantec Endpoint
Protection Mobile-connector.

Voor de bedrijfsportal-app voor Android wordt een update uitgevoerd voor de gebruikersinterface om deze er
moderner te laten uitzien en om een betere gebruikerservaring te bieden. De belangrijkste updates zijn:

Kleuren: de tabbladkoppen van de bedrijfsportal-app hebben de kleuren van de door de IT opgegeven huisstijl.
Apps: op het tabblad Apps zijn de knoppen Aanbevolen apps en Alle apps bijgewerkt.
Zoeken: op het tabblad Apps is de knop Zoeken nu een zwevende actieknop.
Navigeren door apps: in de weergave Alle apps wordt tabbladen getoond voor de opties Aanbevolen, Alle en
Categorieën om de navigatie te vereenvoudigen.
Ondersteuning: de tabbladen Mijn apparaten en Contact opnemen met IT zijn bijgewerkt om de
leesbaarheid te vergroten.

Zie UI-updates voor Intune-apps voor eindgebruikers voor meer informatie over deze wijzigingen.

Als onderdeel van de ontwerpwijzigingen op de bedrijfsportalwebsite kunnen iOS- en Android-gebruikers op hun
niet-beheerde apparaten apps installeren die aan hen zijn toegewezen als 'beschikbaar zonder inschrijving'.
Gebruikers kunnen zich met behulp van hun Intune-referenties aanmelden bij de bedrijfsportalwebsite en de lijst
met aan hen toegewezen apps bekijken. De app-pakketten van de 'beschikbaar zonder inschrijving'-apps kunnen
worden gedownload via de bedrijfsportalwebsite. Deze wijziging is niet van toepassing op apps die pas na
inschrijving kunnen worden geïnstalleerd, omdat gebruikers wordt gevraagd hun apparaat in te schrijven als zij
deze apps willen installeren.

Als u de Windows 10-bedrijfsportal-app moet downloaden en sideloaden, kunt u nu een script gebruiken om het
proces voor het ondertekenen van apps voor uw organisatie te vereenvoudigen en stroomlijnen. Raadpleeg
Microsoft Intune Signing Script (Ondertekeningsscript voor Microsoft Intune) voor de Windows 10-bedrijfsportal
in de TechNet-galerie voor het downloaden van het script en meer informatie over het gebruik ervan. Raadpleeg
Updating your Windows 10 Company Portal app (Uw Windows 10-bedrijfsportal-app bijwerken) in het Intune
Support-teamweblog voor meer informatie over deze mededeling.

Op 27 maart 2017 is begonnen met het uitrollen van de iOS 10.3-release voor iOS-gebruikers. Alle bestaande
Intune MDM- en MAM-scenario's zijn compatibel met de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple.

https://aka.ms/win10cpscript
https://blogs.technet.microsoft.com/intunesupport/2017/03/13/updating-your-windows-10-company-portal-app/
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De bedrijfsportalwebsite moderniserenDe bedrijfsportalwebsite moderniseren

MededelingenMededelingen
Bij groepsmigratie zijn geen updates voor groepen of beleidsregels vereist voor iOS-apparatenBij groepsmigratie zijn geen updates voor groepen of beleidsregels vereist voor iOS-apparaten

We verwachten dat alle bestaande Intune-functies die momenteel beschikbaar zijn voor het beheer van iOS-
apparaten gewoon blijven werken wanneer de gebruikers hun apparaten en apps upgraden naar iOS 10.3.

Er zijn momenteel geen problemen bekend. Als u problemen ondervindt met iOS 10.3, neemt u contact op met het
Intune-ondersteuningsteam.

Vanwege de afwezigheid van de Google Play Store in China kunnen Android-apparaten apps alleen verkrijgen via
Chinese-marktplaatsen. De bedrijfsportal ondersteunt deze werkstroom door Android-gebruikers in China om te
leiden zodat ze de bedrijfsportal- en Outlook-apps kunnen downloaden in lokale App Stores. Dit verbetert de
gebruikerservaring wanneer beleidsregels voor voorwaardelijke toegang zijn ingeschakeld, zowel voor Mobile
Device Management als voor Mobile Application Management. De bedrijfsportal- en Outlook-apps voor Android
zijn beschikbaar via de volgende Chinese App Stores:

Baidu
Xiaomi
Tencent
Huawei
Wandoujia

In December 2016 is een update uitgebracht waarmee Multi-Factor Authentication (MFA) kan worden
afgedwongen op een groep gebruikers wanneer deze een iOS-, Android-, Windows 8.1+- of Windows Phone
8.1+-apparaat inschrijven. Deze functie kan niet werken zonder bepaalde basislijnversies van de bedrijfsportal-app
voor Android (v5.0.3419.0 +) en iOS (v2.1.17 +).

Microsoft verbetert Intune voortdurend door het toevoegen van nieuwe functies aan zowel de console als de
bedrijfsportal-apps op alle ondersteunde platforms. Microsoft publiceert als gevolg hiervan alleen oplossingen
voor problemen die in de huidige versie van de bedrijfsportal-app worden aangetroffen. Het wordt daarom
aanbevolen de nieuwste versies van de bedrijfsportal-apps te gebruiken voor de beste gebruikerservaring.

Laat uw gebruikers hun apparaten zodanig instellen dat deze automatisch apps bijwerken uit de betreffende app store. Als u
de Android-bedrijfsportal-app beschikbaar hebt gesteld op een netwerkshare, kunt u de meest recente versie downloaden
van Microsoft Download Center.

Microsoft heeft de algemene beschikbaarheid van Microsoft Teams aangekondigd. De bijgewerkte Microsoft
Teams-apps voor iOS en Android zijn nu beschikbaar met de mogelijkheden van Intune Mobile App Management
(MAM), zodat u uw teams in staat kunt stellen op verschillende apparaten te werken, terwijl conversaties en
bedrijfsgegevens altijd beveiligd blijven. Zie de aankondiging over Microsoft Teams op het Enterprise Mobility and
Security Blog voor meer informatie.

De bedrijfsportalwebsite ondersteunt apps die zijn gericht op gebruikers die geen beheerde apparaten hebben. De
website wordt in overeenstemming gebracht met andere Microsoft-producten en -services met een nieuw
contrasterend kleurenschema, dynamische illustraties en een 'hamburgermenu', .

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836946
http://en.miui.com/thread-469541-1-1.html
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836949
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836948
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836950
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=49140
https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2017/03/14/microsoft-teams-is-now-generally-available-and-mam-enabled-on-ios-and-android/
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Bedrijfsportal voor iOS-koppelingen openen in de appBedrijfsportal voor iOS-koppelingen openen in de app

Nieuw MDM-serveradres voor Windows-apparatenNieuw MDM-serveradres voor Windows-apparaten

Nieuwe gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor AndroidNieuwe gebruikerservaring voor de bedrijfsportal-app voor Android

Meerdere beheerhulpprogramma's koppelen aan Microsoft Store voor BedrijvenMeerdere beheerhulpprogramma's koppelen aan Microsoft Store voor Bedrijven

Voor elke Intune-apparaatgroep die vooraf is toegewezen door een inschrijvingsprofiel voor bedrijfsapparaten,
wordt tijdens de migratie naar Azure Active Directory-apparaatgroepen een overeenkomende dynamische
apparaatgroep in AAD gemaakt op basis van de naam van het inschrijvingsprofiel. Dit zorgt ervoor dat apparaten
wanneer ze worden ingeschreven automatisch worden gegroepeerd en hetzelfde beleid en dezelfde apps
ontvangen als de oorspronkelijke Intune-groep.

Wanneer een tenant in het migratieproces wordt ingevoerd voor groepering en targeting, wordt in Intune
automatisch een dynamische AAD-groep gemaakt die overeenkomt met een Intune-groep waarop een
inschrijvingsprofiel voor bedrijfsapparaten is gericht. Als de Intune-beheerder de betreffende Intune-groep
verwijdert, wordt de overeenkomende dynamische AAD-groep niet verwijderd. Leden van de groep en de
dynamische query worden gewist, maar de groep zelf blijft aanwezig totdat de IT-beheerder deze via de AAD-
portal verwijdert.

Ook als de IT-beheerder de Intune-groep wijzigt waarop een inschrijvingsprofiel voor bedrijfsapparaten is gericht,
wordt in Intune een nieuwe dynamische groep gemaakt op basis van de nieuwe profieltoewijzing en wordt de
dynamische groep die werd gemaakt voor de oude toewijzing niet verwijderd.

Het standaardgedrag voor het registreren van Windows 10-desktops verandert. Nieuwe registraties volgen het
standaardproces van registratie via de MDM-agent in plaats van via de pc-agent. De bedrijfsportalwebsite biedt
gebruikers van Windows 10-desktops registratie-instructies om ze te helpen bij het toevoegen van Windows 10-
desktopcomputers als mobiele apparaten. Dit heeft geen gevolgen voor momenteel ingeschreven pc's en met
behulp van de pc-agent kan uw organisatie nog altijd Windows 10-desktops beheren als u dat liever hebt.

Eindgebruikers krijgen extra informatie over het verkrijgen van toegang tot werk- of schoolgegevens als die
gegevens automatisch worden verwijderd op basis van het beleid 'Offline-interval voor gegevens van app worden
gewist'.

Koppelingen in de bedrijfsportal-app voor iOS, inclusief koppelingen naar documentatie en apps, worden
rechtstreeks in de bedrijfsportal-app geopend met behulp van in-app-weergave van Safari. Deze update wordt
afzonderlijk van de service-update in januari verzonden.

Wanneer Windows- en Windows Phone-gebruikers een apparaat willen inschrijven, mislukt dit als ze
(desgevraagd) manage.microsoft.com invullen als het MDM-serveradres. Het MDM-serveradres is gewijzigd
van manage.microsoft.com in enrollment.manage.microsoft.com . Stel uw gebruikers ervan op de hoogte dat
ze enrollment.manage.microsoft.com moeten gebruiken als het MDM-serveradres als dit wordt gevraagd
tijdens het inschrijven van een Windows- of Windows Phone-apparaat. Uw CNAME-instellingen hoeven niet te
worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over deze wijziging naar aka.ms/intuneenrollsvrchange.

Vanaf maart volgt de bedrijfsportal-app voor Android richtlijnen voor het ontwerpen van materiaal voor een
moderne vormgeving. Deze verbeterde gebruikerservaring omvat het volgende:

Kleuren : tabbladkoppen kunnen worden gekleurd volgens uw aangepaste kleurenpalet.
Interface : de knoppen Aanbevolen apps en Alle apps op het tabblad Apps zijn bijgewerkt. De knop Zoeken is
nu een zwevende actieknop.
Navigatie : Alle apps biedt een tabbladweergave van de opties Aanbevolen, Alle en Categorieën om de
navigatie te vereenvoudigen.
Service : de leesbaarheid van de tabbladen Mijn apparaten en Contact opnemen met IT is verbeterd.

De pagina met UI-updates bevat voor-en-na afbeeldingen.

https://aka.ms/intuneenrollsvrchange
https://material.io/guidelines/material-design/introduction.html
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Interne consolerapporten voor MAM zonder registratieInterne consolerapporten voor MAM zonder registratie

Android 7.1.1-ondersteuningAndroid 7.1.1-ondersteuning

Oplossing voor het probleem waarbij iOS-apparaten inactief zijn of waarbij de beheerconsole er niet mee kan communicerenOplossing voor het probleem waarbij iOS-apparaten inactief zijn of waarbij de beheerconsole er niet mee kan communiceren

MededelingenMededelingen
Standaardinstelling voor het beheren van Windows-desktops via Windows-instellingenStandaardinstelling voor het beheren van Windows-desktops via Windows-instellingen

Verbetering van Mobile App Management-ondersteuning voor selectief wissenVerbetering van Mobile App Management-ondersteuning voor selectief wissen

Bedrijfsportal voor iOS-koppelingen openen in de appBedrijfsportal voor iOS-koppelingen openen in de app

Als u meer dan één beheerhulpprogramma voor het implementeren van Microsoft Store voor Bedrijven-apps
gebruikt, kon u voorheen slechts één van deze programma’s koppelen met Microsoft Store voor Bedrijven. U kunt
nu meerdere beheerhulpprogramma's met de Store koppelen, bijvoorbeeld Intune en Configuration Manager. Zie
Apps die u hebt aangeschaft in Microsoft Store voor Bedrijven, beheren met Microsoft Intune voor meer
informatie.

Aan het begin van kalenderjaar 2017 migreren we de volledige functionaliteit voor beheerders naar Azure, voor
krachtig en geïntegreerd beheer van EMS-kernwerkstromen op een modern serviceplatform dat kan worden
uitgebreid met Graph API’s.

Vanaf deze maand zal de openbare preview-versie van de nieuwe beheerderservaring te zien zijn voor nieuwe
evaluatietenants in de Azure-portal. Tijdens de preview-periode worden de mogelijkheden en pariteit met de
bestaande Intune-console iteratief geleverd.

De beheerderservaring in de Azure-portal zal gebruikmaken van de eerder aangekondigde nieuwe functionaliteit
voor groepen en targeting. Wanneer uw bestaande tenant wordt gemigreerd naar de nieuwe ervaring voor
groepen, vindt ook de migratie plaats naar de preview-versie van de nieuwe beheerderservaring. Als u in de
tussentijd de nieuwe functionaliteit wilt testen of bekijken totdat de migratie van uw tenant is voltooid, kunt u zich
aanmelden voor een nieuw Intune-evaluatieaccount of de nieuwe documentatie raadplegen.

U kunt hier vinden wat er nieuw is in de Intune-preview-versie in Azure.

Er zijn nieuwe rapporten voor app-beveiliging toegevoegd voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde
apparaten. Zie voor meer informatie MAM-beleid bewaken met Intune.

Intune biedt nu volledige ondersteuning en volledig beheer voor Android 7.1.1.

Wanneer het contact tussen de apparaten van gebruikers en Intune verloren gaat, kunt u de gebruikers stappen
voor probleemoplossing aandragen waarmee ze weer toegang krijgen tot de bedrijfsresources. Zie Apparaten zijn
inactief of de beheerconsole kan er niet mee communiceren.

Het standaardgedrag voor het registreren van Windows 10-desktops verandert. Nieuwe registraties volgen het
standaardproces van registratie via de MDM-agent in plaats van via de pc-agent.

De bedrijfsportalwebsite biedt gebruikers van Windows 10-desktops registratie-instructies om ze te helpen bij het
toevoegen van Windows 10-desktopcomputers als mobiele apparaten. Dit heeft geen gevolgen voor momenteel
ingeschreven pc's en met behulp van de pc-agent kan uw organisatie nog altijd Windows 10-desktops beheren als
u dat liever hebt.

Eindgebruikers krijgen extra informatie over het verkrijgen van toegang tot werk- of schoolgegevens als die
gegevens automatisch worden verwijderd op basis van het beleid 'Offline-interval voor gegevens van app worden
gewist'.
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Openbare preview van Intune in Azure PortalOpenbare preview van Intune in Azure Portal

Nieuwe mogelijkhedenNieuwe mogelijkheden

Koppelingen in de bedrijfsportal-app voor iOS, inclusief koppelingen naar documentatie en apps, worden
rechtstreeks in de bedrijfsportal-app geopend met behulp van in-app-weergave van Safari. Deze update wordt
afzonderlijk van de service-update in januari verzonden.

Te beginnen in februari ondersteunt de bedrijfsportalwebsite apps die zijn gericht op gebruikers die geen beheerde
apparaten hebben. De website wordt in overeenstemming gebracht met andere Microsoft-producten en -services
met een nieuw contrasterend kleurenschema, dynamische illustraties en een 'hamburgermenu', .

We hebben de documentatie bijgewerkt voor beheerders en app-ontwikkelaars die beleid voor app-beveiliging
(ook wel MAM-beleid genoemd) willen inschakelen in hun iOS- en Android-apps met behulp van de Intune App
Wrapping Tool of Intune App SDK.

De volgende artikelen zijn bijgewerkt:

Bepalen hoe u apps voorbereidt op Mobile Application Management met Microsoft Intune
iOS-apps voorbereiden voor Mobile Application Management met de Intune App Wrapping Tool
Aan de slag met de Microsoft Intune App SDK
Ontwikkelaarshandleiding voor Intune App SDK voor iOS

De volgende artikelen zijn nieuwe toevoegingen aan de documentenbibliotheek:

Intune App SDK Cordova-invoegtoepassing
Intune App SDK Xamarin-onderdeel

De bedrijfsportal voor iOS introduceert een voortgangsbalk op het startscherm met informatie voor de gebruiker
over het laden van processen die optreden. Er is een gefaseerde rollout van de voortgangsbalk als vervanging van
het kringveld. Dit betekent dat sommige van uw gebruikers de nieuwe voortgangsbalk te zien krijgen, terwijl
anderen blijven het kringveld blijven zien.

Aan het begin van kalenderjaar 2017 migreren we de volledige functionaliteit voor beheerders naar Azure, voor
krachtig en geïntegreerd beheer van EMS-kernwerkstromen op een modern serviceplatform dat kan worden
uitgebreid met Graph API’s. Voordat deze portal algemeen beschikbaar wordt voor alle Intune-tenants, zullen we
later deze maand een preview van deze nieuwe beheerderservaring uitrollen voor een select aantal tenants.

De beheerderservaring in de Azure-portal zal gebruikmaken van de eerder aangekondigde nieuwe functionaliteit
voor groepen en targeting. Wanneer uw bestaande tenant wordt gemigreerd naar de nieuwe ervaring voor
groepen, vindt ook de migratie plaats naar de preview-versie van de nieuwe beheerderservaring. In de tussentijd
vindt u in Azure Portal nieuwe documentatie met meer informatie over wat we in petto hebben voor Microsoft
Intune.

Integratie van onkostenbeheer voor telecom in de openbare preview van Azure Portal We beginnen nu
met preview-versies van de integratie met externe systemen voor onkostenbeheer voor telecom (TEM) in de
Azure-portal. U kunt Intune gebruiken om limieten in te stellen voor gegevensgebruik, voor zowel nationaal als
roaming. Hierbij beginnen we met Saaswedo. Als u deze functie in uw proeftenant wilt inschakelen, neemt u
contact op met Microsoft-ondersteuning.

Meervoudige verificatie voor alle platformen U kunt nu meervoudige verificatie (MFA) afdwingen voor een
geselecteerde groep gebruikers, wanneer zij een apparaat met iOS, Android, Windows 8.1+ of Windows Phone
8.1+ inschrijven bij de Azure-beheerportal. Dit doet u door MFA te configureren voor Microsoft Intune-inschrijving

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-sdk-cordova
https://docs.microsoft.com/intune/what-is-intune
http://www.saaswedo.com/
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business-apps
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opnieuw instellen

Vergrendelen op afstand

Wachtwoordcode opnieuw instellen

AfschaffingenAfschaffingen

in Azure Active Directory.

Mogelijkheid om de registratie van mobiele apparaten te beperken Er zijn in Intune nieuwe
inschrijvingsbeperkingen toegevoegd die bepalen welke platforms voor mobiele apparaten kunnen worden
ingeschreven. Intune onderscheidt platforms voor mobiele apparaten als iOS, macOS, Android, Windows en
Windows Mobile.

Een beperking voor de registratie van mobiele apparaten, betekent niet dat de PC-clientregistratie ook is
beperkt.
Alleen voor iOS geldt er een extra optie voor het blokkeren van de inschrijving van apparaten die in persoonlijk
eigendom zijn.

Intune markeert alle nieuwe apparaten als persoonlijk, tenzij de IT-beheerder actie onderneemt om deze te
markeren als bedrijfseigen, zoals uitgelegd in dit artikel.

Meervoudige verificatie voor registratie wordt verplaatst naar Azure Portal Tot nu toe maakten beheerders
gebruik van de Intune-console of de Configuration Manager-console (vóór de release oktober 2016) om
meervoudige verificatie in te stellen voor Intune-registraties. Met deze bijgewerkte functie kunt u zich aanmelden
bij de Microsoft Azure-portal met uw Intune-referenties en de instellingen voor meervoudige verificatie
configureren via Azure AD. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bedrijfsportal-app voor Android nu beschikbaar in China  De bedrijfsportal-app voor Android kan vanaf nu
worden gedownload in China.Vanwege de afwezigheid van Google Play Store in China kunnen Android-apparaten
apps alleen verkrijgen via Chinese app-marktplaatsen. De bedrijfsportal-app voor Android kan nu worden
gedownload via de volgende stores:

Baidu
Huawei
Tencent
Wandoujia
Xiaomi

De bedrijfsportal-app voor Android maakt gebruik van Google Play Services om te communiceren met de
Microsoft Intune-service. Omdat Google Play Services nog niet beschikbaar is in China, kan het tot wel acht uur
duren voordat de volgende taken zijn voltooid.

Firefox biedt geen ondersteuning meer voor Silverlight Mozilla verwijdert per maart 2017 de ondersteuning
voor Silverlight in versie 52 van de Firefox-browser. Als gevolg hiervan kunt u zich niet meer aanmelden bij de
bestaande Intune-console wanneer u een latere versie dan Firefox 51 gebruikt. U kunt het beste Internet Explorer

https://manage.windowsazure.com
https://aka.ms/mfa_ad
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836946
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836948
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836949
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=836950
http://en.miui.com/thread-469541-1-1.html
https://www.mozilla.org/firefox
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10 of 11 voor toegang tot de beheerconsole, of een eerdere versie dan Firefox 52. Met de overgang van Intune
naar Azure Portal worden een aantal moderne browsers ondersteund zonder afhankelijkheid van Silverlight.

Het verwijderen van beleid voor mobiele postvakken van Exchange Online Vanaf december kunnen
beheerders het beleid voor mobiele postvakken van Exchange Online (EAS) niet langer weergeven en configureren
in de Intune-console. Deze wijziging wordt geïmplementeerd voor alle Intune-tenants in december en januari. De
configuratie van bestaande beleidsregels blijft onveranderd. Voor het configureren van nieuw beleid maakt u
gebruikt van de Exchange Management Shell. Meer informatie vindt u hier.

De AV-speler, afbeeldingsviewer en PDF-viewer van Intune worden niet meer ondersteund in Android
Vanaf half december 2016 zijn de Intune AV-speler, afbeeldingsviewer en PDF-viewer niet langer beschikbaar voor
gebruikers. Deze apps zijn vervangen door de app Azure Information Protection. Meer informatie over Azure
Information Protection vindt u hier.

Nieuwe Microsoft Intune-bedrijfsportal voor Windows 10-apparaten Microsoft heeft een nieuwe Microsoft
Intune-bedrijfsportal voor Windows 10-apparaten uitgebracht. Deze app maakt gebruik van de Windows 10
Universal-indeling en biedt gebruikers een bijgewerkte gebruikerservaring in de app zelf, en een identieke
gebruikerservaring op alle Windows 10-apparaten (pc en mobiel), met behoud van de functionaliteit die ze
momenteel gebruiken.

Met de nieuwe app kunnen gebruikers van Windows 10-apparaten ook gebruikmaken van aanvullende functies
van het platform, zoals eenmalige aanmelding (SSO) en verificatie op basis van certificaten. De app wordt
beschikbaar gesteld als een upgrade van de bestaande Windows 8.1-bedrijfsportal en Windows Phone 8.1-
bedrijfsportal in Microsoft Store. Zie aka.ms/intunecp_universalapp voor meer informatie.

Een update voor Intune en Android for Work Hoewel u Android for Work-apps kunt implementeren met de actie Vereist
, kunt u apps alleen implementeren als Beschikbaar als uw Intune-groepen zijn gemigreerd naar de nieuwe functie voor
groepen van Azure AD.

De invoegtoepassing Intune App SDK voor Cordova biedt nu ondersteuning voor MAM zonder
registratie App-ontwikkelaars kunnen de invoegtoepassing Intune App SDK voor Cordova nu gebruiken om
MAM-functionaliteit zonder apparaatinschrijving in te schakelen in hun op Cordova gebaseerde apps voor Android
en iOS. U vindt de Intune App SDK Cordova-invoegtoepassing hier.

Het onderdeel Intune App SDK Xamarin biedt nu ondersteuning voor MAM zonder registratie App-
ontwikkelaars kunnen het Intune App SDK Xamarin-onderdeel nu gebruiken om MAM-functionaliteit zonder
apparaatinschrijving in te schakelen in hun op Xamarin gebaseerde apps voor Android en iOS. U vindt het Intune
App SDK Xamarin-onderdeel hier.

Een Symantec-handtekeningcertificaat vereist geen ondertekend Windows Phone 8-bedrijfsportal meer
voor uploaden Voor het uploaden van een Symantec-handtekeningcertificaat is geen ondertekend Windows
Phone 8-bedrijfsportal-app meer nodig. Het certificaat kan afzonderlijk worden geüpload.

Ondersteuning voor de Windows Phone 8-bedrijfsportal Ondersteuning voor de Windows Phone 8-
bedrijfsportal wordt nu afgeschaft. Ondersteuning voor het Windows Phone 8- en Windows RT-platform is
afgeschaft in oktober 2016. Ondersteuning voor de Windows 8-bedrijfsportal is ook in oktober 2016 afgeschaft.

https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/
https://docs.microsoft.com/azure/azure-preview-portal-supported-browsers-devices
https://technet.microsoft.com/library/bb123783%28v=exchg.150%29.aspx
https://docs.microsoft.com/information-protection/rms-client/mobile-app-faq
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrfj3pz
https://aka.ms/intunecp_universalapp
https://github.com/msintuneappsdk/cordova-plugin-ms-intune-mam
https://github.com/msintuneappsdk/intune-app-sdk-xamarin


Zie tevens
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Device Enrollment Program (DEP)
(alleen iOS)

Beheerder > Mobile Device
Management > iOS > Device
Enrollment Program

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > Token voor het
inschrijvingsprogramma

Device Enrollment Program (DEP)
(alleen iOS)

Beheerder > Mobile Device
Management > iOS en Mac OS X >
Device Enrollment Program

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > Serienummers voor het
inschrijvingsprogramma

Inschrijvingsregels Beheerder > Mobile Device
Management > Inschrijvingsregels

Apparaatinschrijving >
Inschrijvingsbeperkingen

Wordt gegroepeerd op iOS-
serienummer

Groepen > Alle apparaten > Vooraf
geregistreerde bedrijfsapparaten > Op
iOS-serienummer

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > Serienummers voor het
inschrijvingsprogramma

Wordt gegroepeerd op iOS-
serienummer

Groepen > Alle apparaten > Vooraf
geregistreerde bedrijfsapparaten > Op
iOS-serienummer

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > AC-serienummers

Wordt gegroepeerd op IMEI (alle
platformen)

Groepen > Alle apparaten > Vooraf
geregistreerde bedrijfsapparaten > Op
IMEI (alle platforms)

Apparaatinschrijving >
Bedrijfsapparaat-id's

Inschrijvingsprofiel voor
bedrijfsapparaten

Beleid > Inschrijving van
bedrijfsapparaten

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > Profielen voor het
inschrijvingsprogramma

Inschrijvingsprofiel voor
bedrijfsapparaten

Beleid > Inschrijving van
bedrijfsapparaten

Apparaatinschrijving > Apple-
inschrijving > AC-profielen

Android for Work Beheerder > Mobile Device
Management > Android for Work

Apparaatinschrijving > Android-
inschrijving

Voorwaarden Beleid > Voorwaarden Apparaatinschrijving > Voorwaarden

Bij het verplaatsen van Intune naar de Azure-portal hebben we van de gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal
taken logischer in te delen. Maar dergelijke verbeteringen betekenen wel dat u de nieuwe indeling moet leren
kennen. Deze referentiegids is speciaal bedoeld voor degenen die heel vertrouwd zijn met Intune in de klassieke
portal, en die zich afvragen waar bepaalde functies in Intune zijn gebleven in Azure Portal. Als een functie die u
zoekt niet wordt behandeld in dit artikel, laat dan een reactie achter onder het artikel, zodat we het kunnen
bijwerken.



 

Instellingen voor de bedrijfsportal Beheer > Bedrijfsportal Beheer > Mobiele apps
Installatie > Huisstijl voor
bedrijfsportal

ONDERDEEL PAD IN KLASSIEKE PORTAL PAD IN INTUNE IN DE AZURE-PORTAL

Waar kan ik groepen beheren?

Waar zijn de inschrijvingsregels gebleven?

Intune in de Azure-portal gebruikt Azure Active Directory (AD) om groepen te beheren.

In de klassieke portal kunt u regels instellen voor de MDM-inschrijving van mobiele en moderne Windows- en
macOS-apparaten.

Deze regels waren van toepassing op alle gebruikers in uw Intune-account, zonder uitzonderingen. In Azure Portal
zijn deze regels nu onderverdeeld in twee typen beleid, Beperkingen voor apparaattypen en
Apparaatlimietbeperkingen.

De standaard Apparaatlimietbeperking komt overeen met de Limiet apparaatinschrijvingen in de klassieke portal.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-groups-create-azure-portal


Waar is mijn beleid voor voorwaardelijke toegang?

De standaard Beperking voor apparaattypen komt overeen met de Platformbeperkingen in de klassieke portal.

De mogelijkheid om apparaten in persoonlijk eigendom toe te staan of te blokkeren, wordt nu beheerd onder de
Platformconfiguraties van de Beperkingen voor apparaattypen.

Nieuwe beperkingsmogelijkheden worden uitsluitend toegevoegd aan Azure Portal.

Nadat uw tenant is gemigreerd naar de Azure-portal, blijven de beleidsregels voor voorwaardelijke toegang van
uw tenant van kracht. U kunt deze echter niet weergeven of wijzigen via Intune in Azure Portal.



  

Waar is mijn nalevingsbeleid gebleven?

Waar is Apple DEP gebleven?

Als u beleidsregels voor voorwaardelijke toegang wilt weergeven en er wijzigingen in wilt aanbrengen via de
Azure-portal, moet u de oude beleidsregels verwijderen uit de klassieke portal. U maakt ze daarna opnieuw in
Azure Portal. Raadpleeg Klassiek beleid migreren in de Azure-portal voor meer informatie over het migreren van
beleidsregels voor voorwaardelijke toegang.

Nadat uw tenant is gemigreerd naar Azure Portal, blijft het nalevingsbeleid van uw tenant van kracht. U kunt deze
echter niet weergeven of wijzigen via Intune in Azure Portal.

Als u het nalevingsbeleid wilt weergeven en er wijzigingen in wilt aanbrengen vanuit Azure Portal, moet u de oude
beleidsregels verwijderen uit de klassieke portal. U maakt ze daarna opnieuw in Azure Portal. Zie Aan de slag met
apparaatnalevingsbeleid voor meer informatie over beleidsregels voor apparaatnaleving.

In de klassieke portal kunt u Intune instellen voor integratie met het Device Enrollment Program van Apple, en
handmatig synchroniseren met de service van Apple:

In de Azure-portal stelt u het Apple Device Enrollment Program in met dezelfde stappen als in de klassieke versie
van Intune:

De optie Synchroniseren in de klassieke portal is echter verplaatst naar de werkstroom voor serienummerbeheer,

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-migration
https://docs.microsoft.com/intune/device-compliance-get-started


    Waar zijn de vooraf geregistreerde bedrijfsapparaten gebleven?
Op iOS-serienummerOp iOS-serienummer

omdat de resultaten van een handmatige synchronisatie hier worden weergegeven:

In de klassieke portal kunt u iOS-apparaten inschrijven via het Apple Device Enrollment Program (DEP) en het
hulpprogramma Apple Configurator. In beide methoden is het vooraf inschrijven van apparaten op serienummer
mogelijk en worden speciale profielen voor de inschrijving van bedrijfsapparaten gebruikt. Voorafgaand aan de
inschrijving kunt u de toewijzing van het inschrijvingsprofiel beheren via de apparaatgroep Vooraf
geregistreerde bedrijfsapparaten op iOS-serienummer:

Deze lijst bevat serienummers voor inschrijving met zowel Apple DEP als Configurator. Ter voorkoming van niet-
overeenkomende profieltoewijzingen (DEP-profiel aan AC-serienummer en andersom) hebben we de
serienummers verdeeld in twee lijsten in de Azure-portal:

DEP-serienummers 



  Op IMEI (alle platformen)Op IMEI (alle platformen)

Apple Configurator-serienummers 

In de klassieke portal kunt u vooraf een lijst maken met de IMEI-nummers van apparaten, om ze te markeren als
bedrijfsapparaten voor de inschrijving bij Intune:



Waar zijn de inschrijvingsprofielen voor bedrijfsapparaten gebleven?

In de Azure-portal moet u dezelfde IMEI uploaden naar de lijst Bedrijfsapparaat-id’s in een kommagescheiden
CSV-bestand. In de nieuwe portal kunt u IMEI-nummers niet handmatig invoeren:

Intune in de Azure-portal is voorbereid op toekomstige identificatienummers anders dan IMEI, maar momenteel
kunnen in vooraf opgestelde lijsten alleen IMEI-nummers worden gebruikt.



Als u iOS-apparaten wilt inschrijven via het Apple Device Enrollment Program of met het hulpprogramma Apple
Configurator, moet u een inschrijvingsprofiel voor bedrijfsapparaten opgeven om aan het apparaat toe te wijzen.
In de klassieke portal verliep het maken en beheren van deze profielen via een enkele lijst:

In de lijst staan profielen die kunnen worden gebruikt met het Apple Device Enrollment Program (DEP Aan) en
profielen die alleen kunnen worden gebruikt met het hulpprogramma Apple Configurator (DEP Uit).

Ter voorkoming van verwarring tussen de twee profieltypen en eventuele onjuiste toewijzingen (DEP-profiel aan
Configurator-apparaat en omgekeerd), hebben we het maken en beheren van Inschrijvingsprofielen
(ondersteunen zowel Apple Device Enrollment Program en Apple School Manager) en Apple Configurator-
profielen gescheiden:

DEP-profielen 

Apple Configurator-profielen 





Klassieke Microsoft Intune-groepen in Azure Portal
8-4-2019 • 7 minutes to read

Welke functies zijn niet beschikbaar?

Aan de slag

Wat is er gebeurd met Intune-groepen?

We hebben op basis van uw feedback wijzigingen doorgevoerd in de wijze waarop u werkt met groepen in
Microsoft Intune. Als u Intune via Azure Portal gebruikt, zijn uw Intune-groepen naar de Azure Active Directory-
beveiligingsgroepen gemigreerd.

Het voordeel voor u is dat u nu in al uw Enterprise Mobility + Security- en Azure AD-apps op dezelfde manier
met groepen kunt werken. Bovendien kunt u PowerShell en Graph API gebruiken om deze nieuwe functionaliteit
uit te breiden en aan te passen.

Azure AD-beveiligingsgroepen ondersteunen alle typen Intune-implementaties voor zowel gebruikers als
apparaten. Daarnaast kunt u gebruikmaken van dynamische Azure AD-groepen die automatisch worden
bijgewerkt op basis van de kenmerken die u verstrekt. U kunt bijvoorbeeld een groep apparaten maken die
werken met iOS 9. Wanneer een apparaat met iOS 9 wordt ingeschreven, verschijnt het apparaat automatisch in
de dynamische groep.

Sommige functies voor Intune-groepen die u mogelijk eerder hebt gebruikt, zijn niet beschikbaar in Azure AD:

De Intune-groepen Niet-gegroepeerde gebruikers en Niet-gegroepeerde apparaten zijn niet meer
beschikbaar.

De optie Specifieke leden uitsluiten van een groep bestaat niet in Azure Portal. U kunt echter een Azure
AD-beveiligingsgroep met geavanceerde regels gebruiken om dit gedrag te repliceren. U kunt
bijvoorbeeld een geavanceerde regel maken waarmee u alle personen van de afdeling Verkoop opneemt
in een beveiligingsgroep, behalve degenen waarbij het woord 'assistent' in hun titel voorkomt. Deze
geavanceerde regel ziet er als volgt uit:

(user.department -eq "Sales") -and -not (user.jobTitle -contains "Assistant") .

De groep Alle door Exchange ActiveSync beheerde apparaten in de klassieke Intune-console is niet
gemigreerd naar Azure AD. U hebt echter nog altijd toegang tot informatie over met EAS beheerde
apparaten via Azure Portal.

Lees de volgende onderwerpen voor informatie over Azure AD-beveiligingsgroepen en hoe deze werken:

Zorg ervoor dat beheerders die groepen moeten maken, worden toegevoegd aan de Azure AD-rol Intune-
servicebeheerder. De rol Servicebeheerder van Azure AD heeft geen Groep beheren-machtigingen.
Als uw Intune-groepen de optie Specifieke leden uitsluiten hebben gebruikt, beslist u of u deze groepen
opnieuw kunt vormgeven zonder uitsluitingen of dat u geavanceerde regels nodig hebt om aan
bedrijfsbehoeften te voldoen.

Toegang tot resources beheren met Azure Active Directory-groepen.
Groepen beheren in Azure Active Directory.
Geavanceerde regels maken met kenmerken.

Wanneer groepen worden gemigreerd van de Azure-portal naar Intune in Azure Portal, worden de volgende

https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-manage-groups/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-accessmanagement-manage-groups/
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-accessmanagement-groups-with-advanced-rules/


GROEPEN IN INTUNE GROEPEN IN AZURE AD

Statische gebruikersgroep Statische Azure AD-beveiligingsgroep

Dynamische gebruikersgroep Statische Azure AD-beveiligingsgroepen met een Azure AD-
beveiligingsgroepshiërarchie

Statische apparaatgroep Statische Azure AD-beveiligingsgroep

Dynamische apparaatgroep Dynamische Azure AD-beveiligingsgroep

Een groep met een voorwaarde voor opneming Statische Azure AD-beveiligingsgroep met statische of
dynamische leden op basis van de insluitingsvoorwaarde in
Intune

Een groep met een uitsluitingsvoorwaarde Niet gemigreerd

De ingebouwde groepen:
- Alle gebruikers
- Niet-gegroepeerde gebruikers
- Alle apparaten
- Niet-gegroepeerde apparaten
- Alle computers
- Alle mobiele apparaten
- Alle door MDM beheerde apparaten
- Alle door EAS beheerde apparaten

Azure AD-beveiligingsgroepen

Groepshiërarchie

Groepskenmerken

KENMERK IN INTUNE KENMERK IN AZURE AD

OE-kenmerk (organisatie-eenheid) voor apparaatgroepen OE-kenmerk voor dynamische groepen.

Domeinnaamkenmerk voor apparaatgroepen Domeinnaamkenmerk voor dynamische groepen.

Beveiligingsgroep als een kenmerk voor gebruikersgroepen Groepen kunnen geen kenmerken zijn van dynamische
query's in Azure AD. Dynamische groepen kunnen alleen
kenmerken bevatten die specifiek zijn voor een gebruiker of
apparaat.

Kenmerk manager voor gebruikersgroepen Geavanceerde regel voor kenmerk manager in dynamische
groepen

Alle gebruikers van de bovenliggende gebruikersgroep Statische groep met die groep als een lid

regels toegepast:

In de Intune-console hadden alle groepen een bovenliggende groep. Groepen konden alleen leden van de
bovenliggende groep bevatten. Onderliggende groepen in Azure AD kunnen leden bevatten die niet in de
bovenliggende groep zijn opgenomen.

Kenmerken zijn eigenschappen van apparaten die kunnen worden gebruikt om groepen te definiëren. Deze tabel
bevat een beschrijving van hoe deze criteria worden gemigreerd naar Azure AD-beveiligingsgroepen.



Alle mobiele apparaten uit de bovenliggende apparaatgroep Statische groep met die groep als een lid

Alle mobiele apparaten die worden beheerd met Intune Kenmerk beheertype met 'MDM' als waarde voor dynamische
groep

Geneste groepen binnen statische groepen Geneste groepen binnen statische groepen

Geneste groepen binnen dynamische groepen Dynamische groep met één genest niveau

KENMERK IN INTUNE KENMERK IN AZURE AD

Wat gebeurt er met beleidsregels en apps die u eerder hebt
geïmplementeerd?
Beleid en apps blijven gewoon geïmplementeerd voor groepen, net als voorheen. U beheert deze groepen nu
echter via Azure Portal en niet meer via de Intune-console.



De Intune-instellingen voor de iOS-app Classroom
configureren
21-3-2019 • 11 minutes to read

NOTENOTE

Inleiding

Voordat u begint

Stap 1: uw schoolgegevens importeren in Azure Active Directory

Gegevens importeren met SDSGegevens importeren met SDS

Intune-instellingen voor de app Classroom zijn verouderd in Intune. Dit artikel is alleen van toepassing voor gebruikers met
een Education-profiel in Intune.

Classroom is een app waarmee docenten het leren kunnen begeleiden en op apparaten van studenten in het
leslokaal kunnen beheren. Met de app kunnen leraren bijvoorbeeld:

Apps op apparaten van studenten openen
Het iPad-scherm vergrendelen en ontgrendelen
Het iPad-scherm van een student weergeven
iPads van studenten laten navigeren naar een bladwijzer of een hoofdstuk in een boek
Het iPad-scherm van een student weergeven op een Apple-TV

Als u Classroom wilt instellen op uw apparaat, moet u een profiel voor een Intune iOS-onderwijsapparaat maken.

Let op het volgende voordat u begint met het configureren van deze instellingen:

De iPads van zowel docenten als studenten moeten zijn geregistreerd bij Intune.
Zorg ervoor dat u de app Apple Classroom hebt geïnstalleerd op het apparaat van de docent. U kunt de app
handmatig installeren of App-beheer van Intune gebruiken.
U moet certificaten configureren om verbindingen tussen de apparaten van de docent en studenten te
verifiëren (zie stap 2, een iOS-opleidingsprofiel maken en toewijzen in Intune).
iPads van de docent en studenten moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk en Bluetooth moet
ingeschakeld zijn.
De app Classroom draait op iPads met supervisie onder iOS 9.3 of hoger.
In deze release biedt Intune ondersteuning voor het beheer van een 1-op-1-scenario waarbij elke student een
eigen iPad heeft.

Gebruik Schoolgegevens synchroniseren (SDS) van Microsoft om schoolgegevens uit een bestaand
Studentinformatiesysteem (SIS) te importeren in Azure Active Directory (Azure AD). SDS synchroniseert
informatie uit uw SIS en slaat deze op in Azure AD. Azure AD is een Microsoft-beheersysteem waarmee u
gebruikers en apparaten kunt organiseren. U kunt deze gegevens vervolgens gebruiken voor het beheren van uw
studenten en klassen. Meer informatie over het implementeren van SDS.

U kunt op een van de volgende manieren gegevens importeren in SDS:

https://itunes.apple.com/app/id1085319084
https://itunes.apple.com/us/app/classroom/id1085319084?mt=8
https://support.office.com/article/Overview-of-School-Data-Sync-and-Classroom-f3d1147b-4ade-4905-8518-508e729f2e91


Meer informatieMeer informatie

Stap 2: een iOS-opleidingsprofiel maken en toewijzen in Intune
Algemene instellingen configurerenAlgemene instellingen configureren

IMPORTANTIMPORTANT

Docentcertificaten configurerenDocentcertificaten configureren

Het basiscertificaat voor de docent configurerenHet basiscertificaat voor de docent configureren

PKCS#12-certificaat voor docent configurerenPKCS#12-certificaat voor docent configureren

CSV-bestanden: bestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv) handmatig exporteren en
compileren
PowerSchool API: dit is een SIS-provider die vereenvoudigde synchronisatie met Azure AD biedt
OneRoster: een CSV-indeling die u kunt exporteren en converteren om te synchroniseren met Azure AD

Meer informatie over het synchroniseren van de on-premises schoolgegevens naar Azure AD
Meer informatie over Schoolgegevens synchroniseren van Microsoft
Meer informatie over licentieverlening in Azure Active Directory

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies in het deelvenster Apparaatconfiguratie onder de sectie Beheren de optie Profielen.
5. Kies Profiel maken in het deelvenster Profielen.
6. Voer in het deelvenster Profiel maken een Naam en Beschrijving in voor het iOS-opleidingsprofiel.
7. Kies iOS in de vervolgkeuzelijst Platform.
8. Kies Onderwijs in de vervolgkeuzelijst Profieltype.
9. Kies Instellingen > Configureren.

In de volgende sectie maakt u certificaten om een vertrouwensrelatie te maken tussen de iPads van de docent en
studenten. Certificaten worden gebruikt voor het naadloos en op de achtergrond verifiëren van verbindingen
tussen apparaten zonder gebruikersnamen en wachtwoorden in te voeren.

De docent- en studentencertificaten die u gebruikt, moeten zijn uitgegeven door verschillende certificeringsinstanties (CA's).
U moet twee nieuwe onderliggende CA's maken die verbonden zijn met uw bestaande certificaatinfrastructuur: één voor
docenten en één voor studenten.

iOS-onderwijsprofielen ondersteunen alleen PFX-certificaten.  SCEP-certificaten worden niet ondersteund.

De gemaakte certificaten moeten ondersteuning bieden voor gebruikersverificatie en serververificatie.

Kies Docentcertificaten in het deelvenster Opleiding.

Kies onder Basiscertificaat voor docent de knop Bladeren. Selecteer het basiscertificaat met een van de
volgende opties:

.cer-extensie (DER of Base64-gecodeerd)

.P7b-extensie (met of zonder volledig keten)

Configureer onder PKCS #12-certificaat voor docent de volgende waarden:

Indeling van onderwerpnaam: Intune voorziet algemene namen automatisch van het voorvoegsel leider
voor docentcertificaten. Algemene namen voor studentcertificaten hebben het voorvoegsel lid.
Certificeringsinstantie: een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen die wordt uitgevoerd op een

https://support.office.com/article/Follow-these-steps-71d5fe4a-aa51-4f35-9b53-348898a390a1
https://support.office.com/article/Follow-these-steps-851b5edc-558f-43a9-9122-b2d63458cb8f
https://support.office.com/article/Follow-these-steps-f43cbb2a-b502-497d-a8b1-783dc05a57ab
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://sds.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-licensing-whatis-azure-portal
https://portal.azure.com


Studentencertificaten configurerenStudentencertificaten configureren

Het basiscertificaat voor studenten configurerenHet basiscertificaat voor studenten configureren

Het PKCS#12-certificaat voor studenten configurerenHet PKCS#12-certificaat voor studenten configureren

Voltooien

Enterprise-editie van Windows Server 2008 R2 of hoger. Een zelfstandige CA wordt niet ondersteund.
Naam van certificeringsinstantie: voer de naam van uw certificeringsinstantie in.
Certificaatsjabloonnaam: voer de naam in van een certificaatsjabloon die is toegevoegd aan een verlenende
CA.
Drempelwaarde voor verlenging (%): geef het percentage van de levensduur van het certificaat op dat
resteert voordat het apparaat verlenging van het certificaat aanvraagt.
Geldigheidsduur van certificaat: geef de hoeveelheid resterende tijd op totdat het certificaat verloopt. U
kunt een waarde opgeven die lager is dan de geldigheidsperiode in het opgegeven certificaatsjabloon, maar
niet hoger. Als de geldigheidsperiode van het certificaat in het certificaatsjabloon bijvoorbeeld twee jaar is,
kunt u wel één jaar, maar niet vijf jaar opgeven. De waarde moet ook lager zijn dan de resterende
geldigheidsperiode van het certificaat van de verlenende CA.

Wanneer u de certificaten hebt geconfigureerd, kiest u OK.

1. Kies Studentencertificaten in het deelvenster Opleiding.
2. Kies in het deelvenster Studentencertificaten in de lijst Type studentapparaatcertificaten de waarde 1:1.

Kies onder Basiscertificaat voor student de knop Bladeren. Selecteer het basiscertificaat met een van de
volgende opties:

.cer-extensie (DER of Base64-gecodeerd)

.P7b-extensie (met of zonder volledig keten)

Configureer onder PKCS#12-certificaat voor student de volgende waarden:

Indeling van onderwerpnaam: Intune voorziet algemene namen automatisch van het voorvoegsel leider
voor docentcertificaten. Algemene namen voor studentcertificaten hebben het voorvoegsel lid.
Certificeringsinstantie: een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen die wordt uitgevoerd op een
Enterprise-editie van Windows Server 2008 R2 of hoger. Een zelfstandige CA wordt niet ondersteund.
Naam van certificeringsinstantie: voer de naam van uw certificeringsinstantie in.
Certificaatsjabloonnaam: voer de naam in van een certificaatsjabloon die is toegevoegd aan een verlenende
CA.
Drempelwaarde voor verlenging (%): geef het percentage van de levensduur van het certificaat op dat
resteert voordat het apparaat verlenging van het certificaat aanvraagt.
Geldigheidsduur van certificaat: geef de hoeveelheid resterende tijd op totdat het certificaat verloopt. U
kunt een waarde opgeven die lager is dan de geldigheidsperiode in het opgegeven certificaatsjabloon, maar
niet hoger. Als de geldigheidsperiode van het certificaat in het certificaatsjabloon bijvoorbeeld twee jaar is,
kunt u wel één jaar, maar niet vijf jaar opgeven. De waarde moet ook lager zijn dan de resterende
geldigheidsperiode van het certificaat van de verlenende CA.

Wanneer u de certificaten hebt geconfigureerd, kiest u OK.

1. Kies OK in het deelvenster Opleiding.
2. Kies Maken in het deelvenster Profiel maken.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in het deelvenster met de profielenlijst.

Wijs het profiel toe aan studentapparaten in de Classroom-groepen die zijn gemaakt toen u uw schoolgegevens
synchroniseerde met Azure AD (Zie Apparaatprofielen toewijzen).



Volgende stappen
Als een docent nu de Classroom-app gebruikt, hebben ze de volledige controle over de apparaten van studenten.

Zie Help bij Classroom op de website van Apple voor meer informatie over de app Classroom.

Als u gedeelde iPads wilt configureren voor studenten, raadpleegt u Intune-onderwijsinstellingen configureren
voor gedeelde iPads.

https://help.apple.com/classroom/ipad/2.0/


Intune-onderwijsinstellingen configureren voor
gedeelde iPads
21-3-2019 • 16 minutes to read

NOTENOTE

Voordat u begint

Stap 1: uw schoolgegevens importeren in Azure Active Directory

Gegevens importeren met SDSGegevens importeren met SDS

Meer informatieMeer informatie

Intune-instellingen voor de app Classroom zijn verouderd in Intune. Dit artikel is alleen van toepassing voor gebruikers met
een Education-profiel in Intune.

Intune ondersteunt de iOS-app Classroom, waarmee docenten het leren kunnen begeleiden en de apparaten van
studenten in het leslokaal kunnen beheren. Naast de Classroom-app ondersteunt Apple de mogelijkheid om
iPads van studenten zo te configureren dat één apparaat door meerdere studenten kan worden gedeeld. In dit
document leest u hoe u dit doel kunt realiseren met Intune.

Zie De Intune-instellingen voor de iOS-app Classroom configureren voor informatie over het configureren van
toegewezen (1:1) iPads voor het gebruik van de Classroom-app.

Dit zijn de vereisten voor het gebruiken van de mogelijkheden van gedeelde iPads:

Apple School Manager en School Data Sync (SDS) configureren.
Tijdens de configuratie van Apple School Manager beheerde Apple ID's instellen voor studenten. Zie
Beheerde Apple ID‘s in het onderwijs voor meer informatie.
Een inschrijvingsprofiel maken voor de serienummers van apparaten die zijn gesynchroniseerd uit Apple
School Manager.

Gebruik Schoolgegevens synchroniseren (SDS) van Microsoft om schoolgegevens uit een bestaand
Studentinformatiesysteem (SIS) te importeren in Azure Active Directory (Azure AD). SDS synchroniseert
informatie uit uw SIS en slaat deze op in Azure AD. Azure AD is een Microsoft-beheersysteem waarmee u
gebruikers en apparaten kunt organiseren. U kunt deze gegevens vervolgens gebruiken voor het beheren van uw
studenten en klassen. Meer informatie over het implementeren van SDS.

U kunt op een van de volgende manieren gegevens importeren in SDS:

CSV-bestanden: bestanden met door komma's gescheiden waarden (.csv) handmatig exporteren en
compileren
PowerSchool API: dit is een SIS-provider die vereenvoudigde synchronisatie met Azure AD biedt
OneRoster: een CSV-indeling die u kunt exporteren en converteren om te synchroniseren met Azure AD

Meer informatie over het synchroniseren van de on-premises schoolgegevens naar Azure AD
Meer informatie over Schoolgegevens synchroniseren van Microsoft
Meer informatie over licentieverlening in Azure Active Directory

https://support.office.com/article/Apple-School-Manager-integration-with-Intune-for-Education-and-School-Data-Sync-974bd1f9-2c7a-45cb-9447-b58166108617
http://help.apple.com/schoolmanager/#/tes78b477c81
https://support.apple.com/HT205918
https://support.office.com/article/Overview-of-School-Data-Sync-and-Classroom-f3d1147b-4ade-4905-8518-508e729f2e91
https://support.office.com/article/Follow-these-steps-71d5fe4a-aa51-4f35-9b53-348898a390a1
https://support.office.com/article/Follow-these-steps-851b5edc-558f-43a9-9122-b2d63458cb8f
https://support.office.com/article/Follow-these-steps-f43cbb2a-b502-497d-a8b1-783dc05a57ab
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
https://sds.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-licensing-whatis-azure-portal


Stap 2: een iOS-opleidingsprofiel maken en toewijzen in Intune
Algemene instellingen configurerenAlgemene instellingen configureren

IMPORTANTIMPORTANT

Docentcertificaten configurerenDocentcertificaten configureren

Het basiscertificaat voor de docent configurerenHet basiscertificaat voor de docent configureren

PKCS#12-certificaat voor docent configurerenPKCS#12-certificaat voor docent configureren

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies in het deelvenster Apparaatconfiguratie onder de sectie Beheren de optie Profielen.
5. Kies Profiel maken in het deelvenster Profielen.
6. Voer in het deelvenster Profiel maken een Naam en Beschrijving in voor het iOS-opleidingsprofiel.
7. Kies iOS in de vervolgkeuzelijst Platform.
8. Kies Onderwijs in de vervolgkeuzelijst Profieltype.
9. Kies Instellingen > Configureren.

Vervolgens hebt u certificaten nodig om een vertrouwensrelatie te maken tussen de iPads van de docent en
studenten. Certificaten worden gebruikt voor het naadloos en op de achtergrond verifiëren van verbindingen
tussen apparaten zonder gebruikersnamen en wachtwoorden in te voeren.

De docent- en studentencertificaten die u gebruikt, moeten zijn uitgegeven door verschillende certificeringsinstanties (CA's).
U moet twee nieuwe onderliggende CA's maken die verbonden zijn met uw bestaande certificaatinfrastructuur: één voor
docenten en één voor studenten.

iOS-onderwijsprofielen ondersteunen alleen PFX-certificaten.  SCEP-certificaten worden niet ondersteund.

De certificaten die u maakt, moeten niet alleen ondersteuning bieden voor gebruikersverificatie maar ook voor
serververificatie.

Kies Docentcertificaten in het deelvenster Opleiding.

Kies onder Basiscertificaat voor docent de bladerknop om het basiscertificaat voor de docent te selecteren met
de extensie .cer (gecodeerd met DER of Base64), of .P7B (met of zonder volledige keten).

Configureer onder PKCS #12-certificaat voor docent de volgende waarden:

Indeling van de onderwerpnaam: Intune zet vóór de algemene naam van het certificaat automatisch
leader (leider) in het geval van het docentcertificaat en member (lid) in het geval van een
studentencertificaat.
Certificeringsinstantie: een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen die wordt uitgevoerd op een
Enterprise-editie van Windows Server 2008 R2 of hoger. Een zelfstandige CA wordt niet ondersteund.
Naam van certificeringsinstantie: voer de naam van uw certificeringsinstantie in.
Certificaatsjabloonnaam: voer de naam in van een certificaatsjabloon die is toegevoegd aan een verlenende
CA.
Drempelwaarde voor verlenging (%): geef het percentage van de levensduur van het certificaat op dat
resteert voordat het apparaat verlenging van het certificaat aanvraagt.
Geldigheidsduur van certificaat: geef de hoeveelheid resterende tijd op totdat het certificaat verloopt. U
kunt een waarde opgeven die lager is dan de geldigheidsperiode in het opgegeven certificaatsjabloon, maar
niet hoger. Als de geldigheidsperiode van het certificaat in het certificaatsjabloon bijvoorbeeld twee jaar is,
kunt u wel één jaar, maar niet vijf jaar opgeven. De waarde moet ook lager zijn dan de resterende
geldigheidsperiode van het certificaat van de verlenende CA.

https://portal.azure.com


Studentencertificaten configurerenStudentencertificaten configureren

Het basiscertificaat voor studenten configurerenHet basiscertificaat voor studenten configureren

Het PKCS#12-certificaat voor apparaten configurerenHet PKCS#12-certificaat voor apparaten configureren

Certificaatconfiguratie voltooienCertificaatconfiguratie voltooien

Stap 3: een apparaatcategorie maken

Stap 4: een dynamische groep maken

Wanneer u de docentcertificaten hebt geconfigureerd, kiest u OK.

1. Kies Studentencertificaten in het deelvenster Opleiding.
2. Kies in het deelvenster Studentencertificaten in de lijst Type studentapparaatcertificaten de waarde

Gedeelde iPad.

Kies onder Basiscertificaat van het apparaat de bladerknop om het basiscertificaat voor het apparaat te
selecteren met de extensie .cer (gecodeerd met DER of Base64), of .P7B (met of zonder volledige keten).

Configureer onder PKCS#12-certificaat voor student de volgende waarden:

Indeling van de onderwerpnaam: Intune zet vóór de algemene naam van het certificaat automatisch
'leader' (leider) in het geval van het docentcertificaat en 'member' (lid) in het geval van een apparaatcertificaat.
Certificeringsinstantie: een certificeringsinstantie (CA) voor ondernemingen die wordt uitgevoerd op een
Enterprise-editie van Windows Server 2008 R2 of hoger. Een zelfstandige CA wordt niet ondersteund.
Naam van certificeringsinstantie: voer de naam van uw certificeringsinstantie in.
Certificaatsjabloonnaam: voer de naam in van een certificaatsjabloon die is toegevoegd aan een verlenende
CA.
Drempelwaarde voor verlenging (%): geef het percentage van de levensduur van het certificaat op dat
resteert voordat het apparaat verlenging van het certificaat aanvraagt.
Geldigheidsduur van certificaat: geef de hoeveelheid resterende tijd op totdat het certificaat verloopt. U
kunt een waarde opgeven die lager is dan de geldigheidsperiode in het opgegeven certificaatsjabloon, maar
niet hoger. Als de geldigheidsperiode van het certificaat in het certificaatsjabloon bijvoorbeeld twee jaar is,
kunt u wel één jaar, maar niet vijf jaar opgeven. De waarde moet ook lager zijn dan de resterende
geldigheidsperiode van het certificaat van de verlenende CA.

Wanneer u de certificaten hebt geconfigureerd, kiest u OK.

1. Kies OK in het deelvenster Opleiding.
2. Kies Maken in het deelvenster Profiel maken.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in het deelvenster met de profielenlijst.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies Apparaatinschrijving in het deelvenster Intune.
4. Kies Apparaatcategorieën - Overzicht in het deelvenster Apparaatinschrijving.
5. Kies Maken in het deelvenster Apparaatinschrijving - Apparaatcategorieën.
6. Voer in het deelvenster Apparaatcategorie maken een naam en een beschrijving in voor de categorie.
7. Kies Maken in het deelvenster Apparaatcategorie maken.

De apparaatcategorie wordt gemaakt in het deelvenster Apparaatinschrijving – Apparaatcategorieën.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies Groepen in het deelvenster Intune.

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Stap 5: een apparaat toewijzen aan een categorie (Winkelwagens)

Stap 6: klaslokaalprofielen maken

Stap 7: het winkelwagenprofiel toewijzen aan klassen

4. Kies Nieuwe groep in het deelvenster Gebruikers en groepen – Alle groepen.
5. Kies in het deelvenster Groep een Type groep en voer een naam en beschrijving voor de groep in.
6. Kies Dynamisch apparaat in de vervolgkeuzelijst Type lidmaatschap.
7. Kies Leden van dynamisch apparaat om lidmaatschapsregels te maken.
8. Ga als volgt te werk in het deelvenster Dynamisch-lidmaatschapregels:
9. Selecteer deviceCategory in de vervolgkeuzelijst Locatie voor het toevoegen van apparaten.

10. Kies Is gelijk aan.
11. Typ de apparaatcategorie die u hebt gemaakt in het lege tekstvak.
12. Kies Query toevoegen in het deelvenster Dynamisch-lidmaatschapregels.
13. Kies Maken in het deelvenster Groep.

De dynamische groep wordt gemaakt in het deelvenster Gebruikers en groepen – Alle groepen.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies Apparaten in het deelvenster Intune.
4. Kies Alle apparaten in het deelvenster Apparaten.
5. Kies een apparaat in het deelvenster Apparaten - Alle apparaten.
6. Kies Eigenschappen in het deelvenster van het apparaat.
7. Ga in het deelvenster met eigenschappen van het apparaat naar het tekstvak Apparaatcategorie en voer de

apparaatcategorie in.
8. Kies Opslaan in het deelvenster van het apparaat.

Het apparaat is nu aan de apparaatcategorie gekoppeld. Herhaal dit proces voor alle apparaten die u wilt
koppelen aan de apparaatcategorie die u hebt gemaakt.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies Beheren > Winkelwagenprofielen in het deelvenster Apparaatconfiguratie.
5. Kies Profiel maken in het deelvenster Profielen.
6. Voer in het deelvenster Koppeling maken waarden in voor Naam en Beschrijving.
7. Kies Klassen selecteren > Configureren om groepen te koppelen aan het winkelwagenprofiel.
8. Kies de klassen waaraan u het winkelwagenprofiel wilt toewijzen en kies vervolgens Selecteren. 
9. Kies Winkelwagens selecteren > Configureren om groepen te koppelen aan het winkelwagenprofiel.

10. Kies de groepen waaraan u het winkelwagenprofiel wilt toewijzen en kies vervolgens Selecteren.
11. Kies Opslaan in het deelvenster Koppeling maken om het winkelwagenprofiel op te slaan.

Het profiel wordt gemaakt en wordt weergegeven in het deelvenster met de profielenlijst.

1. Meld u aan bij de Azure-portal.
2. Kies Alle services > Intune. Intune bevindt zich in de sectie Controle en beheer.
3. Kies in het deelvenster Intune de optie Apparaatconfiguratie.
4. Kies Beheren > Toewijzingsstatus in het deelvenster Apparaatconfiguratie.

https://portal.azure.com
https://portal.azure.com
https://portal.azure.com


Volgende stappen

5. Selecteer in het deelvenster Toewijzingsstatus het winkelwagenprofiel dat u hebt gemaakt.
6. Kies Toewijzingen in het deelvenster Winkelwagenprofiel en kies vervolgens Groepen selecteren die

moeten worden opgenomen onder Opnemen.
7. Selecteer de klassen waarop u het winkelwagenprofiel wilt toepassen (selecteer niet een groep) en kies

vervolgens Selecteren. 
8. Als u klaar bent, kiest u Opslaan.

De toewijzing wordt afgerond en Intune implementeer het klaslokaalprofiel naar de betreffende apparaten op
basis van de klaslokaaltoewijzing.

Studenten kunnen nu onderling apparaten delen en studenten kunnen een iPad pakken in een klaslokaal, zich
aanmelden met een pincode en dan inhoud zien die specifiek op die student is afgestemd. Ga naar de website van
Apple voor meer informatie over gedeelde iPads.

https://www.apple.com/education/it/


Console voor Intune in Azure en verouderde Intune-
client voor pc
4-8-2019 • 4 minutes to read

Windows 10-apparaten beheren via MDM

Verouderde PC Client-functies zijn alleen beschikbaar in de Silverlight-
console

Intune maakt gebruik van een architectuur op basis van Azure SaaS-toepassingsservices. Azure biedt aanzienlijke
verbeteringen op het gebied van schaal, prestaties en capaciteit. Dit biedt verbeterd beheer van Intune en
geoptimaliseerde werkstromen in Azure Portal.

Houd bij het gebruik van Intune in Azure voor het beheren van Windows-apparaten van uw organisatie rekening
met de volgende punten:

Het is raadzaam gebruik te maken van Mobile Device Management (MDM) voor het beheren van uw Windows
10-apparaten in plaats van de verouderde Intune PC Client. De mogelijkheid voor het beheren van Windows 10
via MDM is beschikbaar in de Intune in Azure Portal. Windows 10 MDM biedt veel nieuwe beheer- en
beveiligingsmogelijkheden die niet beschikbaar zijn via de verouderde Intune PC Client.

De werkstromen voor Intune PC Client-beheer maken gebruik van de op Silverlight gebaseerde Intune-
beheerconsole. Dat heeft de volgende consequenties:

Voor alle beheertaken die niet met groepering te maken hebben en die de Intune PC Client gebruiken, hebt u
de Silverlight-console nodig.
Bij het beheren van groepen moet u de Intune in Azure Portal gebruiken. Dit is vereist omdat Intune nu Azure
AD-groepen gebruikt in plaats van verouderde Intune-groepen.

Vanwege de overstap naar Azure AD-groepen is het 'op groepen gebaseerd' filteren in de dashboardweergaven
van de Silverlight-console enigszins gewijzigd. Als u wilt filteren in de bijgewerkte Silverlight-UI, voert u de
volgende stappen uit:

1. Selecteer een weergave.

2. Voer in het vak Filters de naam in van de groep waarop u wilt filteren en druk op Enter. Hiermee wordt de
lijstweergave gefilterd op de apparaten in die specifieke groep.

https://docs.microsoft.com/intune/device-restrictions-windows-10
https://manage.microsoft.com/
https://portal.azure.com/


Doorgaan met het beheren van Windows 7 met behulp van Intune PC
Client

MDM-mogelijkheden

Overschakelen van PC Client naar MDM

Volgende stappen

Voor Windows 7, dat niet kan worden beheerd via MDM, blijven we bestaande mogelijkheden voor Intune PC
Client alleen in de Silverlight-console ondersteunen. U kunt migratie naar MDM-beheer overwegen wanneer u
een upgrade naar Windows 10 uitvoert.

Zie Het beheren van Windows-pc's als computers of mobiele apparaten vergelijken voor een gedetailleerde
vergelijking tussen de mogelijkheden voor PC Client en MDM. Met MDM-updates komen er voortdurend nieuwe
beheermogelijkheden beschikbaar voor bij MDM ingeschreven Windows 10-apparaten, met inbegrip van
evaluatie-opties voor Win 32-apps. Zie Wat is er nieuw voor de toevoegingen in de laatste release aan de service.

Als u wilt overschakelen van het beheren van Windows 10-apparaten met de Intune PC Client naar beheer met
MDM , voert u de volgende stappen uit:

1. Voer in de Silverlight-console selectief wissen uit om de inschrijving van het apparaat in de PC Client
ongedaan te maken. 

2. Schrijf het apparaat opnieuw in met behulp van MDM (en/of Azure AD Join).

Windows-apparaten inschrijven

https://docs.microsoft.com/intune/whats-new
https://docs.microsoft.com/intune/windows-enroll
https://docs.microsoft.com/intune/windows-enroll


Windows-pc's beheren als computers via de Intune-
softwareclient
6-7-2019 • 11 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

NOTENOTE

NOTENOTE

Vereisten voor Intune-pc-clientbeheer

VEREISTE MEER INFORMATIE

Netwerk De client vereist dat de computer een internetverbinding
heeft.

U kunt Microsoft Intune gebruiken voor het beheren van Windows-pc's als mobiele apparaten met Mobile Device
Management (MDM) of als computers met de Intune-softwareclient, zoals hieronder beschreven. Microsoft adviseert
klanten echter om indien mogelijk de MDM-beheeroplossing te gebruiken. Raadpleeg Het beheer van Windows-pc's als
computers of mobiele apparaten vergelijken voor meer informatie

Intune biedt voor organisaties een uitgebreide oplossing voor het beheren van mobiele apparaten. Met Intune
kunt u Windows-pc's beheren als mobiele apparaten met behulp van de moderne mogelijkheden voor
apparaatbeheer die zijn ingebouwd in Windows 10. Als u wilt voldoen aan de beheerbehoeften van uw
organisatie, kan Intune ook Windows-pc's beheren als computers met de Intune-softwareclient. Bij deze
beheermethode wordt gebruikgemaakt van traditionele mogelijkheden voor computerbeheer uit het oude
Windows-besturingssysteem.

De Intune-softwareclient is het meest geschikt voor Windows-pc's met een ouder besturingssystemen zoals
Windows 7, die niet kunnen worden beheerd als mobiele apparaten. De Intune-softwareclient gebruikt
beheermogelijkheden zoals Groepsbeleid voor het beheren van pc's vanuit de cloud.

Intune ondersteunt het beheer van Windows-pc's als computers met behulp van de softwareclient voor
maximaal 7.000 pc's. Voor grotere implementaties beheert u pc’s met Windows 10 als mobiele apparaten. Elke
release van Intune en elke update van Windows 10 bevat beheerfuncties op basis van de beheerarchitectuur
voor mobiele apparaten. Het is raadzaam dat uw organisatie overstapt naar Windows 10 dat wordt beheerd als
mobiele apparaten.

U kunt apparaten met Windows 8.1 of hoger beheren als pc's met behulp van de Intune-clientsoftware of als mobiele
apparaten. U kunt beide methoden op hetzelfde apparaat gebruiken. Maak een zorgvuldige overweging voordat u
besluit pc’s te beheren met de Intune-clientsoftware. Dit onderwerp is alleen bedoeld om apparaten als pc's te beheren
door het uitvoeren van de Intune-clientsoftware.

Hardware:
Hieronder vindt u de minimale hardwarevereisten voor het installeren van de Intune-clientsoftware:



Processor en geheugen Raadpleeg de vereisten voor de processor en het RAM-
geheugen voor het besturingssysteem van de computer.

Schijfruimte 200 MB vrije schijfruimte voordat de clientsoftware wordt
geïnstalleerd.

VEREISTE MEER INFORMATIE

VEREISTE MEER INFORMATIE

Besturingssysteem Windows-apparaat waarop Windows 7 SP1 en Windows 8.1
of later wordt uitgevoerd. 
Home Edition-versies worden niet ondersteund.

Beheermachtigingen Het account waarmee de clientsoftware wordt geïnstalleerd,
moet lokale beheerdersmachtigingen op het apparaat
hebben.

Windows Installer 3.1 De computer moet minimaal Windows Installer 3.1 hebben.

Zo controleer u welke versie van Windows Installer op een
computer is geïnstalleerd:

Klik op de pc met de rechtermuisknop op
%windir%\System32\msiexec.exe en klik vervolgens op
Eigenschappen.

U kunt de meest recente versie van Windows Installer
downloaden van de pagina Herdistribueerbare Windows
Installer-pakketten op de Microsoft Developer Network-
website.

Niet-compatibele clientsoftware verwijderen Voordat u de Intune-clientsoftware installeert, moet u de
Configuration Manager-, Operations Manager- en Service
Manager-clientsoftware van de pc verwijderen.

WARNINGWARNING

De Intune-softwareclient installeren

Mogelijkheden voor computerbeheer met de Intune-clientsoftware

Software:
Hieronder staan de softwarevereisten beschreven voor het installeren van de clientsoftware:

Microsoft heeft aangekondigd dat ondersteuning voor Windows 7 op 14 januari 2020 wordt beëindigd. Op deze datum
zal Intune ook de ondersteuning beëindigen voor apparaten waarop Windows 7 wordt uitgevoerd. Microsoft raadt u ten
zeerste aan over te stappen op Windows 10 om eventuele service- of ondersteuningsproblemen te voorkomen.

Als Intune-beheerder kunt u op verschillende manieren de Intune-softwareclient beschikbaar stellen aan
gebruikers. Zie De Intune-softwareclient installeren op Windows-pc's voor meer informatie.

In de meeste gevallen registreert u uw apparaten bij Microsoft Intune, waarmee u over een groter aantal
mogelijkheden beschikt. U kunt echter ook pc's beheren met behulp van de Intune-softwareclient, die u de
volgende functies biedt:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=234258
https://support.microsoft.com/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020


Beleid en app-implementaties voor de Intune-clientsoftware

Beheer van software-updates : u kunt computers up-to-date houden en bepalen wanneer updates
moeten worden toegepast.

Windows Firewall-beleid : hiermee kunt u ervoor zorgen dat geen enkele computer die door uw
bedrijf wordt gebruikt, een niet-actieve of niet goed geconfigureerde Windows Firewall heeft.

Anti-malwarebeveiliging : in Intune is Endpoint Protection opgenomen, waarmee uw computers
worden beschermd tegen malware.

Hulp op afstand : met Intune kunnen gebruikers contact opnemen met IT-
ondersteuningsmedewerkers, die vervolgens hulp kunnen bieden met de functie Extern bureaublad, die
in Intune is opgenomen (vereist TeamViewer-software).

Softwarelicentiebeheer : hiermee kunt u bijhouden hoeveel softwarelicenties er nog beschikbaar zijn
en hoeveel licenties er al worden gebruikt.

App-implementatie : implementeer software op pc's die u beheert. Bepaalde app-beheerfuncties zijn
niet beschikbaar wanneer u pc's met de softwareclient beheert.

Hoewel de Intune-clientsoftware beheermogelijkheden ondersteunt die helpen bij de beveiliging van pc's door
het beheer van software-updates, Windows Firewall en Endpoint Protection, kan er geen ander Intune-beleid
worden toegepast op pc's die worden beheerd door de Intune-clientsoftware, waaronder Windows-
beleidsinstellingen die specifiek bedoeld zijn voor Mobile Device Management.

Als u de Intune-clientsoftware gebruikt voor het beheer van Windows-pc's, kunt u alleen de beleidsregels
gebruiken die worden weergegeven onder de sectie Computerbeheer.

Intune beheert Windows-pc’s met beleidsregels, vergelijkbaar met de manier waarop Windows Server Active
Directory Domain Services (AD DS) dat met groepsbeleidsobjecten doet. Als u Active Directory-computers die
lid zijn van een domein wilt beheren met Intune, zorgt u ervoor dat het Intune-beleid niet in strijd is met de
groepsbeleidsobjecten die in uw organisatie worden gebruikt. Zie Groepsbeleid voor beginners voor meer
informatie.

Tijdens de implementatie van apps kunt u alleen de Windows Installer (.exe, .msi) gebruiken.

https://technet.microsoft.com/library/hh147307.aspx


Algemene taken voor het Windows-pc 's

Beperkingen voor beheer van de Intune-clientsoftware

U kunt de Intune-beheerconsole gebruiken om andere algemene computerbeheertaken uit te voeren op
Windows-pc's waarop de client is geïnstalleerd:

Beleid gebruiken om het beheer van pc's te vereenvoudig: beschrijft de beleidsregels van Intune voor
Computerbeheer en biedt een overzicht van de instellingen voor het Microsoft Intune Center.

Hardware- en software-inventaris weergeven voor Windows-pc's: hierin wordt uitgelegd hoe u een
rapport maakt met informatie over de hardwaremogelijkheden van pc's en software die erop is
geïnstalleerd. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de pc-inventaris vernieuwt om ervoor te zorgen dat deze
actueel is.

Een Windows-pc buiten gebruik stellen: een overzicht van de stappen voor het buiten gebruik stellen
van een Windows-pc en een beschrijving van wat er gebeurt wanneer u een pc buiten gebruik stelt.

Koppeling tussen gebruiker en apparaat voor Windows-pc's beheren: hierin wordt uitgelegd wanneer en
hoe u een gebruiker aan een pc koppelt voordat u software naar de gebruiker implementeert.

Hulp op afstand voor Windows-pc's aanvragen en bieden: hierin wordt uitgelegd hoe pc-gebruikers met
Intune hulp op afstand van u kunnen krijgen en worden de vereisten een TeamViewer-instellingen
beschreven.

Zie Algemene computerbeheertaken voor meer informatie over de bovenstaande taken.

Sommige beheeropties, die kunnen worden gebruikt voor het beheer van pc's als mobiele apparaten, kunnen
niet worden gebruikt voor pc's die worden beheerd met de Intune-clientsoftware:

Volledig wissen (selectief wissen is beschikbaar)
Voorwaardelijke toegang

In de Intune-beheerconsole worden bepaalde secties, zoals Updates, Beveiliging en Licenties alleen
weergegeven als u apparaten hebt geregistreerd met behulp van de Intune-clientsoftware.



Hulp bij het oplossen van problemen
De Intune-clientsoftware wordt doorgaans in stille modus op de achtergrond uitgevoerd zonder dat de
gebruiker iets hoeft te doen of problemen hoeft op te lossen. Als u problemen met pc-beheer moet oplossen,
kunt u de logboeken controleren. De Intune-clientsoftware en de bijbehorende logboeken zijn geïnstalleerd in
de map %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement.

U kunt ook apparaatinschrijving raadplegen voor meer informatie over het inschrijven van apparaten met
Microsoft Intune.



Het beheer van Windows-pc's als computers of
mobiele apparaten vergelijken
20-7-2019 • 3 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

MOGELIJKHEID/SCENARIO
WINDOWS ALS COMPUTER
INTUNE-SOFTWARECLIENT

WINDOWS ALS MOBIEL APPARAAT
MDM

Besturingssystemen Windows 10, Windows 8+, Windows 7,
Windows Vista

Windows 10+

Intune Portal-ondersteuning Silverlight-console Azure Portal

Voorwaardelijke toegang Niet beschikbaar Beschikbaar 
Wat is voorwaardelijke toegang?

Bulkinschrijving Niet beschikbaar Beschikbaar 
Bulkinschrijving voor Windows-
apparaten

Apparaatprofielen Niet beschikbaar Beschikbaar 
Wat zijn Microsoft Intune-
apparaatprofielen?

Inschrijving zonder agent Niet beschikbaar Beschikbaar
Windows-apparaten inschrijven

Beheer van software-updates Windows-updates en updates voor
Microsoft-apps
Windows-pc's up-to-date houden met
software-updates

Microsoft Store voor Bedrijven voor
Windows 10-updates en updates voor
Microsoft-apps
Instellingen voor Windows Update voor
bedrijven configureren

Softwarelicentiebeheer Beschikbaar 
Licentieovereenkomsten voor
Windows-pc-software beheren

Microsoft Store voor Bedrijven (alleen
.appx-apps)
Apps beheren die zijn aangeschaft in
Microsoft Store voor Bedrijven

Inventaris Beschikbaar 
Hardware- en software-inventaris voor
Windows-pc's weergeven

Beschikbaar 
App-gegevens controleren
Wat is apparaatbeheer

Organisaties kunnen Microsoft Intune gebruiken voor het beheren van Windows-pc's als mobiele apparaten met
Mobile Device Management (MDM) of als computers met de Intune-softwareclient. Microsoft adviseert klanten
om indien mogelijk de MDM-beheeroplossing te gebruiken. Als u wilt weten wat de verschillen zijn tussen deze
opties, kunt u het volgende diagram bekijken waarin de twee beheeropties worden vergeleken.

https://manage.microsoft.com
https://portal.azure.com


Windows-firewallbeleid Beschikbaar 
Windows-pc's beschermen met
Windows Firewall-beleid

Beschikbaar 
Windows Defender Firewall

Antimalwarebeveiliging Endpoint Protection
Voor een betere beveiliging van
Windows-pc's zorgen met Endpoint
Protection

Windows Defender
Windows Defender inschakelen

Hulp op afstand TeamViewer
Hulp op afstand voor Windows-pc's
aanvragen en bieden

TeamViewer
TeamViewer gebruiken voor het extern
beheren van Intune-apparaten

App-implementatie Niet beschikbaar voor Microsoft Store
voor Bedrijven,
alleen .exe, .appx, en .msi die uit
meerdere bestanden bestaat
Apps toevoegen voor Windows-pc's
met de Intune-softwareclient

Beschikbaar voor Microsoft Store-apps
en Line-Of-Business-apps
Windows Store-apps toevoegen
Windows-Line-Of-Business (LOB)-apps
toevoegen

App-beveiliging Niet beschikbaar Beschikbaar 
Wat zijn beleidsregels voor de
beveiliging van apps?

Health Attestation Niet beschikbaar Beschikbaar

MOGELIJKHEID/SCENARIO
WINDOWS ALS COMPUTER
INTUNE-SOFTWARECLIENT

WINDOWS ALS MOBIEL APPARAAT
MDM

Voordelen van MDM-beheer voor Windows-pc's
Het beheer van Windows-pc's met het moderne Mobile Device Management heeft de volgende voordelen:

Schaalbaarheid: MDM-beheer kan worden opgeschaald voor Intune-cloudbeheer. De Intune-softwareclient
is beperkt tot 7000 pc's.
Eenvoud: maakt gebruik van moderne beheermogelijkheden van het besturingssysteem zonder afhankelijk te
zijn van een gedownloade softwareclient
Consistentie: uw Windows-pc's worden beheerd zoals alle andere mobiele apparaten in uw organisatie



De Intune-softwareclient installeren op Windows-
pc's
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NOTENOTE

De Intune-clientsoftware downloaden

U kunt Microsoft Intune gebruiken voor het beheren van Windows-pc's als mobiele apparaten met Mobile Device
Management (MDM) of als computers met de Intune-softwareclient, zoals hieronder beschreven. Microsoft adviseert
klanten echter om indien mogelijk de MDM-beheeroplossing te gebruiken. Raadpleeg Beheer van Windows-pc's als
computers of mobiele apparaten vergelijken voor meer informatie

Windows-pc's kunnen worden geregistreerd door de Intune-clientsoftware te installeren. De Intune-
clientsoftware kan via de volgende methoden worden geïnstalleerd:

Handmatige installatie, installatie via groepsbeleid of installatie opgenomen in een schijfinstallatiekopie
door de IT-beheerder

Handmatige installatie van de softwareclient door eindgebruikers

De Intune-clientsoftware bevat de minimale software die nodig is om de pc bij Intune-beheer in te schrijven.
Nadat een pc is ingeschreven, downloadt de Intune-clientsoftware de volledige clientsoftware die nodig is om de
pc te beheren.

Deze reeks downloads beperkt de impact voor de bandbreedte van het netwerk en minimaliseert de tijd die
nodig is om de oorspronkelijke registratie van de pc bij Intune uit te voeren. Ook wordt er op die manier voor
gezorgd dat zich op de client de nieuwste versie van de software bevindt nadat de tweede download is voltooid.

Een Intune-licentie staat de installatie van de Intune-clientsoftware op maximaal vijf pc's toe.

Voor alle methoden, behalve die waarbij gebruikers de Intune-clientsoftware zelf installeren, moeten IT-
beheerders eerst de software downloaden zodat deze vervolgens kan worden geïmplementeerd voor
eindgebruikers.

1. Klik in de Microsoft Intune-beheerconsole op Beheer > Clientsoftware downloaden.

2. Klik op de pagina Clientsoftware downloaden op Clientsoftware downloaden. Sla het pakket
Microsoft_Intune_Setup.zip met de software vervolgens op een beveiligde locatie op uw netwerk op.

Het installatiepakket voor de Intune-clientsoftware bevat unieke en specifieke informatie over uw account,
die beschikbaar is via een ingesloten certificaat. Als niet-gemachtigde gebruikers toegang krijgen tot het
installatiepakket, kunnen ze pc’s inschrijven bij het account van het certificaat dat is ingesloten in het
pakket en krijgen ze mogelijk toegang tot bedrijfsbronnen.

3. Pak de inhoud van het installatiepakket uit naar een beveiligde locatie in het netwerk.

https://manage.microsoft.com/


De clientsoftware handmatig implementeren

NOTENOTE

De clientsoftware implementeren met Groepsbeleid

De clientsoftware als onderdeel van een installatiekopie
implementeren

IMPORTANTIMPORTANT
Hernoem of verwijder het uitgepakte bestand ACCOUNTCERT niet, anders mislukt de installatie van de
clientsoftware.

Ga op de computer(s) waarop de clientsoftware moet worden geïnstalleerd naar de map met de
installatiebestanden van de clientsoftware. Voer vervolgens Microsoft_Intune_Setup.exe uit om de
clientsoftware te installeren.

De status van de installatie wordt weergegeven wanneer u met de muisaanwijzer over het pictogram in het systeemvak van
de client-pc beweegt.

Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>

IMPORTANTIMPORTANT

1. Voer onderstaande opdracht uit in de map met de bestanden Microsoft_Intune_Setup.exe en
MicrosoftIntune.accountcert om de op Windows Installer gebaseerde installatieprogramma's voor 32-
bits en 64-bits computers te extraheren:

2. Kopieer de bestanden Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi en
MicrosoftIntune.accountcert naar een netwerklocatie die toegankelijk is voor alle computers waarop de
clientsoftware moet worden geïnstalleerd.

Scheid of hernoem de bestanden niet, anders mislukt de installatie van de clientsoftware.

3. Gebruik Groepsbeleid om de software te implementeren op de computers in uw netwerk.

Zie Groepsbeleid voor beginners voor meer informatie over het gebruik van groepsbeleid om software
automatisch te implementeren.

U kunt de Intune-clientsoftware op computers implementeren met een installatiekopie van het
besturingssysteem door de volgende procedure als richtlijn te hanteren:

%windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1

1. Kopieer de clientinstallatiebestanden Microsoft_Intune_Setup.exe en MicrosoftIntune.accountcert
naar de map %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup op de referentiecomputer.

2. Maak de registervermelding WindowsIntuneEnrollPending door de volgende opdracht toe te voegen
aan het script SetupComplete.cmd:

https://technet.microsoft.com/library/hh147307.aspx


Registratie door de gebruikers zelf

%systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll

TIPTIP

3. Voeg de volgende opdracht toe aan setupcomplete.cmd om het inschrijvingspakket uit te voeren met
het opdrachtregelargument /PrepareEnroll:

Het script SetupComplete.cmd staat Windows Setup toe om wijzigingen aan te brengen in het systeem voordat
een gebruiker zich aanmeldt. Het opdrachtregelargument /PrepareEnroll bereidt een doelcomputer voor om
automatisch te worden ingeschreven in Intune nadat Windows Setup is voltooid.

4. Plaats SetupComplete.cmd in de map %Windir%\Setup\Scripts op de referentiecomputer.

5. Leg een installatiekopie van de referentiecomputer vast en implementeer deze vervolgens op de
doelcomputers.

Wanneer de doelcomputer opnieuw wordt opgestart om Windows Setup te voltooien, wordt de
registervermelding WindowsIntuneEnrollPending gemaakt. Het inschrijvingspakket controleert of de
computer is ingeschreven. Als de computer is ingeschreven, is er geen verdere actie nodig. Als de
computer niet is ingeschreven, maakt het inschrijvingspakket een automatische inschrijvingstaak voor
Microsoft Intune.

Wanneer de automatische inschrijvingstaak wordt uitgevoerd op het volgende geplande tijdstip, wordt
gecontroleerd of de registerwaarde WindowsIntuneEnrollPending bestaat en wordt geprobeerd om de
doel-pc in te schrijven bij Intune. Als de inschrijving om een of andere reden mislukt, wordt een nieuwe
poging ondernomen de volgende keer dat de taak wordt uitgevoerd. De nieuwe pogingen worden een
maand lang uitgevoerd.

De automatische inschrijvingstaak voor Intune, de registerwaarde WindowsIntuneEnrollPending en
het accountcertificaat worden van de doelcomputer verwijderd wanneer de inschrijving is geslaagd of, als
dit eerder is, na één maand.

Gebruikers kunnen de Intune-clientsoftware installeren door naar de website van de bedrijfsportal te gaan. De
exacte informatie die gebruikers in de webportal zien, verschilt afhankelijk van de MDM-instantie voor uw
account en het OS-platform/versie van de pc van de gebruiker.

Als er geen Intune-licentie is toegewezen aan gebruikers of als de MDM-instantie van de organisatie niet op
Intune is ingesteld, zien gebruikers geen inschrijvingsopties.

Als er wel een Intune-licentie is toegewezen aan gebruikers en de MDM-instantie van de organisatie wel op
Intune is ingesteld:

Gebruikers van Windows 7- of Windows 8-pc’s zien ALLEEN de optie om zich in te schrijven voor Intune
door de pc-clientsoftware te downloaden en installeren die uniek is voor hun organisatie.

Gebruikers van Windows 10- of Windows 8.1-pc’s zien twee inschrijvingsopties:

Pc inschrijven als mobiel apparaat: Als gebruikers de knop Meer informatie over inschrijven
kiezen, worden ze naar instructies geleid voor het inschrijven van hun pc als mobiel apparaat. Deze
knop wordt prominent weergegeven, omdat MDM-inschrijving als de standaard inschrijvingsoptie
wordt beschouwd die de voorkeur heeft. De MDM-optie is echter niet van toepassing op dit
onderwerp, dat alleen de installatie van de clientsoftware dekt.
Pc inschrijven met behulp van de Intune-clientsoftware: U moet uw gebruikers vertellen dat ze

https://portal.manage.microsoft.com


de link Klik hier om het te downloaden moeten selecteren, zodat ze door de installatie van de
clientsoftware worden geleid.

De volgende tabel geeft een overzicht van de opties.

De volgende schermafbeeldingen tonen wat gebruikers zien wanneer ze hun apparaat inschrijven met behulp
van de clientsoftware.

Gebruikers worden eerst gevraagd hun apparaat te identificeren of in te schrijven.

Als u wilt dat uw gebruikers de pc-clientsoftware installeren, moet u hen vertellen dat ze de link Klik hier om
het te downloaden moeten selecteren om de pc-clientsoftware te downloaden en door het installatieproces te
worden geleid. De knop Meer informatie over inschrijven leidt gebruikers naar documentatie over MDM-
inschrijving, wat niet relevant is voor deze clientsoftware-instructies.



Wanneer gebruikers op de link klikken, zien ze de knop Software downloaden, die ze moeten selecteren om de
installatie van de pc-clientsoftware te starten.

Gebruikers worden vervolgens gevraagd zich aan te melden met hun bedrijfsreferenties.



Gebruikers worden naar de welkomstpagina voor de installatie geleid.

Gebruikers kiezen Volgende, waarna de installatie wordt gestart.



Wanneer de installatie is voltooid, kiezen gebruikers Voltooien.

Als gebruikers hun pc als mobiel apparaat proberen in te schrijven nadat ze het al hebben ingeschreven met
behulp van de Intune-pc-clientsoftware, zien ze het volgende foutscherm.



Geslaagde clientimplementatie controleren en valideren

De installatie van de clientsoftware vanaf de Microsoft Intune-beheerconsole verifiërenDe installatie van de clientsoftware vanaf de Microsoft Intune-beheerconsole verifiëren

Een computerinventarisrapport maken om alle ingeschreven computers weer te gevenEen computerinventarisrapport maken om alle ingeschreven computers weer te geven

De Windows-clientsoftware verwijderen

Gebruik een van de volgende procedures om de clientimplementatie te controleren en te valideren.

1. Klik in de Microsoft Intune-beheerconsole op Groepen > Alle apparaten > Alle computers.

2. Zoek in de lijst naar de computers die met Intune communiceren, of zoek naar een specifieke beheerde
computer door de naam van de computer, of een deel van de naam, te typen in het vak Apparaten
zoeken.

3. Controleer de status van de computer in het onderste deelvenster van de console. Los eventuele fouten
op.

TIPTIP

1. Klik in de Microsoft Intune-beheerconsole op Rapporten > Computerinventarisatierapporten.

2. Behoud op de pagina Nieuw rapport maken de standaardwaarde voor alle velden (tenzij u filters wilt
toepassen) en klik vervolgens op Rapport weergeven.

3. De pagina Computerinventarisrapport wordt in een nieuw venster geopend met alle computers die zijn
ingeschreven bij Intune.

Klik op een kolomkop in het rapport om de lijst te sorteren op de inhoud van die kolom.

Er zijn twee manieren om de Windows-clientsoftware uit te schrijven:

Via de Intune-beheerconsole (aanbevolen methode)

https://manage.microsoft.com/
https://manage.microsoft.com/


Uitschrijven via de Intune-beheerconsoleUitschrijven via de Intune-beheerconsole

Uitschrijven via een opdrachtprompt op de clientUitschrijven via een opdrachtprompt op de client

"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune

wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall

TIPTIP

Status van de uitschrijving controlerenStatus van de uitschrijving controleren

Via een opdrachtprompt op de client

Als u de softwareclient wilt uitschrijven via de Intune-beheerconsole, gaat u naar Groepen > Alle computers >
Apparaten. Klik met de rechtermuisknop op de client en selecteer Buiten gebruik stellen/wissen.

Voer vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid een van de volgende opdrachten uit.

Methode 1:

Methode 2 onthoud dat al deze agents zijn geïnstalleerd op elke SKU van Windows:

Na de uitschrijving blijft er een verouderde record voor de betrokken client achter op de server. Het uitschrijven is een
asynchroon proces dat voor negen agents moet worden uitgevoerd, en kan dus tot wel 30 minuten duren.

Ga naar "%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" en controleer of alleen de volgende mappen worden
weergegeven aan de linkerkant:

AgentInstaller
Logs



De map OnlineManagement verwijderenDe map OnlineManagement verwijderen

"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".

Volgende stappen

Updates
Common

Tijdens het uitschrijvingsproces wordt de map OnlineManagement niet verwijderd. Wacht na de uitschrijving 30
minuten en voer vervolgens deze opdracht uit. Als u deze opdracht te vroeg uitvoert, krijgt de verwijdering
mogelijk een onbekende status. Als u de map wilt verwijderen, opent u een opdrachtprompt met verhoogde
bevoegdheid en voert u de volgende opdracht uit:

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient



Algemene beheertaken voor Windows-pc’s met de
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27-5-2019 • 2 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

Dit onderwerp bevat een lijst met taken die u kunt uitvoeren voor het beheren van desktops die u als pc's
beheert door de Intune-softwareclient te installeren. Dit onderwerp heeft geen betrekking op het beheer van
pc's als mobiele apparaten. Zie De Intune-softwareclient installeren met Microsoft Intune als u de client nog niet
op uw pc's hebt geïnstalleerd.

Beleid gebruiken om het beheer van pc's te vereenvoudig: beschrijft de beleidsregels van Intune voor
Computerbeheer en biedt een overzicht van de instellingen voor het Microsoft Intune Center.

Hardware- en software-inventaris weergeven voor Windows-pc's: hierin wordt uitgelegd hoe u een
rapport maakt met informatie over de hardwaremogelijkheden van pc's en software die erop is
geïnstalleerd. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de pc-inventaris vernieuwt om ervoor te zorgen dat deze
actueel is.

Een Windows-pc buiten gebruik stellen: een overzicht van de stappen voor het buiten gebruik stellen van
een Windows-pc en een beschrijving van wat er gebeurt wanneer u een pc buiten gebruik stelt.

Koppeling tussen gebruiker en apparaat voor Windows-pc's beheren: hierin wordt uitgelegd wanneer en
hoe u een gebruiker aan een pc koppelt voordat u software naar de gebruiker implementeert.

Hulp op afstand voor Windows-pc's aanvragen en bieden: hierin wordt uitgelegd hoe pc-gebruikers met
Intune hulp op afstand van u kunnen krijgen en worden de vereisten een TeamViewer-instellingen
beschreven.



Beleid gebruiken om het beheer van Windows-pc's
te vereenvoudigen
20-7-2019 • 3 minutes to read
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Het Microsoft Intune Center beheren

Als u Windows-desktops als pc's wilt beheren, door daarop de Intune-softwareclient uit te voeren, kunt u alleen
gebruikmaken van de beleidsregels onder het Computerbeheer-beleid in de Intune-beheerconsole. Alle in de
beheerconsole vermelde beleidsregels gelden alleen voor mobiele apparaten. Met het Computerbeheer-beleid
kunt u de instellingen configureren in Microsoft Intune Center, de updates naar pc's beheren en Windows Firewall
voor pc's configureren.

Gebruikers zien de Intune-softwareclient als het Microsoft Intune Center. Met het Microsoft Intune Center
kunnen gebruikers:

Toepassingen ophalen via de bedrijfsportal.

Controleren op updates.

Microsoft Intune Endpoint Protection beheren.

Hulp op afstand vragen.

Het Microsoft Intune Center wordt geïnstalleerd op alle beheerde computers. U kunt de volgende instellingen in
een Intune-beleid configureren en deze instellingen worden weergegeven aan gebruikers in het Microsoft Intune
Center:



BELEIDSINSTELLING DETAILS

Naam De naam van de beheerder die de computer beheert.
Maximale lengte: 40 tekens

Telefoonnummer Het telefoonnummer van de beheerder die de computer
beheert.
Maximale lengte: 20 tekens

E-mailadres Het e-mailadres van de beheerder die de computer beheert.
Maximale lengte: 40 tekens

Websitenaam De naam van uw ondersteuningswebsite voor gebruikers.
>Maximale lengte: 40 tekens

Website-URL De URL van uw ondersteuningswebsite.
Maximale lengte: 150 tekens

Opmerkingen Een opmerking die wordt weergegeven voor gebruikers.
Maximale lengte: 120 tekens

Zie tevens

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over beleidsregels en instellingen die u voor Windows-pc's kunt
configureren:

Windows-computers up-to-date houden met software-updates in Microsoft Intune - op basis van deze
beleidsregels controleren beheerde computers op software-updates van Microsoft en derden en worden de
updates gedownload. Dit geldt niet voor updates van het besturingssysteem (bijvoorbeeld een upgrade van
Windows 7 naar Windows 10 of een upgrade van een Windows 10-versie naar een nieuwere versie).

Help Windows-pc's beveiligen met Endpoint Protection Help voor Microsoft Intune - deze instellingen
omvatten onder meer scanschema's en te ondernemen acties wanneer schadelijke software wordt
gedetecteerd.

Windows-pc's beschermen met Windows Firewall-beleid in Microsoft Intune - deze beleidsregels
vereenvoudigen het beheer van Windows Firewall-instellingen op beheerde computers.

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient



Hardware- en software-inventaris voor Windows-
computers weergeven
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NOTENOTE

Informatie weergeven over de pc's die u beheert

Software weergeven die is geïnstalleerd op pc's die u beheert

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de Intune-
softwareclient. Zie Details van apparaten weer geven in intuneals u de inventarisatie wilt weer geven voor Windows-pc's die
zijn Inge schreven als mobiele apparaten.

Intune verzamelt gedetailleerde informatie over de hardware en software voor desktops die u als pc's beheert met
behulp van de Intune-softwareclient. Gebruik de informatie in de volgende procedures om het volgende te leren
maken:

Een rapport met een overzicht van de informatie over de hardwaremogelijkheden van de pc's die u
beheert.

Een rapport met een overzicht van de software die op elke pc is geïnstalleerd.

De inventarisatie van een pc vernieuwen om ervoor te zorgen dat de gegevens in het rapport actueel zijn.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Rapporten>Computerinventarisatierapporten.

2. Op de pagina Nieuw rapport maken accepteert u de standaardwaarden of past u deze aan om de
resultaten te filteren die door het rapport worden geretourneerd. U kunt bijvoorbeeld selecteren dat alleen
pc's met Windows 8.1 worden weergegeven in het rapport.

3. Klik op Rapport weergeven om het Computerinventarisatierapport te openen in een nieuw venster.

U kunt het rapport rangschikken op een kolom, zoals Naam, Chassistype of Fabrikant, door te klikken op
de bijbehorende kolomkop.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Rapporten>Rapporten met gedetecteerde
software.

2. Op de pagina Nieuw rapport maken accepteert u de standaardwaarden of past u deze aan om de
resultaten te filteren die door het rapport worden geretourneerd. U kunt bijvoorbeeld selecteren dat alleen
de software die is uitgegeven door Microsoft, wordt weergegeven in het rapport.

3. Klik op Rapport weergeven om het Rapport met gedetecteerde software te openen in een nieuw
venster.

U kunt het rapport rangschikken op een kolom zoals Naam, Uitgever of Categorie door te klikken op de
bijbehorende kolomkop. U kunt de updates in de lijst uitbreiden om meer details weer te geven (zoals de

https://manage.microsoft.com/
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Computerinventarisatie vernieuwen zodat deze actueel is

Zie tevens

pc's waarop deze update is geïnstalleerd) door de richtingspijl naast het item te kiezen.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Groepen>Alle apparaten (of een andere groep die
de pc bevat waarvoor u de inventarisatie wilt vernieuwen).

2. Selecteer een pc of houd Ctrl ingedrukt om meerdere pc's te selecteren.

3. Kies op de taakbalk Externe taken>Inventarisatie vernieuwen.

4. Als u de status van de taak wilt weergeven, klikt u op Externe taken in de rechterbenedenhoek van de
pagina.

Het dialoogvenster Taakstatus wordt weergegeven met huidige externe taken, taakstatus, apparaatnaam
en gerapporteerde fouten, en het bevat een koppeling naar informatie voor probleemoplossing.

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient

https://manage.microsoft.com/


Een Windows-pc buiten gebruik stellen
20-7-2019 • 3 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

Gebruik de volgende stappen voor het buiten gebruik stellen van desktops die u als pc's beheert door er de
Intune-softwareclient op uit te voeren. Wanneer u een pc buiten gebruik stelt, wordt deze uit Intune-beheer
verwijderd. U kunt een pc niet wissen vanuit Intune en deze terugzetten naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Groepen>Alle apparaten (of een andere groep die de
pc bevat die u buiten gebruik wilt stellen).

2. Selecteer de apparaten die u buiten gebruik wilt stellen en kies vervolgens Buiten gebruik
stellen/wissen.

Als u een pc opnieuw wilt registreren bij Intune, installeert u de softwareclient opnieuw op de pc met behulp van
de informatie in De Windows-pc-client installeren met Microsoft Intune.

Als een pc geen verbinding kan maken met Intune, wordt een bericht weergegeven in de werkruimte Dashboard.

Wanneer u een pc buiten gebruik stelt:

IMPORTANTIMPORTANT

Wordt deze verwijderd uit het Intune-beheer en de Intune-inventarisatie en wordt de licentie die aan de pc
is gekoppeld, beschikbaar gesteld voor hergebruik. Met Buiten gebruik stellen/wissen wordt alleen de
Intune-softwareclient van de pc verwijderd, en geen apps of gegevens. Met Buiten gebruik stellen wordt de
pc niet volledig gewist.

Wordt de status ervan niet meer weergegeven de Intune-console.

De clientsoftware wordt met Intune van de pc verwijderd. Als de pc niet met de Intune-service is
verbonden, wordt de softwareclient de volgende keer dat de computer verbinding maakt, verwijderd.

Microsoft Intune Endpoint Protection wordt verwijderd van de pc. Als op de pc een andere
eindpunttoepassing is geïnstalleerd en deze is uitgeschakeld, kan die toepassing opnieuw worden
ingeschakeld nadat Microsoft Intune Endpoint Protection is verwijderd om ervoor te zorgen dat uw pc is
beveiligd.

Eventuele beleidsregels worden verwijderd van de pc en de waarden die zijn ingesteld door het beleid,
worden gewijzigd.

De pc ontvangt geen software-updates of updates voor definities van schadelijke software meer van de
Intune-service.

Afhankelijk van de configuratie kunnen pc's die buiten gebruik zijn gesteld, nog steeds updates ontvangen
via Windows Server Update Services, Windows Update of Microsoft Update.

Als de clientsoftware is geïnstalleerd met behulp van een groepsbeleidsobject (GPO), moet u het groepsbeleidsobject
verwijderen voordat u de clientsoftware kunt verwijderen om te voorkomen dat de software wordt geïnstalleerd.

https://manage.microsoft.com/


Zie tevens

Als de Endpoint Protection-client niet kan worden verwijderd, leest u Problemen met Endpoint Protection
oplossen voor meer informatie.

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient

https://docs.microsoft.com/intune/troubleshoot-endpoint-protection-in-microsoft-intune


Koppeling tussen gebruiker en apparaat voor
Windows-pc's beheren
20-7-2019 • 3 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

TIPTIP

Zie tevens

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de
Intune-softwareclient.

Voordat u software voor een gebruiker kunt implementeren, moet u de gebruiker aan een pc koppelen. U kunt
een gebruiker aan meerdere pc's koppelen, maar elke pc kan aan slechts één gebruiker worden gekoppeld.
Gebruikers worden automatisch gekoppeld aan pc's die ze registreren bij Intune met behulp van de bedrijfsportal.

Zie voor meer informatie over de primaire gebruiker van een apparaat primaire gebruiker zoeken.

Een gebruiker aan een pc koppelen:

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Groepen>Alle apparaten (of een andere groep die de
pc bevat die u aan een gebruiker wilt koppelen).

2. Selecteer de pc die u aan een gebruiker wilt koppelen en kies Gebruiker koppelen.

In het dialoogvenster Gebruiker koppelen wordt een lijst met beschikbare gebruikers weergegeven met
hun weergavenaam, gebruikers-id en het aantal pc's waaraan elke gebruiker momenteel is gekoppeld. Als
een gebruiker al aan de geselecteerde pc is gekoppeld, worden de naam van die gebruiker en de
gebruikers-id weergegeven onder Huidige gebruiker. Als de pc niet aan een gebruiker is gekoppeld,
wordt Geen gebruiker weergegeven onder Huidige gebruiker.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u de pc gekoppeld wilt laten aan de huidige gebruiker (als er een is), kiest u Annuleren.

Als u de koppeling met de huidige gebruiker (als er een is) wilt verwijderen, kiest u Koppeling
verwijderen > OK.

Als u de pc aan een nieuwe gebruiker wilt koppelen, selecteert u een gebruiker in de lijst Alle
gebruikers. Controleer of de gebruikersgegevens juist zijn en kies vervolgens OK.

Als u de mogelijkheden van eindgebruikers om zichzelf aan pc's te koppelen wilt beperken, schakelt u de optie Koppelingen
tussen gebruikers en computers beperken in het beleid voor Instellingen Microsoft Intune-agent in.

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient

https://manage.microsoft.com/


Hulp op afstand voor Windows-pc's aanvragen en
bieden
20-7-2019 • 6 minutes to read
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Voordat u begint

De TeamViewer-connector configureren

Een aanvraag voor hulp op afstand openen (eindgebruiker)

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de
Intune-softwareclient.

Intune werkt met de afzonderlijk verkrijgbare TeamViewer-software zodat u uw gebruikers die de Intune-
softwareclient uitvoeren hulp op afstand kunt bieden. Wanneer een gebruiker hulp via Microsoft Intune Center
aanvraagt, ontvangt u een waarschuwing, kunt u de aanvraag accepteren en vervolgens hulp verlenen. Deze
functionaliteit vervangt de bestaande Windows Hulp op afstand-functionaliteit in Intune.

Voordat u aanvragen voor hulp op afstand uitvoert en beantwoordt, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende
vereisten is voldaan:

U moet zich hebben geregistreerd voor een TeamViewer-account om u te kunnen aanmelden bij de
TeamViewer-website.
De Windows-pc's die u wilt beheren, moeten worden beheerd door de Windows-softwareclient
Alle Windows PC-besturingssystemen die worden ondersteund door Intune, kunnen worden beheerd.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Beheer.
2. Kies in de werkruimte Beheer de optie TeamViewer.
3. Kies op de pagina TeamViewer onder TeamViewer-connector de optie Inschakelen.
4. Lees de licentievoorwaarden in het dialoogvenster TeamViewer inschakelen en klik vervolgens op

Accepteren om ze te accepteren. Als u nog geen TeamViewer-licentie hebt, kiest u Een TeamViewer-licentie
kopen.

5. Nadat het TeamViewer-browservenster is geopend, meldt u zich aan met uw TeamViewer-referenties aan bij
de site.

6. Lees en accepteer de opties op de TeamViewer-site, zodat Intune verbinding kan maken met TeamViewer.
7. Controleer in de Intune-console of het item TeamViewer-connector wordt weergegeven als Ingeschakeld.

1. Open Microsoft Intune Center op een client-pc met Windows.
2. Kies onder Hulp op afstand de optie Hulp op afstand aanvragen.
3. Nadat u de aanvraag hebt goedgekeurd (zie hieronder), wordt TeamViewer geopend op de client. De gebruiker

moet alle berichten accepteren die aangeven dat de webbrowser de TeamViewer-toepassing probeert te
openen.

4. De gebruiker ziet een bericht waarin wordt gevraagd of u de pc mag beheren. Ze moeten dit bericht
accepteren om door te kunnen gaan.

https://www.teamviewer.com
https://login.teamviewer.com/LogOn#register
https://manage.microsoft.com


Reageren op een aanvraag voor hulp op afstand

De sessie van Hulp op afstand sluiten

Een Windows-pc op afstand opnieuw opstarten

Zie tevens

5. Tijdens de sessie van Hulp op afstand wordt er een venster weergegeven waarin de gebruiker kan zien dat u
bent verbonden. Als dit venster wordt gesloten, wordt de externe sessie beëindigd.

1. Wanneer een gebruiker een aanvraag voor hulp op afstand verzendt, kunt u deze bekijken in de werkruimte
Waarschuwingen onder Bewaking > Hulp op afstand. Bijvoorbeeld:

Als een aanvraag niet binnen vier uur wordt beantwoord, wordt deze verwijderd. 2. Kies Aanvraag goedkeuren
en Hulp op afstand starten om een aanvraag te accepteren. 3. Kies in het dialoogvenster Er wacht een nieuw
verzoek om hulp op afstand de optie Het verzoek om hulp op afstand accepteren. Als dat nog niet is
gedaan, installeert TeamViewer alle benodigde apps op uw pc. 4. TeamViewer informeert de eindgebruiker
vervolgens dat u wilt de controle over de pc wilt overnemen. Nadat de gebruiker de aanvraag heeft geaccepteerd,
wordt het TeamViewer-venster geopend en kunt u de pc beheren.

Tijdens een sessie van Hulp op afstand kunt u alle beschikbare TeamViewer-opdrachten gebruiken om de externe
pc te beheren. Voor hulp bij deze opdrachten, downloadt u de Handleiding voor extern beheer van de
TeamViewer-website.

Kies in het menu Acties van het venster TeamViewer de optie Sessie beëindigen.

Wanneer u uw gebruikers helpt met problemen, is het mogelijk dat u af en toe de pc op afstand opnieuw moet
opstarten. Gebruik de volgende stappen om een Windows-pc op afstand opnieuw op te starten.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Groepen>Alle apparaten (of een andere groep die
de pc bevat die u opnieuw wilt starten).

2. Selecteer een of meer pc's en klik op Externe taken>Computer opnieuw opstarten.

3. Als u de status van de taak wilt weergeven, klikt u op Externe taken in de rechterbenedenhoek van de
pagina.

4. In het dialoogvenster Taakstatus controleert u de huidige externe taken, de taakstatus, de apparaatnaam
en eventuele gerapporteerde fouten.

Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Intune-softwareclient

http://www.teamviewer.com/en/support/documents/
https://manage.microsoft.com/


Gebruik beleid voor het beveiligen van Windows-pc’s
waarop de Intune-clientsoftware wordt uitgevoerd
27-5-2019 • 2 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

Software-updates

Windows Firewall

Endpoint Protection

Zie tevens

Microsoft Intune biedt drie beleidsregels die u kunt gebruiken om te zorgen voor beveiliging van Windows-pc's
die worden beheerd door de Intune-clientsoftware.

Met Intune kunt u gemakkelijk Windows-pc's die u beheert up-to-date houden doordat u wordt geïnformeerd
wanneer belangrijke software-updates van Microsoft en andere bedrijven beschikbaar zijn. U kunt vervolgens
deze updates goedkeuren of weigeren. Goedgekeurde updates worden automatisch geïnstalleerd op alle
toepasselijke pc's.

Met Windows Firewall kunt u hackers, malware en andere dreigingen buiten Windows-pc's houden. Met Intune
kunt u instellingen en functies voor Windows Firewall beheren op alle pc’s die u beheert.

Als IT-beheerder is een van uw eerste prioriteiten de Windows-pc's die u beheert vrij te houden van malware en
virussen. Intune kan worden geïntegreerd met Endpoint Protection voor realtime-beveiliging tegen bedreigingen
door malware, voor het bijwerken van malware-definities en het automatisch scannen van computers. Ook biedt
Endpoint Protection hulpmiddelen waarmee u malware-aanvallen kunt beheren en controleren.

Algemene vragen, problemen en oplossingen met apparaatbeleid en -profielen



Windows-pc's up-to-date houden met software-
updates in Microsoft Intune
20-7-2019 • 28 minutes to read
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NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Voordat u begint

Instellingen voor updatebeleid configurerenInstellingen voor updatebeleid configureren

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de Intune-
softwareclient. Als u updates wilt beheren voor Windows-computers die zijn Inge schreven als mobiele apparaten,
raadpleegt u software-updates beheren in intune.

Met Microsoft Intune kunt u beheerde computers op een aantal manieren helpen beveiligen. Zo kunt u software-
updates beheren die de computers up-to-date houden door ervoor te zorgen dat de nieuwste patches en
software-updates snel worden geïnstalleerd.

Zie De Windows-pc-client installeren met Windows Intune als u de Intune-client nog niet op uw computers hebt
geïnstalleerd.

Wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn via Microsoft Update, of als u een update van derden hebt gemaakt,
en als deze updates van toepassing zijn op de beheerde computers, wordt er een melding weergegeven op de
pagina Overzicht in de werkruimte Updates. Als u op deze meldingskoppeling klikt, kunt u verschillende acties
uitvoeren, zoals meer informatie over de update bekijken, de update goedkeuren of weigeren, en de computers
weergeven waarop de update wordt geïnstalleerd nadat deze is goedgekeurd.

De werkruimte Updates wordt pas weergegeven in de beheerconsole nadat u de client hebt geïnstalleerd op ten minste
één clientcomputer die u beheert.

Nadat updates zijn goedgekeurd en geïnstalleerd, kunt u in de werkruimte Updates van de Intune-console
controleren of de installatie geslaagd is of mislukt.

In de volgende secties vindt u informatie om de software op de beheerde computers up-to-date te houden.

Configureer en implementeer beleidsregels voor uw computers om te bepalen wanneer en hoe updates worden
geïnstalleerd, voordat u begint met het maken en goedkeuren van software-updates.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Beleid > Overzicht > Beleid toevoegen.

2. Configureer en implementeer een beleid Instellingen Microsoft Intune-agent voor de update-
instellingen. U kunt de aanbevolen instellingen gebruiken of de instellingen aanpassen. Als u meer
informatie wilt over het maken en implementeren van beleid, raadpleegt u Algemene beheertaken voor
Windows-pc's met de Microsoft Intune-computerclient.

https://manage.microsoft.com/


BELEIDSINSTELLING DETAILS

Detectiefrequentie in uren van updates en toepassingen Hiermee geeft u het interval aan (tussen 8 en 22 uur) tussen
opeenvolgende controles van Intune op nieuwe updates en
toepassingen.

Aanbevolen waarde: 8 uur.

Updates en toepassingen automatisch of na bevestiging
installeren

Geeft aan dat updates automatisch worden geïnstalleerd of
dat de gebruiker om bevestiging wordt gevraagd voordat de
installatie wordt uitgevoerd. Bovendien kunt u met deze
instelling de installatie van updates en toepassingen plannen.

Met Updates en toepassingen automatisch installeren
zoals gepland worden updates en toepassingen
geïnstalleerd op basis van de ingestelde planning.

Als afhankelijke beleidsinstelling bepaalt Automatische
onderhoud voor Windows-computers gebruiken dat
updates en toepassingen worden geïnstalleerd tijdens de
periode voor automatisch onderhoud van Windows.

Met Gebruiker vragen voor installatie wordt de gebruiker
gevraagd om updates te installeren wanneer deze gereed zijn.

Aanbevolen waarden:

Updates en applicaties automatisch installeren zoals
gepland is geselecteerd

Geplande dag: elke dag

Geplande tijd: 3:00 uur

Automatisch onderhoud voor Windows-computers
gebruiken is geselecteerd

Directe installatie toestaan van updates die Windows
niet onderbreken

Met Toestaan worden updates onmiddellijk geïnstalleerd
nadat ze zijn gedownload, met uitzondering van updates
waarvoor Windows wordt onderbroken of opnieuw moet
worden gestart. Deze updates worden geïnstalleerd volgens
de configuratie van de instelling Updates en toepassingen
automatisch of na vragen aan gebruiker installeren .

Met Niet toestaan worden updates geïnstalleerd volgens de
configuratie van de instelling Updates en toepassingen
automatisch of na vragen aan gebruiker installeren.

Aanbevolen waarde: Toestaan

Windows opnieuw starten uitstellen na installatie van
geplande updates en toepassingen (minuten)

Geeft aan hoe lang (van 1 tot 30 minuten) moet worden
gewacht om Windows opnieuw te starten na de installatie
van geplande updates en toepassingen.

Aanbevolen waarde: 15 minuten

De volgende tabel biedt een overzicht van de waarden die u kunt configureren in het beleid, evenals de
aanbevolen waarden die worden gebruikt als u het beleid niet aanpast. U vindt deze instellingen in de sectie
Updates.



Vertraging in minuten na het opnieuw starten van
Windows voordat de installatie van overgeslagen
geplande updates en toepassingen wordt gestart

Geeft aan hoe lang (van 1 tot 60 minuten) moet worden
gewacht om de installatie van updates en toepassingen te
starten nadat Windows opnieuw is gestart, als een geplande
update is overgeslagen.

Aanbevolen waarde: 5 minuten

Aangemelde gebruiker mag bepalen wanneer Windows
opnieuw wordt gestart na installatie van geplande
updates en toepassingen

Hiermee geeft u aan dat de aangemelde gebruiker het
opnieuw starten van Windows kan uitstellen (indien ingesteld
op Ja), of dat er wordt gemeld dat Windows automatisch
opnieuw wordt gestart (indien ingesteld op Nee). Als er geen
gebruiker is aangemeld wanneer de geplande installatie van
updates en toepassingen is voltooid, wordt Windows indien
nodig automatisch opnieuw gestart. Als Neeis geselecteerd,
wordt Windows standaard opnieuw gestart na 5 minuten.

Aanbevolen waarde: Ja

Gebruiker vragen Windows opnieuw te starten tijdens
verplichte updates van de Intune-clientagent

Hiermee geeft u aan of aangemelde gebruikers wordt
gevraagd Windows opnieuw te starten wanneer dit is vereist
vanwege een verplichte update van de Intune-client.

Aanbevolen waarde: Ja

Installatieschema voor verplichte updates van Microsoft
Intune-clientagent

Bepaalt wanneer de installatie van clientupdates wordt
uitgevoerd.

Aanbevolen waarde: niet geconfigureerd

Vertraging in minuten tussen prompts om Windows
opnieuw te starten na de installatie van geplande
updates en toepassingen

Geeft het interval aan (minimaal 1 minuut en maximaal 1440
minuten) tussen opeenvolgende vragen om Windows
opnieuw te starten wanneer een geplande update of
toepassing waarvoor Windows opnieuw moet worden
gestart, is geïnstalleerd en de gebruiker het opnieuw starten
uitstelt.

Aanbevolen waarde: 30 minuten

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Software bijwerken die is gemaakt door Microsoft

De productcategorieën en updateclassificaties configureren die u beschikbaar wilt maken voor beheerdeDe productcategorieën en updateclassificaties configureren die u beschikbaar wilt maken voor beheerde
computerscomputers

U hoeft zelf niet veel te doen om Microsoft-software bij te werken. Voordat u begint, zijn er echter twee
instellingen die u moet configureren:

Productcategorieën en updateclassificaties – Bepaalt de categorieën en classificaties van de updates
die u beschikbaar wilt maken voor computers. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat alleen essentiële updates
voor Microsoft Office worden geïnstalleerd.

Automatische goedkeuringsregels – Deze regels keuren opgegeven updatetypen automatisch goed en
reduceren uw administratieve overhead. U kunt bijvoorbeeld automatisch alle essentiële software-updates
goedkeuren.

Met de volgende twee procedures kunt u zich voorbereiden op het gebruik van software-updates:

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole Beheer > Updates.

https://manage.microsoft.com/


Automatische goedkeuringsregels voor software-updates configurerenAutomatische goedkeuringsregels voor software-updates configureren

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

2. Selecteer op de pagina Service-instellingen: updates in de lijst Productcategorie de
updatecategorieën die u beschikbaar wilt maken voor alle computers. De meest voorkomende updates zijn
standaard al ingeschakeld.

Als u ervoor wilt zorgen dat computers de updates ontvangen die zijn goedgekeurd door de beheerder, mag de
instelling voor Groepsbeleid van WSUS (Windows Server Update Services), Locatie van Microsoft-updateservice
in intranet niet worden toegepast op computers die zijn ingeschreven met Intune.

3. Selecteer in de lijst Updateclassificatie de updateklassen die u beschikbaar wilt maken voor beheerde
computers. Ook hier zijn de meest voorkomende opties standaard al geselecteerd.

4. Klik op Opslaan om uw selecties op te slaan.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole Beheer > Updates.

2. Kies in de sectie Automatische goedkeuringsregels van de pagina Service-instellingen: updates de
optie Nieuw.

3. Geef op de pagina Algemeen van de wizard Automatische goedkeuringsregel maken een naam en
optionele beschrijving voor de regel op.

4. Selecteer op de pagina Productclassificaties alle producten waarvoor u updates automatisch wilt
goedkeuren.

5. Geef op de pagina Updateclassificaties de updateclassificaties op die u automatisch wilt goedkeuren.

6. Doe het volgende op de pagina Implementatie :

NOTENOTE

Selecteer de computergroepen waarvoor u de nieuwe regel wilt implementeren en kies vervolgens
Toevoegen.

Als u een installatiedeadline voor de updates wilt opgeven, schakelt u het selectievakje Dwing een
installatiedeadline af voor deze updates af in en selecteert u vervolgens de gewenste deadline
in de lijst Installatiedeadline .

Als u een installatiedeadline opgeeft, moet de beheerde computer mogelijk een of meer keer opnieuw
worden opgestart nadat het deadline-interval is verstreken.

Als u klaar bent, kiest u Volgende.

7. Bekijk op de pagina Samenvatting de instellingen voor de nieuwe regel en kies vervolgens Voltooien.

De nieuwe regel wordt weergegeven in de sectie Automatische goedkeuringsregels van de pagina Service-
instellingen: updates.

Wanneer u een automatische goedkeuringsregel maakt, worden alleen toekomstige updates goedgekeurd. Eerdere updates
die al bestaan in Intune, worden niet automatisch goedgekeurd. Als u ook deze updates wilt goedkeuren, moet u de
automatische goedkeuringsregel uitvoeren.

https://manage.microsoft.com/


Een automatische goedkeuringsregel voor updates bewerken, uitvoeren of verwijderenEen automatische goedkeuringsregel voor updates bewerken, uitvoeren of verwijderen

Software bijwerken die niet door Microsoft is gemaakt

Updates van derden uploaden en configurerenUpdates van derden uploaden en configureren

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole Beheer > Updates.

2. Selecteer een regel in de sectie Automatische goedkeuringsregel en voer een van de volgende
handelingen uit:

NOTENOTE

Als u de regel wilt bewerken, kiest u Bewerken en wijzigt u vervolgens de parameters voor de
regel in de wizard Automatische goedkeuringsregel bijwerken.

Kies Geselecteerde uitvoeren om de regel uit te voeren.

Als u de regel wilt verwijderen, kiest u Verwijderen.

Het verwijderen van een regel is niet van invloed op eerdere updates die zijn goedgekeurd door de
verwijderde regel.

U kunt ook updates implementeren voor software die niet door Microsoft is gemaakt. U kunt hiervoor de wizard
Update uploaden gebruiken om de update naar uw opslagruimte in de cloud te verplaatsen. Vervolgens kunt u
de update goedkeuren of weigeren net zoals voor de software van Microsoft.

NOTENOTE

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole Updates > Overzicht > Uploaden.

2. Kies op de pagina Updatebestanden de optie Bladeren om de setup-bestanden te selecteren die nodig
zijn om het updatepakket te installeren. Het bestand kan een Windows Installer-bestand (.msi), een
Windows Installer-patchbestand (.msp) of een programmabestand (.exe) zijn. U kunt ook aanvullende
bestanden en mappen uit dezelfde map als het setup-bestand opnemen.

Vervolgens wordt de totale uploadgrootte van de geselecteerde bestanden weergegeven. Deze grootte
houdt geen rekening met de niet-gecomprimeerde of uitgevouwen grootte van de installatiebestanden.

3. Nadat u de setup-bestanden hebt opgegeven, wordt op de pagina Beschrijving van update de naam, de
beschrijving en de classificatie van de software weergegeven die met Intune is geëxtraheerd uit de setup-
bestanden van de software. U kunt een classificatie selecteren om het updatetype te labelen dat u
implementeert (Updates, Essentiële Updates, Beveiligingsupdates, Updatepakketten of Servicepacks). Kies
Volgende wanneer u klaar bent.

4. Kies op de pagina Vereisten van de wizard de architectuur (32 bits, 64 bits of beide) en de
besturingssystemen van de beheerde computers waarop deze update van toepassing is.

5. Geef op de pagina Detectieregels op hoe in Intune kan worden bepaald of de update al bestaat op
beheerde computers. Als u gebruikmaakt van de standaardoptie De standaarddetectieregels
gebruiken, wordt met Intune het updatepakket altijd één keer geïnstalleerd op elke doelcomputer.

Als het setup-bestand dat u voor de update hebt opgegeven, een Windows Installer- of MSP-bestand is, wordt de
pagina Detectieregels van de wizard niet weergegeven. Windows Installer- en MSP-bestanden bevatten hun eigen
instructies voor het detecteren van eerdere update-installaties.

Selecteer een of meer van de volgende regels om te bepalen of de update al is geïnstalleerd op beheerde
computers:

https://manage.microsoft.com/
https://manage.microsoft.com/


RETOURCODE DETAILS

0 Geslaagd

3010 Geslaagd en opnieuw opgestart

NOTENOTE

Bestand bestaat al

MSI-productcode bestaat al

Registersleutel bestaat

6. Geef alle overige informatie op die nodig is om de detectieregel te configureren, zoals een bestandspad en
-naam, de productcode van Windows Installer of een registersleutel, en kies Volgende.

7. Geef op de pagina Vereisten de software op die al moet zijn geïnstalleerd voordat deze update kan
worden geïnstalleerd. U kunt Geen kiezen, een softwarepakket selecteren dat al is toegevoegd aan en
wordt beheerd in Intune, of een van de volgende regels opgeven om de software te beschrijven:

Bestand bestaat al

MSI-productcode bestaat al

Registersleutel bestaat

8. Geef alle overige informatie op die nodig is om de detectieregel te configureren, zoals een bestandspad en
-naam, de productcode van Windows Installer of een registersleutel, en kies Volgende.

9. Op de pagina Opdrachtregelargumenten van de wizard kunt u de vereiste eigenschappen voor de
installatie toevoegen aan de opdrachtregel voor de installatie om het gedrag van het setup-bestand te
wijzigen. Sommige software ondersteunt bijvoorbeeld de eigenschap /q voor een stille installatie.
Raadpleeg de documentatie bij uw softwarepakket voor meer informatie over alle ondersteunde
opdrachtregelargumenten. Geef de benodigde opdrachtregelargumenten op en kies Volgende.

Als de update geen ondersteuning biedt voor een stille installatie, kunt u de update niet installeren met Intune

10. Op de pagina Retourcodes kunt u opgeven hoe de installatieretourcodes van de update worden
geïnterpreteerd. In Intune worden standaard retourcodes volgens de industrienorm gebruikt om een
mislukte of geslaagde installatie van een updatepakket te melden. De opgegeven retourcodes zijn:

11. Een retourcode die niet wordt vermeld, wordt als een fout geïnterpreteerd. Sommige updates gebruiken
niet-standaard interpretaties voor retourcodes. In dit geval kunt u uw eigen interpretatie voor de
retourcode opgeven.

12. Bewerk de vereiste retourcodes of geef deze op en klik vervolgens op Volgende.

13. Bekijk op de pagina Samenvatting van de wizard de acties die worden uitgevoerd en kies Uploaden om
de wizard te voltooien.

De geüploade update wordt opgeslagen in de cloudopslag van uw Intune-account. Als u over onvoldoende
schijfruimte beschikt om het app-pakket te uploaden, ontvangt u daar tijdens het uploaden een melding over. Er
kan pas worden bepaald of er in Intune voldoende vrije ruimte is nadat het uploaden van de update is gestart,
omdat gecomprimeerde setup- en installatiebestanden meer ruimte nodig hebben wanneer ze niet zijn
gecomprimeerd.

Nadat de update is geüpload naar Intune, wordt in de werkruimte Updates van het deelvenster Alle updates



Updates goedkeuren en weigeren

TAAK DETAILS

Eigenschappen weergeven Gedetailleerde informatie weergeven over de update
waaronder het aantal computers waarop deze van toepassing
is.

Bewerken Alleen voor niet-Microsoft-updates. Hiermee kunt u de
eigenschappen voor de update bewerken.

Goedkeuren De geselecteerde update goedkeuren en configureren voor
welke groepen de update wordt geïmplementeerd. Zie de
procedure Updates goedkeuren in dit onderwerp voor
meer informatie.

Weigeren Alle eerdere goedkeuringen voor de update verwijderen en
de update verbergen in de standaardweergaven. Bovendien
worden alle rapportgegevens voor de update verwijderd.

Als u een geweigerde update later wilt vinden, stelt u het
filter op de pagina Alle updates in op Geweigerd.
Vervolgens kunt u deze update zo nodig goedkeuren.

Als een update is geweigerd omdat de update in Microsoft
Update is verlopen, kan deze update niet worden
goedgekeurd in de Intune-beheerconsole.

Als u een updatebeleid verwijdert dat is geïmplementeerd op
computers, worden de waarden van de beleidsinstellingen
voor updates opnieuw ingesteld op de standaardstatus voor
het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op de computers.

Verwijderen Alleen voor niet-Microsoft-updates. De geselecteerde update
verwijderen.

Uploaden Hiermee start u de wizard Update uploaden, waarmee u
niet-Microsoft-updates kunt uploaden die u wilt
implementeren.

Updates goedkeurenUpdates goedkeuren

een update van derden weergegeven. U kunt de update vervolgens goedkeuren en implementeren. Zie de
volgende sectie Updates goedkeuren en weigeren voor meer informatie.

Wanneer updates gereed zijn om te worden geïnstalleerd, wordt op de pagina Overzicht in de werkruimte
Updates een bericht weergegeven onder Updatestatus. Kies dit bericht om de pagina Alle updates te openen
en te controleren welke updates klaar zijn om te worden goedgekeurd.

U kunt de vervolgkeuzelijst Filters gebruiken om updates makkelijker te vinden. Zo kunt u bijvoorbeeld
eenvoudig alleen de updates weergeven die zijn mislukt of alleen de updates die zijn vervangen.

Wanneer u een update uit de lijst selecteert, zijn opdrachten beschikbaar waarmee u updates kunt beheren, zoals
wordt beschreven in de volgende tabel:

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole Updates > Overzicht > Nieuwe goed te keuren updates.

Kies in de werkruimte Updates Overzicht > Nieuwe goed te keuren updates.

https://manage.microsoft.com/


Zie tevens

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

De koppeling Nieuwe goed te keuren updates wordt alleen in het venster Updatestatus weergegeven als er ten
minste één beheerde computer is waarvoor een update moet worden goedgekeurd.

2. Selecteer een update, controleer onder aan de pagina de eigenschappen van de update om er zeker van te
zijn dat u de update wilt goedkeuren, en kies vervolgens Goedkeuren. U kunt meerdere updates
selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u elk item selecteert.

3. Selecteer op de pagina Groepen selecteren een groep waarvoor u de updates wilt implementeren, en
kies Toevoegen. Wanneer u de gewenste groepen hebt opgegeven, kiest u Volgende.

4. Voer op de pagina Implementatieactie de volgende stappen uit voor elke groep in de lijst:

Selecteer in de lijst Goedkeuring een van de volgende opties:

IMPORTANTIMPORTANT

Vereiste installatie: de update wordt geïnstalleerd op computers in de opgegeven groep.

Niet installeren: er wordt alleen gemeld dat de update van toepassing is, maar de update
wordt niet geïnstalleerd.

Beschikbare installatie: de gebruiker kan de toepassing op verzoek installeren uit de
bedrijfsportal.

Verwijderen: updates worden verwijderd van computers in de doelgroep.

De update wordt verwijderd, ook als deze niet is geïnstalleerd met Intune.

Selecteer in de lijst Deadline een van de volgende opties:

Geen: er wordt geen deadline afgedwongen voor de installatie van de update en gebruikers
kunnen de update voortdurend weigeren.

Zo spoedig mogelijk: de update wordt bij de eerstvolgende gelegenheid op de
doelcomputers geïnstalleerd.

Aangepast: hiermee geeft u de datum en tijd op waarop goedgekeurde updates worden
geïnstalleerd.

Een week, Twee weken, Een maand: de update wordt binnen de opgegeven periode
geïnstalleerd.

5. Klik op Voltooien om de instellingen op te slaan of kies Annuleren om de instellingen te negeren en
terug te keren naar de lijst met updates.

Tenzij de actie Niet van toepassing, Vereiste installatieof Verwijderen expliciet is geconfigureerd voor een
onderliggende groep, wordt een actie die is geconfigureerd voor een bovenliggende groep overgenomen door alle
onderliggende groepen.

6. Controleer het detailvenster onder aan de pagina Alle updates op herinneringsberichten voor de update.
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Windows-pc's beschermen met Windows Firewall-
beleid in Microsoft Intune
20-7-2019 • 14 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

NOTENOTE

Intune-beleid gebruiken voor het beheren van Windows Firewall

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Windows Firewall-beleid configureren

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de Intune-
softwareclient. Zie Endpoint Protection-instellingen toevoegen in intuneals u de firewall instellingen wilt beheren voor
Windows-computers die zijn Inge schreven als mobiele apparaten.

Microsoft Intune kan u helpen de Windows-pc’s die u beheert met de Intune-client op verschillende manieren te
beveiligen. Een van de manieren waarop dit gebeurt is het bieden van beleid waarmee u Windows Firewall-
instellingen kunt configureren op pc's.

Als u de Intune Windows-pc-client nog niet op uw computers hebt geïnstalleerd, raadpleegt u De Windows-pc-
client installeren met Microsoft Intune.

Gebruik de informatie in de volgende gedeelten bij het configureren, implementeren en controleren van
Windows Firewall-beleid op Windows-pc’s.

U kunt met het Windows Firewall-beleid instellingen maken en implementeren waarmee Windows Firewall op
beheerde pc’s wordt beheerd. U kunt geen aangepaste uitzonderingen voor Windows Firewall beheren en deze
instellingen zijn niet van invloed op firewalls van derden.

Als het beleid van Microsoft Intune en Groepsbeleid zijn geconfigureerd voor dezelfde instelling op de pc, vervangt de
instelling van Groepsbeleid het beleid van Microsoft Intune. Zie Conflicten tussen GPO-beleid en Microsoft Intune-beleid
oplossen voor informatie over het voorkomen van conflicten tussen beleid van Intune en Groepsbeleid.

Als u Windows Firewall-instellingen wilt implementeren op computers met Windows Vista, moet u eerst hotfix KB971800
op deze computers installeren.

Als u Windows Firewall met Intune wilt beheren, moet u ervoor zorgen dat de volgende twee services zijn ingeschakeld op
de computers die u beheert:

Windows Firewall
IPsec Beleid Agent

http://support2.microsoft.com/kb/971800


Beleidsinstellingen voor Windows Firewall
Windows Firewall inschakelenWindows Firewall inschakelen

Alle binnenkomende verbindingen blokkeren, inclusief verbindingen in de lijst met toegestane programma'sAlle binnenkomende verbindingen blokkeren, inclusief verbindingen in de lijst met toegestane programma's

IMPORTANTIMPORTANT

De gebruiker waarschuwen wanneer een nieuw programma door Windows Firewall wordt geblokkeerdDe gebruiker waarschuwen wanneer een nieuw programma door Windows Firewall wordt geblokkeerd

Vooraf gedefinieerde uitzonderingen configurerenVooraf gedefinieerde uitzonderingen configureren

1. Ga naar de Microsoft Intune-beheerconsole en kiesBeleid > Beleid toevoegen.

2. Configureer en implementeer een beleid voor Windows Firewall-instellingen. U kunt de aanbevolen
instellingen gebruiken of de instellingen aanpassen. Als u meer informatie wilt over het maken en
implementeren van beleid, raadpleegt u Algemene beheertaken voor Windows-pc's met de Microsoft
Intune-computerclient.

De volgende sectie biedt een overzicht van de waarden die u kunt configureren in het beleid, evenals de
standaardwaarden die worden gebruikt als u het beleid niet aanpast.

Nadat u een Windows Firewall-beleid hebt geïmplementeerd, kunt u de status ervan weergeven op de pagina
Alle beleidsregels in de werkruimte Beleid.

Deze beleidsinstellingen schakelen Windows Firewall in op beheerde computers die:

zijn verbonden met een domein (bijvoorbeeld op het werk);
zijn verbonden met een (vertrouwd) particulier netwerk (zoals een thuisnetwerk);
zijn verbonden met een niet-vertrouwd openbaar netwerk (van bijvoorbeeld een restaurant).

De standaardwaarde voor elk van deze instellingen is Ja. Dit is ook de veiligste waarde.

Deze beleidsinstellingen configureren Windows Firewall voor het blokkeren van binnenkomend netwerkverkeer
op beheerde computers die:

zijn verbonden met een domein (bijvoorbeeld op het werk);
zijn verbonden met een (vertrouwd) particulier netwerk (zoals een thuisnetwerk);
zijn verbonden met een niet-vertrouwd openbaar netwerk (van bijvoorbeeld een restaurant).

De standaardwaarde voor elk van deze instellingen is Ja. Dit is ook de veiligste waarde.

Als in uw omgeving computers met Windows Vista zonder servicepacks worden uitgevoerd, moet u de update uit artikel
971800 in de Microsoft Knowledge Base installeren of de beleidsinstelling Alle binnenkomende verbindingen
blokkeren uitschakelen in het beleid dat is geïmplementeerd op deze computers.

Deze beleidsinstellingen bepalen of Windows Firewall de pc-gebruiker waarschuwt wanneer het binnenkomend
netwerkverkeer wordt geblokkeerd op beheerde computers die:

zijn verbonden met een domein (bijvoorbeeld op het werk);
zijn verbonden met een (vertrouwd) particulier netwerk (zoals een thuisnetwerk);
zijn verbonden met een niet-vertrouwd openbaar netwerk (van bijvoorbeeld een restaurant).

De standaardwaarde voor elk van deze instellingen is Ja.

U kunt uitzonderingen configureren om bepaalde typen netwerkverkeer via de firewall toe te staan, ongeacht de
waarden die u eerder hebt geconfigureerd. Standaard is geen van deze instellingen geconfigureerd.

https://manage.microsoft.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=188405


NAAM VAN DE INSTELLING DETAILS

BranchCache - Inhoud ophalen
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen BranchCache-clients met behulp van HTTP
inhoud van andere BranchCache-clients ophalen in de
gedistribueerde modus en uit de gehoste cache in de
gehoste-cachemodus. Deze instelling maakt gebruik van
HTTP.

BranchCache - Client voor gehoste cache
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen BranchCache-clients een gehoste cache
gebruiken. Deze instelling maakt gebruik van HTTPS.

BranchCache - Server voor gehoste cache Hiermee kunnen BranchCache-clients een gehoste cache
gebruiken om te communiceren met andere clients. Deze
instelling maakt gebruik van HTTPS.

BranchCache - Peer-detectie
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen BranchCache-clients het protocol Web
Services Dynamic Discovery (WS-Discovery) gebruiken om te
controleren of er inhoud beschikbaar is op het lokale subnet.

BITS Peercaching Hiermee kunnen clients Background Intelligent Transfer
Service (BITS) gebruiken om bestanden te zoeken en te delen
die zijn opgeslagen in de BITS-cache op clients in hetzelfde
subnet. Deze instelling maakt gebruik van Web Services on
Devices (WSDAPI) en Remote Procedure Call (RPC).

Verbinding met een netwerkprojector maken Hiermee kunnen gebruikers verbinding maken met projectors
via bekabelde of draadloze netwerken om presentaties te
projecteren. Deze instelling maakt gebruik van WSDAPI.

Core Networking Hiermee kunnen clients IPv4 en IPv6 gebruiken om
verbinding te maken met netwerkbronnen.

Distributed Transaction Coordinator Hiermee kunnen beheerde computers transacties coördineren
waarmee tegen transacties beveiligde bronnen, zoals
databases, berichtenwachtrijen en bestandssystemen, worden
bijgewerkt.

Bestands- en printerdeling Hiermee kunnen gebruikers lokale bestanden en printers
delen met andere gebruikers in het netwerk. Deze instelling
maakt gebruik van NetBIOS, Link Local Multicast Name
Resolution (LLMNR), het SMB-protocol (Server Message
Block) en RPC.

Thuisgroep
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen beheerde computers deelnemen aan een
thuisgroepnetwerk.

iSCSI-service Hiermee kunnen beheerde computers verbinding maken met
iSCSI-servers en -apparaten.

Service voor sleutelbeheer Hiermee kunnen computers worden geteld voor naleving van
de licentieovereenkomst in bedrijfsomgevingen.

Media Center Extenders Hiermee kunnen Media Center Extenders communiceren met
computers waarop Windows Media Center wordt uitgevoerd.
Deze instelling maakt gebruik van Simple Service Discovery
Protocol (SSDP) en qWave.



Netlogon-service Hiermee configureert u een beveiligingskanaal tussen
domeinclients en een domeincontroller voor het verifiëren
van gebruikers en services. Deze instelling maakt gebruik van
RPC.

Netwerkdetectie Hiermee kunnen computers andere apparaten detecteren en
door andere apparaten in het netwerk worden gedetecteerd.
Deze instelling maakt gebruik van Function Discovery Host
and Publication Services en SSDP-, NetBIOS-, LLMNR- en
UPnP-netwerkprotocollen.

Performance Logs and Alerts Hiermee kan de service Performance Logs and Alerts extern
worden beheerd. Deze instelling maakt gebruik van RPC.

Extern beheer Hiermee is extern beheer van de computer mogelijk.

Hulp op afstand Hiermee kunnen gebruikers van beheerde computers hulp op
afstand aanvragen bij andere gebruikers in het netwerk. Deze
instelling maakt gebruik van de netwerkprotocollen SSDP,
PNRP (Peer Name Resolution Protocol), Teredo en UPnP.

Extern bureaublad Hiermee kan de computer Extern bureaublad gebruiken voor
toegang tot andere computers.

Extern logboekbeheer Hiermee kunnen de gebeurtenislogboeken van de client op
afstand worden bekeken en beheerd. Deze instelling maakt
gebruik van Named Pipes en RPC.

Extern beheer van geplande taken Hiermee is extern beheer van de service voor het plannen
van taken mogelijk. Deze instelling maakt gebruik van RPC.

Extern servicebeheer Hiermee is extern beheer van lokale services op clients
toegestaan. Deze instelling maakt gebruik van Named Pipes
en RPC.

Extern volumebeheer Hiermee is extern volumebeheer van software- en
hardwareschijven mogelijk. Deze instelling maakt gebruik van
RPC.

Routering en RAS Hiermee zijn binnenkomende VPN- en RAS-verbindingen met
computers toegestaan.

Secure Socket Tunneling Protocol Hiermee zijn binnenkomende VPN-verbindingen naar
beheerde computers met Secure Socket Tunneling Protocol
(SSTP) toegestaan. Deze instelling maakt gebruik van HTTPS.

SNMP Trap Hiermee kunnen beheerde computers SNMP Trap-
serviceverkeer ontvangen.

UPnP-framework Hiermee wordt de UPnP-frameworkservice op computers
geconfigureerd voor detectie en gebruik van UPnP-
gecertificeerde apparaten.

Windows Collaboration Computer Name Registration-
service

Hiermee kunnen computers andere computers vinden en
hiermee communiceren via SSDP en PNRP.

NAAM VAN DE INSTELLING DETAILS



Windows Media Player Hiermee kunnen gebruikers mediagegevensstromen via UDP
(User Datagram Protocol) ontvangen.

Windows Media Player Network Sharing Service Hiermee kunnen gebruikers media delen via een netwerk.
Deze instelling maakt gebruik van SSDP-, qWave- en UPnP-
netwerkprotocollen.

Windows Media Player Network Sharing-service
(internet)
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen gebruikers thuismedia delen via internet.

Windows Meeting Space Hiermee kunnen gebruikers via een netwerk samenwerken
om documenten, programma's of hun bureaublad te delen.
Deze instelling maakt gebruik van Distributed File System
Replication (DFSR) en P2P.

Windows Peer to Peer Collaboration Foundation Hiermee worden verschillende peer-to-peer-programma's en
-technologieën geconfigureerd om verbinding mogelijk te
maken. Deze instelling maakt gebruik van SSDP en PNRP.

Windows Remote Management (compatibiliteit) Hiermee wordt extern beheer van beheerde computers via
WS-Management mogelijk gemaakt. WS-Management is een
protocol op basis van webservices voor het extern beheren
van besturingssystemen en apparaten.

Windows Remote Management
(Windows 8 of hoger)

Hiermee wordt extern beheer van beheerde computers via
WS-Management mogelijk gemaakt. WS-Management is een
protocol op basis van webservices voor het extern beheren
van besturingssystemen en apparaten.

Windows Virtual PC
(Windows 7 of hoger)

Hiermee kunnen virtuele computers met andere computers
communiceren.

Wireless Portable Devices Hiermee configureert u dat media vanaf een camera of
media-apparaat in het netwerk kunnen worden
overgedragen naar beheerde computers met MTP (Media
Transfer Protocol). Deze instelling maakt gebruik van SSDP-
en UPnP-netwerkprotocollen.

NAAM VAN DE INSTELLING DETAILS
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Help Windows-pc's beveiligen met Endpoint
Protection Help voor Microsoft Intune
20-7-2019 • 28 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

Kiezen wanneer u Endpoint Protection wilt gebruiken

U WILT:
ENDPOINT PROTECTION-
BELEIDSINSTELLINGEN MEER INFORMATIE

Gebruik Microsoft Intune Endpoint
Protection alleen als er geen
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden is geïnstalleerd.

U kunt Microsoft Intune Endpoint
Protection gebruiken op alle computers
waarop geen
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden is geïnstalleerd.

Endpoint Protection installeren = Ja

Endpoint Protection inschakelen = Ja

Endpoint Protection installeren, zelfs als
er een eindpuntbeveiligingstoepassing
van derden is geïnstalleerd = Nee

Als een eindpuntbeveiligingstoepassing
van derden wordt gedetecteerd, wordt
Microsoft Intune Endpoint Protection
niet geïnstalleerd of wordt de installatie
ongedaan gemaakt als het programma
al is geïnstalleerd.

Microsoft Intune Endpoint Protection
gebruiken, zelfs als een
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden is geïnstalleerd.

Met deze methode voert u Microsoft
Intune Endpoint Protection en de
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden tegelijkertijd uit. Deze
configuratie wordt afgeraden, omdat
zich prestatieproblemen kunnen
voordoen.

Endpoint Protection installeren = Ja

Endpoint Protection inschakelen = Ja

Endpoint Protection installeren, zelfs als
er een eindpuntbeveiligingstoepassing
van derden is geïnstalleerd = Ja

Gebruiken wanneer:

- U wilt overschakelen op het gebruik
van Microsoft Intune Endpoint
Protection.
- U een nieuwe client met Microsoft
Intune Endpoint Protection
implementeert.
- U een client bijwerkt met Microsoft
Intune Endpoint Protection.

Microsoft Intune kunt u uw beheerde computers met Endpoint Protection beschermen. Dit biedt realtime-
beveiliging tegen malwarebedreigingen, houdt malwaredefinities bijgewerkt en scant computers automatisch.
Ook biedt Endpoint Protection hulpmiddelen waarmee u malware-aanvallen kunt beheren en controleren.

Zie De Windows-pc-client installeren met Windows Intune als u de Intune-client nog niet op uw computers hebt
geïnstalleerd.

Gebruik de informatie in de volgende rubrieken voor hulp bij het configureren, implementeren en controleren
van Endpoint Protection.

Als IT-beheerder is een van uw eerste prioriteiten de computers die u beheert vrij te houden van malware en
virussen staat. Voordat u Intune op Windows-pc’s in uw organisatie implementeert, moet u bepalen hoe u uw
computers beveiligt door een van de volgende opties te selecteren en de bijbehorende beleidsinstellingen te
configureren:



Gebruik Intune zonder Microsoft
Intune Endpoint Protection. In plaats
daarvan vertrouwt u op een
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden.

Endpoint Protection installeren = Nee Als u geen
eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden gebruikt, wordt deze
configuratie afgeraden. De computers
worden namelijk blootgesteld aan
malware of andere aanvallen.

Microsoft Intune Endpoint Protection
wordt niet geïnstalleerd of wordt
verwijderd als het al is geïnstalleerd.

U WILT:
ENDPOINT PROTECTION-
BELEIDSINSTELLINGEN MEER INFORMATIE

NOTENOTE

Microsoft Intune Endpoint Protection configureren

Als u van uw huidige eindpuntbeveiligingstoepassing wilt overschakelen op Microsoft Intune Endpoint
Protection, gaat u als volgt te werk:

1. Houd uw huidige eindpuntbeveiligingstoepassing actief, terwijl u de Intune-clientsoftware op de
betreffende computers implementeert.

2. Controleer of Microsoft Intune Endpoint Protection is geïnstalleerd en u helpt bij de beveiliging van
clientcomputers.

3. Verwijder de eindpuntbeveiligingssoftware van derden door:

Intune-softwaredistributie te gebruiken om een softwareverwijderingshulpmiddel te
implementeren dat is geleverd door de fabrikant van de eindpuntbeveiligingstoepassing van
derden. Zie Apps implementeren met Microsoft Intune voor meer informatie.

De eindpuntbeveiligingstoepassing van derden handmatig te verwijderen.

Intune verwijdert eindpuntbeveiligingstoepassingen van derden niet automatisch.

Gebruik de volgende stappen om u te helpen bij het configureren van Endpoint Protection voor Microsoft Intune.

1. Ga naar de Microsoft Intune-beheerconsole en kies Beleid > Beleid toevoegen.

2. Vouw Computerbeheer uit en selecteer Instellingen Microsoft Intune-agent. Selecteer Aangepast
beleid maken en implementeren om beleid op te geven voor Endpoint Protection-instellingen. Klik
vervolgens op de knop Beleid maken.

U kunt de aanbevolen instellingen gebruiken of de instellingen aanpassen. Als u meer informatie wilt over het
maken en implementeren van beleid, raadpleegt u het onderwerp Algemene beheertaken voor Windows-pc’s
met de Microsoft Intune-computerclient.

https://manage.microsoft.com/


Instellingen van Endpoint Protection-service opgeven
BELEIDSINSTELLING DETAILS

Endpoint Protection installeren Ingesteld op Ja om Endpoint Protection op beheerde
computers te installeren. Als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden wordt
gedetecteerd tijdens de installatie, wordt Endpoint Protection
niet geïnstalleerd, tenzij de instelling Endpoint Protection
installeren, zelfs als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden is
geïnstalleerd is ingesteld op Ja. Opmerking: Intune
Endpoint Protection wordt standaard op beheerde computers
geïnstalleerd. Als u Endpoint Protection niet op uw beheerde
computers wilt installeren, moet u dit beleid expliciet instellen
op Nee. Als Endpoint Protection eerder is geïnstalleerd en
het beleid wordt bijgewerkt naar Nee, wordt de Endpoint
Protection-client verwijderd.
Aanbevolen waarde: Ja

Endpoint Protection installeren, zelfs als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden is
geïnstalleerd

Ingesteld op Ja om Microsoft Intune Endpoint Protection te
gebruiken, zelfs als er een eindpuntbeveiligingstoepassing
van derden is gedetecteerd.

Aanbevolen waarde: Ja

Endpoint Protection inschakelen Ingesteld op Ja om Microsoft Intune Endpoint Protection in
te schakelen op computers met de Endpoint Protection-
client.

Als deze optie is ingesteld op Nee en Microsoft Intune
Endpoint Protection is geïnstalleerd, wordt de
gebruikersinterface van de Endpoint Protection-client niet
weergegeven voor gebruikers en zijn alle beveiligingsfuncties
inactief.

Aanbevolen waarde: Ja

U kunt het geïmplementeerde Endpoint Protection-beleid zien op de pagina Alle beleidsregels van de
werkruimte Beleid.



Gebruikersinterface van client uitschakelen Ingesteld op Ja om de gebruikersinterface van de Microsoft
Intune Endpoint Protection-client voor gebruikers te
verbergen (vereist dat een clientcomputer opnieuw wordt
opgestart om de instelling door te voeren).

Aanbevolen waarde: Nee

Endpoint Protection installeren, zelfs als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden is
geïnstalleerd

Ingesteld op Ja om de installatie van Microsoft Intune
Endpoint Protection af te dwingen, zelfs als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden is gedetecteerd.

Aanbevolen waarde: Nee

Een systeemherstelpunt maken vóór het oplossen van
malware

Ingesteld op Ja om een Windows-systeemherstelpunt te
maken voordat er wordt begonnen met het oplossen van
malware.

Aanbevolen waarde: Ja

Opgeloste malware bijhouden (dagen) Hiermee kan Endpoint Protection gedurende een bepaalde
tijd opgeloste malware bijhouden, zodat u handmatig eerder
geïnfecteerde computers kunt controleren.

U kunt een waarde van 0 tot 30 dagen opgeven.

Aanbevolen waarde: 7 dagen

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Instellingen voor realtime-beveiliging opgevenInstellingen voor realtime-beveiliging opgeven

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Realtime-beveiliging inschakelen Hiermee schakelt u in dat alle bestanden en toepassingen
waartoe toegang wordt gekregen, worden gecontroleerd en
gescand. Ook worden schadelijke bestanden en toepassingen
geblokkeerd voordat ze op computers kunnen worden
uitgevoerd.

Aanbevolen waarde: Ja

Alle downloads scannen Hiermee schakelt u in dat alle bestanden en bijlagen worden
gescand die van internet naar computers worden
gedownload.

Aanbevolen waarde: Ja

Als u de beleidswaarden voor Endpoint Protection installeren en Endpoint Protection inschakelen op
Jaen de beleidswaarde voor Endpoint Protection installeren, zelfs als er een
eindpuntbeveiligingstoepassing van derden is geïnstalleerd op Nee hebt ingesteld, detecteert Microsoft
Intune Endpoint Protection dat een andere eindpuntbeveiligingstoepassing is geïnstalleerd. Dit betekent dat
Endpoint Protection niet wordt geïnstalleerd of wordt verwijderd als het al is geïnstalleerd. Microsoft Intune
Endpoint Protection rapporteert echter wel over de status van de andere eindpuntbeveiligingstoepassing in
Intune.

Met de realtime-beveiliging van Microsoft Security Essentials wordt u gewaarschuwd wanneer mogelijke
bedreigingen, zoals virussen of spyware, zichzelf op uw pc proberen te installeren of uit te voeren. Wanneer dit
gebeurt, ziet u een bericht in het systeemvak rechts in de taakbalk.



Activiteit van bestanden en programma's op de
computer bewaken

Hiermee schakelt u in dat activiteiten van binnenkomende en
uitgaande bestanden en van programma's op computers
worden bewaakt. Met deze instelling kan Endpoint Protection
bewaken wanneer bestanden en programma's worden
gestart en wordt u geïnformeerd over alle acties die ze
uitvoeren of acties die worden uitgevoerd op deze bestanden
en programma's.

Aanbevolen waarde: Ja

Bewaakte bestanden Hiermee kunt u instellen dat alleen binnenkomende, alleen
uitgaande of alle bestanden moeten worden bewaakt.

Aanbevolen waarde: Alle bestanden bewaken

Gedragscontrole inschakelen Hiermee kan Microsoft Intune Endpoint Protection
controleren op bepaalde patronen van verdachte activiteiten
op clientcomputers.

Aanbevolen waarde: Ja

Netwerkinspectiesysteem inschakelen Hiermee schakelt u het systeem voor netwerkinspectie (NIS)
in op clientcomputers. NIS maakt gebruik van
handtekeningen van bekende beveiligingsproblemen van het
Microsoft Centrum voor beveiliging tegen schadelijke
software om schadelijk netwerkverkeer te helpen detecteren
en blokkeren.

Aanbevolen waarde: Ja

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Instellingen voor scanschema's opgevenInstellingen voor scanschema's opgeven

BELEIDSINSTELLING MEER INFORMATIE

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=234249


Een dagelijkse snelle scan plannen Hiermee plant u een dagelijkse snelle scan van zowel
veelgebruikte bestanden als belangrijke systeembestanden
op computers. Deze snelle scan heeft een minimale invloed
op de prestaties.

Aanbevolen waarde: Ja

Een snelle scan uitvoeren als u twee opeenvolgende
scans hebt gemist

Hiermee configureert u Endpoint Protection zo dat er op
computers automatisch een snelle scan wordt uitgevoerd als
er twee opeenvolgende snelle scans zijn gemist.

Aanbevolen waarde: Ja

Een volledige scan plannen Hiermee configureert u een volledige scan van alle bestanden
en bronnen op de lokale harde schijven van computers. Deze
scan kan even duren en kan van invloed zijn op de prestaties
van de computer (de duur is afhankelijk van het aantal
bestanden en bronnen dat wordt gescand).

Aanbevolen waarde: Nee

Een volledige scan uitvoeren als u twee opeenvolgende
volledige scans hebt gemist

Hiermee configureert u Endpoint Protection zo dat er op
computers automatisch een volledige scan wordt uitgevoerd
als er twee opeenvolgende scans zijn gemist.

Aanbevolen waarde: Niet geconfigureerd

BELEIDSINSTELLING MEER INFORMATIE

Instellingen voor scanopties opgevenInstellingen voor scanopties opgeven

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Een volledige scan uitvoeren na de installatie van
Endpoint Protection

Ingesteld op Ja, zodat Endpoint Protection automatisch een
volledige systeemscan uitvoert nadat het op een computer is
geïnstalleerd. Deze scan wordt alleen uitgevoerd als
computers niet actief zijn om te voorkomen dat dit gevolgen
heeft voor de productiviteit van gebruikers.

Aanbevolen waarde: Ja

Automatisch een volledige scan uitvoeren als dit nodig
is na het verwijderen van malware

Ingesteld op Ja om Endpoint Protection automatisch een
volledige systeemscan op computers te laten uitvoeren na
het verwijderen van malware om te helpen bevestigen dat
andere bestanden niet zijn geïnfecteerd.

Aanbevolen waarde: Ja

Een geplande scan alleen starten als de computer niet
actief is

Ingesteld op Ja om te voorkomen dat geplande scans
worden gestart wanneer computers worden gebruikt, om
verlies van productiviteit te voorkomen.

Aanbevolen waarde: Ja

Controleren op de meest recente malware-definities
voordat een scan wordt gestart

Ingesteld op Ja om Endpoint Protection automatisch te laten
controleren op de meest recente malwaredefinities voordat
een scan op computers wordt gestart.

Aanbevolen waarde: Ja



Archiefbestanden scannen Ingesteld op Ja om Endpoint Protection zo te configureren
dat er op schadelijke software in archiefbestanden (zoals .zip-
of .cab-bestanden) op computers wordt gecontroleerd.

Aanbevolen waarde: Nee

E-mailberichten scannen Ingesteld op Ja om Endpoint Protection zo te configureren
dat binnenkomende e-mailberichten worden gescand als
deze op computers binnenkomen.

Aanbevolen waarde: Ja

Bestanden scannen die zijn geopend vanuit gedeelde
mappen op het netwerk

Ingesteld op Ja om Endpoint Protection zo te configureren
dat de bestanden worden gecontroleerd die worden geopend
vanuit gedeelde mappen op het netwerk. Dit zijn meestal
bestanden die toegankelijk zijn via een UNC-pad (Universal
Naming Convention). Het inschakelen van deze functie kan
problemen veroorzaken voor gebruikers die alleen-lezen
toegang hebben, omdat ze geen schadelijke software kunnen
verwijderen.

Aanbevolen waarde: Nee

Toegewezen netwerkstations scannen Ingesteld op Ja om Endpoint Protection zo te configureren
dat bestanden op toegewezen netwerkstations worden
gescand. Het inschakelen van deze functie kan problemen
veroorzaken voor gebruikers die alleen-lezen toegang
hebben, omdat ze geen schadelijke software kunnen
verwijderen.

Aanbevolen waarde: Nee

Verwisselbare stations scannen Ingesteld op Ja om Endpoint Protection zo te configureren
dat er op schadelijke en ongewenste software op
verwisselbare stations (bijvoorbeeld USB-stations) wordt
gescand wanneer u een volledige scan op computers
uitvoert.

Aanbevolen waarde: Ja

CPU-verbruik tijdens een scan beperken Hiermee stelt u het maximale percentage CPU-verbruik in dat
kan worden gebruikt tijdens geplande scans op computers. U
kunt deze waarde instellen van 1 tot 100 procent.

Aanbevolen waarde: 50%

BELEIDSINSTELLING DETAILS

Instellingen voor standaardacties kiezenInstellingen voor standaardacties kiezen

Beslissen of u de instellingen voor uitgesloten bestanden en mappen kiestBeslissen of u de instellingen voor uitgesloten bestanden en mappen kiest

Met de instelling Kiezen hoe Endpoint Protection omgaat met schadelijke software met de volgende
waarschuwingsniveaus geeft u de standaardactie op die door Endpoint Protection moet worden uitgevoerd
wanneer er malware van verschillende waarschuwingsniveaus wordt gedetecteerd. Voor elk
waarschuwingsniveau kunt u de malware verwijderen of in quarantaine plaatsen of de actie uitvoeren die door
Microsoft wordt aanbevolen.

Aanbevolen waarde: Aanbevolen actie, waarmee Endpoint Protection actie kan aanbevelen.

Met de instelling Bestanden en mappen die moeten worden uitgesloten bij het scannen en bij realtime-



Beslissen of u de instellingen voor uitgesloten processen kiestBeslissen of u de instellingen voor uitgesloten processen kiest

Beslissen of u de instellingen voor uitgesloten bestandstypen kiestBeslissen of u de instellingen voor uitgesloten bestandstypen kiest

Instellingen voor Microsoft Active Protection Service opgevenInstellingen voor Microsoft Active Protection Service opgeven

Beheertaken voor Endpoint Protection kiezen

Endpoint Protection controleren

beveiliging worden specifieke bestanden of mappen uitgesloten wanneer er een scan wordt uitgevoerd of
wanneer realtime-beveiliging op computers wordt gebruikt.

Met de instelling Processen die moeten worden uitgesloten bij het scannen of bij realtime-beveiliging
worden specifieke processen uitgesloten wanneer er een scan wordt uitgevoerd of wanneer realtime-beveiliging
op computers wordt gebruikt. U kunt alleen bestanden met de volgende extensies uitsluiten: .exe, .com en .scr.

Met de instelling Bestandsextensies die uitgesloten moeten worden bij het scannen en bij de realtime-
beveiliging worden specifieke bestandsnaamextensies uitgesloten wanneer er een scan wordt uitgevoerd of
wanneer realtime-beveiliging op computers wordt gebruikt.

Microsoft Active Protection Service is een onlinecommunity die helpt bepalen hoe u op mogelijke bedreigingen
reageert. De community helpt ook de verspreiding van nieuwe malware-infecties te stoppen. U kunt zich
aanmelden bij Microsoft Active Protection Service door Ja te selecteren en vervolgens uw
lidmaatschapsniveau op te geven:

Basis: verzendt basisinformatie over de gedetecteerde malware naar Microsoft. Dit omvat waar de software
van afkomstig is, de acties die u toepast of die Endpoint Protection automatisch toepast en of de acties met
succes zijn uitgevoerd.
Geavanceerd: verzendt meer informatie over malware, spyware en mogelijk ongewenste software naar
Microsoft. Dit omvat informatie over de locatie van de software, bestandsnamen, hoe de software werkt en
hoe deze uw computer heeft beïnvloed.

U kunt ook Dynamische definities ontvangen, gebaseerd op rapporten van Microsoft Active Protection
Service.

De volgende taken helpen u bij het uitvoeren van verschillende beheertaken op beheerde computers met
Endpoint Protection.

Malware-definities bijwerken

Ga als volgt te werk om een scan op schadelijke software uit te voeren:

Intune-console: selecteer in de werkruimte Groepen de computers die u wilt bijwerken. Kies Externe
taken > Malware-definities bijwerken.
Beheerde computer: start de Endpoint Protection-clientsoftware in het systeemvak.  Kies het tabblad
Bijwerken en vervolgens Bijwerken.

Intune-console: selecteer in de werkruimte Groepen de computers die u wilt scannen. Kies Een
volledige scan op malware uitvoeren of Een snelle scan op malware uitvoeren.
Beheerde computer: start de Endpoint Protection-clientsoftware in het systeemvak.  Selecteer Snel,
Volledigof Aangepast en kies vervolgens Nu scannen.

U kunt de status van een externe taak weergeven door op de koppeling Externe taken in de
rechterbenedenhoek van de Intune-console te klikken. In het dialoogvenster Status externe taak staan de
huidige externe taken, de taakstatus, de apparaatnaam en eventuele gerapporteerde fouten. Hier vindt u ook een
koppeling naar informatie over probleemoplossing als dat nodig is.

U kunt de status van schadelijke software op uw computers controleren met behulp van de werkruimte
Beveiliging van de Microsoft Intune-beheerconsole. Deze werkruimte bevat twee pagina's:

https://manage.microsoft.com/


IMPORTANTIMPORTANT

Recente detectiepaden voor malware op computers weergevenRecente detectiepaden voor malware op computers weergeven

Overzicht Endpoint Protection: bevat belangrijke zaken als koppelingen waarop u kunt klikken voor meer
informatie. Dit kan gaan over:

Alle malware: er wordt een lijst weergegeven van alle actieve malware op uw computers. U kunt deze lijst
nader bestuderen om te zien welke computers worden beïnvloed door een bepaald onderdeel van malware.
Ook kunt u een van de volgende taken selecteren:

Malware-exemplaren die moeten worden opgevolgd: klik op de koppeling voor een overzicht van
malwareproblemen, inclusief de actie die moet worden ondernomen om het probleem te verhelpen. U
kunt deze lijst nader bestuderen om te zien welke computers zijn beïnvloed.
Computers met malware die moeten worden opgevolgd: klik op de koppeling om alle computers
met niet-opgeloste malwareproblemen weer te geven, en de actie die moet worden ondernomen om
het probleem te verhelpen.
Apparaten die niet zijn beveiligd: klik op de koppeling om te zien welke computers niet zijn
beveiligd door eindpuntbeveiligingssoftware omdat er geen software is geïnstalleerd of omdat er een
fout is opgetreden. Selecteer een computer om meer details te bekijken.
Apparaten waarop een andere eindpuntbeveiligingstoepassing actief is: klik op de koppeling
om te zien op welke computers een eindpuntbeveiligingstoepassing van derden wordt uitgevoerd.

Eigenschappen weergeven: opent een pagina met meer informatie over de geselecteerde malware.
Meer informatie over deze malware: opent een onderwerp van het Microsoft Malware Protection
Center met meer informatie over de malware.

De werkruimte Beveiliging wordt pas weergegeven in de beheerconsole nadat u de client op ten minste één computer
hebt geïnstalleerd en de client beheert.

Met Intune kunt u de paden van maximaal tien onlangs gedetecteerde exemplaren van malware op een apparaat
weergeven. De optie Recent detectiepad is standaard uitgeschakeld. Deze weergave inschakelen:

1. Klik in de Microsoft Intune-beheerconsole op Groepen > Alle apparaten > Alle computers.

2. Klik met de rechtermuisknop op de computer waarvan u de recente detectiepaden wilt bekijken en
selecteer Eigenschappen.

3. Selecteer het tabblad Malware bovenaan.
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Een malwarescan uitvoeren of de malwaredefinities op een computer
bijwerken

Meer hulp nodig?

Zie tevens

4. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop. Een lijst met beschikbare kolommen wordt weergegeven.
Selecteer in de lijst het selectievakje Recente detectiepaden. De kolom Recente detectiepaden wordt
weergegeven met daarin de tien onlangs op het apparaat gedetecteerde malware-exemplaren.

U kunt met Intune een volledige of snelle malwarescan uitvoeren met Endpoint Protection of Windows Defender
op een extern beheerde pc waarop de Intune-client is geïnstalleerd.

1. Ga in de Microsoft Intune-beheerconsole naar Groepen > Overzicht > Alle apparaten > Alle
computers en selecteer de computer die u wilt targeten.

2. Kies de vervolgkeuzelijst Externe taken en selecteer de taak om deze uit te voeren op de externe
computer.

Zie Problemen met Endpoint Protection in Microsoft Intune oplossen voor meer hulp en ondersteuning.

Beleid voor het beveiligen van Windows-pc's

https://manage.microsoft.com/
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VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

IMPORTANTIMPORTANT

Aanvullende beveiligingsinstellingen voor Windows Installer

De app toevoegen

Gebruik de informatie in dit onderwerp om te weten te komen hoe u apps aan Intune toevoegt voordat u ze
implementeert.

De informatie in dit onderwerp kan u helpen bij het toevoegen van apps voor Windows-pc's die u met de Intune-
clientsoftware beheert. Raadpleeg Apps toevoegen aan Microsoft Intune als u apps wilt toevoegen op geregistreerde
Windows-pc's en andere mobiele apparaten.

Om apps op pc's te installeren, moeten deze geschikt zijn voor achtergrondinstallatie, zonder tussenkomst van de
gebruiker. Als dit niet het geval is, mislukt de installatie.

U kunt gebruikers toestemming geven om app-installaties te beheren. Als u deze functie is ingeschakeld, kunnen
installaties worden toegestaan die anders worden gestopt vanwege een beveiligingsfout. U kunt het Windows-
installatieprogramma de opdracht geven om verhoogde bevoegdheden te gebruiken wanneer een programma op
een systeem wordt geïnstalleerd. Verder kunt u ingeschakelde items van Windows-gegevensbescherming laten
indexeren en de metagegevens voor de items laten opslaan op een niet-versleutelde locatie. Als het beleid is
uitgeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging niet geïndexeerd en worden ze niet weergegeven in de
resultaten in Cortana of Verkenner. De functionaliteit voor deze opties is standaard uitgeschakeld.

U gebruikt de uitgever van Intune-software om de eigenschappen van de app te configureren en om de app te
uploaden naar de cloudopslag. Volg daarvoor deze procedure:

TIPTIP

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Apps > Apps toevoegen om Uitgever van Intune-
software te starten.

Mogelijk moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Intune invoeren voordat de uitgever wordt gestart.

2. Op de pagina Software-installatie van de uitgever kiest u onder Selecteren hoe deze software
beschikbaar moet worden gesteld voor apparaten de optie Software-installatieprogramma en geeft
u het volgende op:

Selecteer het bestandstype voor het software-installatieprogramma. Dit geeft het type software
aan dat u wilt implementeren. Kies voor een Windows-pc de optie Windows Installer.
Geef de locatie op van de software-installatiebestanden. Geef de locatie op van de
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NOTENOTE

installatiebestanden of kies Bladeren om de locatie in een lijst te selecteren.
Neem aanvullende bestanden en submappen op in dezelfde map. Sommige software die
gebruikmaakt van Windows Installer vereist ondersteunende bestanden. Deze moeten zich in dezelfde
map bevinden als het installatiebestand. Selecteer deze optie als u deze ondersteunende bestanden ook
wilt implementeren.

Als u bijvoorbeeld een app met de naam Application.msi wilt publiceren naar Intune, komt de pagina er als
volgt uit te zien: 

Dit installatietype maakt gebruik van uw opslagruimte in de cloud.

3. Configureer op de pagina Beschrijving van software de volgende instellingen.

Afhankelijk van het installatiebestand dat u gebruikt, zijn sommige van deze waarden mogelijk al automatisch
ingevoerd of worden deze mogelijk niet weergegeven.

Uitgever. Voer de naam van de uitgever van de app in.
Naam. Voer de naam van de app in zoals deze in de bedrijfsportal zal worden weergegeven.
Zorg ervoor dat alle app-namen die u gebruikt, uniek zijn. Als dezelfde app-naam twee keer voorkomt,
wordt slechts één van de apps weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Beschrijving. Voer een beschrijving in voor de app. Deze wordt weergegeven voor gebruikers in de
bedrijfsportal.
URL voor informatie over de software (optioneel). Voer de URL in van een website die informatie
over deze app bevat. Deze URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Privacy-URL (optioneel). Voer de URL in van een website die privacyinformatie over deze app bevat.
Deze URL wordt weergegeven voor gebruikers in de bedrijfsportal.
Categorie (optioneel). Selecteer een van de ingebouwde app-categorieën. Hierdoor kunnen gebruikers
de app gemakkelijker vinden wanneer ze door de bedrijfsportal bladeren.
Pictogram (optioneel). Upload een pictogram dat aan de app wordt gekoppeld. Dit is het pictogram dat
samen met de app wordt weergegeven wanneer gebruikers door de bedrijfsportal bladeren.

4. Op de pagina Vereisten selecteert u de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de app kan
worden geïnstalleerd. U kunt kiezen uit:

Architectuur. Selecteer of deze app kan worden geïnstalleerd op een 32-bits of 64-bits
besturingssysteem, of op beide.
Besturingssysteem. Selecteer de minimumversie van het besturingssysteem waarop deze app kan
worden geïnstalleerd.

5. Op de pagina Detectieregels kunt u regels configureren om te detecteren of de app die u configureert al



Volgende stappen

op een pc is geïnstalleerd. Of u kunt de standaarddetectieregels gebruiken als u automatisch alle eerder
geïnstalleerde versies van de app wilt overschrijven. Deze optie is voor Windows Installer (alleen .exe-
bestanden).

U kunt de volgende regels configureren:

Bestand bestaat al. Geef het pad op naar het bestand dat u wilt detecteren. U kunt zoeken onder
%ProgramFiles% (waarmee wordt gezocht binnen Programmabestanden&lt;path> en
Programmabestanden (x86) &lt;path>) op de computer of %SystemDrive% (waarmee wordt
gezocht binnen het basisstation van de pc, meestal C:).
MSI-productcode bestaat al. Kies Bladeren om het Windows Installer-bestand (.msi) te kiezen dat u
wilt detecteren.
Registersleutel bestaat al. Geef een registersleutel op die begint met
HKEY_LOCAL_MACHINE</strong>. Er wordt gezocht binnen zowel 32-bits als 64-bits
registerpaden. Als de door u opgegeven sleutel in één van beide locaties bestaat, wordt aan de
detectieregel voldaan.

Als de app voldoet aan één van de regels die u hebt geconfigureerd, wordt deze niet geïnstalleerd.

6. Alleen voor het bestandstype Windows Installer (.msi en .exe): op de pagina Opdrachtregelargumenten
kiest u of u optionele opdrachtregelargumenten wilt opgeven voor het installatieprogramma. De volgende
parameters worden automatisch toegevoegd door Intune:

Voor .exe-bestanden wordt /install toegevoegd.
Voor .msi-bestanden wordt /quiet toegevoegd. Houd er rekening mee dat deze opties alleen werken als
de maker van het app-pakket deze functionaliteit heeft ingeschakeld.

7. Alleen voor het bestandstype Windows Installer (alleen .exe): op de pagina Retourcodes kunt u nieuwe
foutcodes toevoegen die door Intune worden geïnterpreteerd wanneer de app wordt geïnstalleerd op een
beheerde Windows-pc.

Standaard worden door Intune retourcodes volgens de industriestandaard gebruikt om te melden dat de
installatie van een app-pakket is mislukt of geslaagd: 0 (Geslaagd) of 3010 (Geslaagd en opnieuw
opgestart). U kunt ook uw eigen retourcodes aan deze lijst toevoegen. Als u een lijst met retourcodes
opgeeft en de installatie van de app een code retourneert die niet in de lijst voorkomt, wordt dit
geïnterpreteerd als een fout.

8. Controleer op de pagina Samenvatting de informatie die u hebt opgegeven. Wanneer u klaar bent, kiest u
Uploaden.

9. Kies Sluiten om de bewerking te voltooien.

De app wordt weergegeven op het knooppunt Apps van de werkruimte Apps.

Nadat u een app hebt gemaakt, is de volgende stap om deze te implementeren. Zie Apps aan groepen toewijzen
met Microsoft Intune voor meer informatie.

Raadpleeg het blogbericht Support Tip: Best Practices for Intune Software Distribution to PC’s als u meer
informatie wilt over tips en trucs voor het implementeren van software op Windows-pc's.

https://support.microsoft.com/en-US/help/2583929


Licentieovereenkomsten voor Windows-pc-software
in Microsoft Intune beheren
6-7-2019 • 16 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

Microsoft-volumelicentieovereenkomsten toevoegen

Met Microsoft Intune kunt u licentiegegevens toevoegen en beheren voor software die is gekocht via Microsoft
Volume Licensing-overeenkomsten. U kunt dit ook doen voor Microsoft- of niet-Microsoft-software die op een
andere manier is gekocht. U kunt deze gegevens in logische groepen indelen.

Deze functie is alleen voor uw gemak bedoeld; de nauwkeurigheid van de gegevens kan niet worden gegarandeerd. Het is
niet verstandig deze functie te gebruiken om de naleving van Microsoft-volumelicentieovereenkomsten te bevestigen.
Gegevens die worden verzameld, worden door Microsoft niet gebruikt voor het onderzoeken van mogelijke schendingen of
de naleving van licentieovereenkomsten die u met ons hebt.

Licenties die u toevoegt aan Intune, hebben geen invloed op uw licentieovereenkomsten of rechten om de software te
gebruiken. Als u bijvoorbeeld een combinatie van licentie en overeenkomst uit Intune verwijdert, worden de bestaande
licentieovereenkomsten tussen u en Microsoft niet verwijderd of ongeldig verklaard.

In de werkruimte Licenties van de Intune-beheerconsole kunt u:

Microsoft-volumelicentieovereenkomsten toevoegen en bewerken.

Andere softwarelicentieovereenkomsten toevoegen en bewerken.

Licenties en groepen beheren.

Vergelijk de informatie over rechten die door Intune bij het Volume Licensing Service Center (VLSC) is
opgehaald, met de inventarisatie van Microsoft-software die door Intune is gedetecteerd op de beheerde
Windows-computers.

U kunt bovendien rapporten genereren waarin statistieken voor software-installaties en -licenties worden
weergegeven. Met licentierapporten kunt u al uw licenties voor Microsoft-software en niet-Microsoft-software
inventariseren.

De werkruimte Licenties wordt pas weergegeven in de beheerconsole als u ten minste één Windows-computer met de
Intune Windows-computerclient beheert.

Intune-volumelicentieovereenkomsten bieden licentie-informatie voor software die is gekocht via Microsoft-
volumelicentieovereenkomsten. U kunt Microsoft-volumelicentieovereenkomsten aan Intune toevoegen door
overeenkomende sets overeenkomstnummers op te geven. De overeenkomst- of autorisatienummers moeten
overeenkomen met de juiste licentie- of inschrijvingsnummers. Sets overeenkomstnummers worden verkregen bij
de aankoop van de licentieovereenkomsten van het Volume Licensing Service Center (VLSC).

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=223842


1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Licenties.

2. Selecteer op de pagina Overeenkomsten toevoegen in de sectie Overeenkomsttype selecterende
optie Volumelicentieovereenkomst.

3. Geef in de sectie Gegevens van overeenkomst toevoegen op of u een bestand wilt uploaden of de
gegevens handmatig wilt toevoegen.

Een CSV-bestand met overeenkomstgegevens uploaden. Kies Bladeren en selecteer het CSV-
bestand dat u wilt uploaden.

Het bestand mag twee of drie kolommen bevatten; twee kolommen als u alleen sets
overeenkomsten wilt toevoegen of drie kolommen als u voor elke set overeenkomsten een
beschrijvende naam wilt toevoegen.

Het totale aantal tekens in een set overeenkomstnummers mag niet meer zijn dan 16 ASCII-
tekens.

Alleen ASCII-tekens worden ondersteund.

De volgende tekens zijn niet toegestaan in de naam van overeenkomst: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) =
+ [ ] { } \ | ; : ' " < > / . Spaties zijn toegestaan in de naam.

De bestandsnaam mag niet meer dan 128 tekens bevatten.

Het bestand moet ten minste één set overeenkomsten bevatten en mag niet meer dan 5000
sets overeenkomsten bevatten.

Indeling voor het bestand

U kunt dit bestand maken door uw sets van overeenkomsten toe te voegen aan een document met
tekst zonder opmaak in een van de volgende notaties, afhankelijk van het type organisatie dat u bij
VLSC hebt geregistreerd. Geef per regel één overeenkomstnummerpaar op.

Open Value-klanten: overeenkomstnummer, overeenkomstnummer herhalen, naam van de
overeenkomst

Open klanten: autorisatienummer, bijbehorend licentienummer, naam van de overeenkomst

Select- en Enterprise-klanten: overeenkomstnummer, bijbehorend registratienummer,
naam van de overeenkomst

Wanneer u een nieuwe overeenkomst toevoegt, wordt u in het formulier Overeenkomsten
toevoegen gevraagd naar dit bestand te bladeren.

Hieronder vindt u een voorbeeld van de inhoud van een .csv-bestand voor een Open Value-klant.

01-07001, 01-07001, Office agreements

Gegevens van de overeenkomst handmatig toevoegen. Geef de volgende informatie op en typ
vervolgens de overeenkomstnummerset in de vakken Autorisatie-/overeenkomstnummer en
Licentie-/registratie-/klantnummer. Nadat u de beide nummers hebt getypt, kiest u het
pictogram Set toevoegen om de nummers op te slaan. Vervolgens kunt u indien gewenst een
nieuwe set toevoegen.

Naam overeenkomst: geef een unieke naam op voor de overeenkomst.

De naam van een overeenkomst mag uit maximaal 256 tekens bestaan en mag niet de
volgende tekens bevatten: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > / . Spaties zijn
toegestaan in de naam.

https://admin.manage.microsoft.com/


IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Andere softwarelicentieovereenkomsten toevoegen en bewerken

NOTENOTE

Autorisatie-/overeenkomstnummer: voer het autorisatie-/overeenkomstnummer van de
licentieset in.

Licentie-/inschrijvings-/klantnummer: voer het licentie-/inschrijvings-/klantnummer van
de licentieset in.

Als u meerdere sets overeenkomstnummers toevoegt, maakt Intune één overeenkomst met de naam die u
opgeeft en worden alle sets die u hebt toegevoegd, opgenomen als onderdeel van deze overeenkomst.

Kies + wanneer u nog een andere overeenkomstnummerset wilt toevoegen, of - als u een
overeenkomstnummerset die u eerder hebt opgegeven, wilt verwijderen.

4. In het gedeelte Licentiegroep selecteren voert u een van de volgende handelingen uit:

De overeenkomsten toevoegen aan de groep met niet-toegewezen overeenkomsten.
Selecteer deze optie als u de nieuwe overeenkomsten niet aan een licentiegroep wilt toevoegen.

De overeenkomsten toevoegen aan een nieuwe licentiegroep. Geef een naam op voor de
nieuwe licentiegroep.

De overeenkomsten toevoegen aan een bestaande licentiegroep. In de lijst Groepsnaam
selecteert u de licentiegroep waaraan u de overeenkomsten wilt toevoegen.

5. Kies OK.

De weergave Alle overeenkomsten wordt weergegeven en Intune maakt verbinding met het Microsoft VLSC
om de sets overeenkomstnummers die u hebt opgegeven, te valideren.

Als u de volumelicentiegegevens wilt bijwerken nadat u licentieovereenkomsten aan Intune hebt toegevoegd, kiest
u op de pagina Licentieoverzicht de optie Nu vernieuwen. Hierdoor worden de huidige licentiegegevens van
de Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)opgehaald.

Totdat u de volumelicentiegegevens vernieuwt, ziet u op de de pagina Overeenkomstenoverzicht mogelijk verschillende
gegevens in de lijst met overeenkomsten en rechteninformatie.

Na het vernieuwen van de volumelicentiegegevens kunt u de licentiegegevens vergelijken met de gedetecteerde
Microsoft-software in de werkruimte Apps . U kunt ook de volgende licentierapporten uitvoeren:

Licentie-inkooprapporten: hiermee kunt u de gelicentieerde software weergeven in licentiegroepen die u
selecteert om hiaten in de dekking op te sporen.

Licentie-installatierapporten: hiermee kunt u bepalen of de dekking van de licentieovereenkomst
voldoende is.

De producttitel die wordt weergegeven voor alle Microsoft-volumelicentieovereenkomsten is niet beschikbaar.

Naast Microsoft-volumelicentieovereenkomsten kunt u ook andere typen licentieovereenkomsten aan Intune
toevoegen. Dit kunnen overeenkomsten zijn voor niet-Microsoft-software of voor Microsoft-software die via de

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=223842


IMPORTANTIMPORTANT

Andere softwareovereenkomsten toevoegenAndere softwareovereenkomsten toevoegen

detailhandel is gekocht.

U moet ten minste één Windows-computer bij Intune hebben ingeschreven voordat u een overeenkomst kunt toevoegen.
Bovendien moet voor ten minste één ingeschreven computer een softwarepakket met licentie zijn geüpload dat u wilt
gebruiken om een licentieovereenkomst toe te voegen.

1. Kies in de Microsoft Intune-beheerconsole de optie Licenties.

2. Kies Overeenkomsten toevoegen in de sectie Andere softwarelicentieovereenkomsten.

3. Selecteer Andere softwarelicentieovereenkomst in de sectie Overeenkomsttype selecteren van de
pagina Overeenkomsten toevoegen .

4. Geef in het gedeelte Gegevens van overeenkomst toevoegen het volgende op:

IMPORTANTIMPORTANT

Agreement name (vereist). De naam van een overeenkomst mag uit maximaal 256 tekens bestaan
en mag niet de volgende tekens bevatten: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > / . Spaties zijn
toegestaan in de naam.

Uitgever (vereist). Terwijl u de naam van een uitgever typt, worden alle namen van uitgevers
opgehaald die de door u getypte letters bevatten. Als u bijvoorbeeld 'soft' typt, worden alle namen
opgehaald van uitgevers die 'soft' bevatten, bijvoorbeeld 'Microsoft' en 'Microsoft Research.' De
namen van de uitgevers worden opgehaald uit de Software Asset Catalog. Voordat u de titel van het
product kunt invoeren, moet u de uitgever selecteren.

Het bedrijf dat u wilt toevoegen, wordt mogelijk niet in deze lijst weergegeven. U kunt alleen
softwareovereenkomsten toevoegen voor bedrijven die al voorkomen in Software Asset Catalog. Microsoft
probeert echter doorlopend om de meest populaire softwaretitels toe te voegen. Als u een aanvraag wilt
indienen om een bedrijf aan deze lijst toe te voegen, kunt u dat doen op de Intune Uservoice-site.

Producttitel (vereist). Terwijl u de producttitel typt, worden alle producttitels opgehaald die de door
u getypte letters bevatten. U moet een Publisher opgeven voordat u een producttitelkunt
opgeven.

Aantal licenties (vereist). Voer het aantal aangekochte licenties in.

Begindatum licentie. Voer de begindatum van de licentiedekking in.

Einddatum licentie. Voer de einddatum van de licentiedekking in.

Details overeenkomst. Indien gewenst kunt u contactgegevens, registratiesleutels en andere
informatie opgeven.

5. In het gedeelte Licentiegroep selecteren voert u een van de volgende handelingen uit:

Selecteer De overeenkomsten toevoegen aan de groep met niet-toegewezen
overeenkomsten als u de nieuwe overeenkomsten niet wilt toevoegen aan een nieuwe of
bestaande licentiegroep. U kunt de overeenkomsten op elk gewenst moment toevoegen aan de door
de gebruiker gedefinieerde licentiegroepen.

Selecteer De overeenkomsten toevoegen aan een nieuwe licentiegroep als u de nieuwe
overeenkomsten wilt toevoegen aan een nieuwe licentiegroep. U wordt gevraagd een naam voor de

https://admin.manage.microsoft.com/
https://microsoftintune.uservoice.com/


Licentieovereenkomsten beheren

Taak Details

Een licentiegroep maken Kies op de pagina Overzicht in de werkruimte Licenties de
optie Licentiegroep maken in het menu Taken.
Opmerking: u kunt maximaal 500 licentiegroepen maken.

De naam van een licentiegroep wijzigen Kies in de werkruimte Licenties een licentiegroep en kies dan
Licentiegroep bewerken in het menu Taken .

Een licentiegroep verwijderen Kies in de werkruimte Licenties een licentiegroep en kies dan
Licentiegroep verwijderen in het menu Taken . Tip: alle
licenties in de verwijderde groep worden verplaatst naar de
licentiegroep Niet-toegewezen overeenkomsten.

Een licentieovereenkomst verwijderen Kies in de werkruimte Licenties een overeenkomst en kies
vervolgens Verwijderen. Tip: nadat u
volumelicentieovereenkomsten hebt verwijderd, kiest u voor
het bijwerken van de licentiegegevens de optie Nu
vernieuwen op de pagina Licentieoverzicht of op het
tabblad Algemeen voor een specifieke licentiegroep.

nieuwe licentiegroep op te geven.

Selecteer De overeenkomsten toevoegen aan een bestaande licentiegroep als u de nieuwe
overeenkomsten wilt toevoegen aan een bestaande licentiegroep. In de lijst Groepsnaam selecteert
u de licentiegroep waaraan u de overeenkomsten wilt toevoegen.

6. Kies OK.

De lijstweergave Alle overeenkomsten wordt weergegeven.

Softwarelicentieovereenkomsten kunnen worden toegevoegd aan licentiegroepen. U kunt licentiegroepen
gebruiken om uw licentieovereenkomsten te organiseren in groepen die logisch zijn voor uw organisatie. U kunt
ook licentieovereenkomsten verwijderen die u eerder hebt gemaakt.



Conflicten tussen GPO-beleid
(groepsbeleidsobjecten) en Microsoft Intune-beleid
oplossen
20-7-2019 • 6 minutes to read

VAN TOEPASSING OP: INTUNE IN DE KLASSIEKE PORTAL

NOTENOTE

Wat te doen als u groepsbeleid gebruikt

Bestaande groepsbeleidsobjecten filteren om conflicten met Intune-
beleid te voorkomen

De informatie in dit onderwerp geldt alleen voor Windows-desktops die u als pc's beheert met behulp van de Intune-
softwareclient.

Intune maakt gebruik van beleidsregels voor het beheren van instellingen op Windows-pc’s. U kunt bijvoorbeeld
een beleidsregel gebruiken om instellingen voor de Windows Firewall op pc’s te beheren. Veel Intune-instellingen
zijn vergelijkbaar met instellingen die u configureert met Windows-groepsbeleid. De twee methoden kunnen
echter van tijd tot tijd met elkaar conflicteren.

Wanneer er conflicten optreden, heeft groepsbeleid op domeinniveau voorrang ten opzichte van Intune-beleid,
tenzij de pc niet bij het domein kan worden aangemeld. In dit geval wordt Intune-beleid toegepast op de client-pc.

Zorg dat door u toegepaste beleidsregels niet worden beheerd door groepsbeleid. Om conflicten te helpen
voorkomen, kunt u gebruikmaken van een of meer van de volgende methoden:

Verplaats voordat u de Intune-client installeert uw pc’s naar een organisatie-eenheid (OE) van Active
Directory waarop geen groepsbeleidsinstellingen worden toegepast. U kunt ook de overname van
groepsbeleid blokkeren in organisatie-eenheden met pc’s die zijn geregistreerd bij Intune en waarop u
geen groepsbeleidsinstellingen wilt toepassen.

Gebruik een beveiligingsgroepfilter om groepsbeleidsobjecten te beperken tot uitsluitend pc’s die niet
worden beheerd door Intune.

Schakel de groepsbeleidsobjecten die met de Intune-beleidsregels conflicteren, uit of verwijder deze.

Zie de documentatie van Windows Server voor meer informatie over Active Directory en Windows-groepsbeleid.

Als u hebt vastgesteld dat bepaalde groepsbeleidsobjecten (GPO's) instellingen bevatten die in strijd zijn met
Intune-beleidsregels, kunt u beveiligingsgroepfilters gebruiken om die groepsbeleidsobjecten te beperken tot pc’s
die niet worden beheerd door Intune.

U kunt GPO's alleen toepassen op de beveiligingsgroepen die u hebt opgegeven in het gebied
Beveiligingsfiltering van de groepsbeleidsbeheerconsole voor een geselecteerd GPO. Standaard zijn GPO's van
toepassing op geverifieerde gebruikers.



Zie tevens

In de module Active Directory: gebruikers en computers maakt u een nieuwe beveiligingsgroep met
computers en gebruikersaccounts die u niet wilt beheren met behulp van Intune. U kunt de groep
bijvoorbeeld de naam Niet in Microsoft Intune geven.

In de console Groepsbeleidsbeheer op het tabblad Delegatie voor het geselecteerde GPO klikt u met de
rechtermuisknop op de nieuwe beveiligingsgroep om de relevante machtigingen Lezen en Groepsbeleid
toepassen aan gebruikers en computers in de beveiligingsgroep te delegeren. (Machtigingen
voorGroepsbeleid toepassen zijn beschikbaar in het dialoogvenster Geavanceerd .)

Vervolgens past u het nieuwe beveiligingsgroepfilter toe op een geselecteerd GPO en verwijdert u het
standaardfilter Geverifieerde gebruikers .

De nieuwe beveiligingsgroep moet ingeschreven blijven in de Intune-servicewijzigingen.

Windows-pc's met Microsoft Intune beheren



Problemen met software-updates oplossen in
Microsoft Intune
7-6-2019 • 3 minutes to read

Windows 7-apparaten met veel vervangen updates rapporteren niet
meer aan Intune

Volgende stappen

Gebruik deze informatie om problemen met software-updates in Microsoft Intune op te lossen. Om een lijst met
foutcodes en beschrijvingen te bekijken, gaat u naar Foutcodes voor software-update-agent in Microsoft Intune.

Microsoft Intune-clients kunnen een of meer van de volgende symptomen ervaren:

Apparaten rapporteren opeens niet meer aan Intune.
Apparaten ervaren een hoog CPU-verbruik.
Toepassingen worden traag geïnstalleerd wanneer ze via Intune worden geïnstalleerd.
Het Microsoft Intune Center geeft de volgende fout weer: 
An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4 .

De Intune-beheerconsole > Groepen > Alle apparaten > status toont: 
One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not
be accurate or up-to-date.

Dit probleem kan optreden als vervangen updates (updates die zijn vervangen door een andere update) gedurende
een langere periode niet zijn afgewezen. Tijdens bepaalde processen, zoals het installeren van een toepassing,
controleert Windows alle vervangen updates in de juiste volgorde, zodat de updates en de opvolgers hiervan
correct worden toegewezen. Als de lijst met vervangen updates te groot wordt, kan deze controletaak leiden tot
hoog CPU-verbruik door de verwerkingsbelasting en de daarvoor benodigde tijd. Dit probleem is hoofdzakelijk
van invloed op Windows 7-apparaten door het grote aantal vervangen updates dat beschikbaar is voor Windows
7. Nieuwere besturingssystemen hebben mogelijk niet zo veel vervangen updates en zijn mogelijk niet vatbaar
voor dit probleem.

Oplossing

1. Meld u aan bij Intune.
2. Selecteer Software-updates.
3. Wijs alle vervangen updates af die van toepassing zijn op Windows 7 of op toepassingen, zoals Microsoft

Office, die zijn geïnstalleerd op de betreffende clients.
4. Start de betreffende clients opnieuw op.

Als u met Windows 7 werkt, moet u controleren of de volgende update is geïnstalleerd:3050265 Windows Update-
client voor Windows 7: juni 2015.

Krijg ondersteuning van Microsoft of gebruik de communityforums.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2090973
https://support.microsoft.com/kb/3050265
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/home?category=microsoftintune


Problemen met Endpoint Protection en mogelijke
oplossingen in Microsoft Intune
20-7-2019 • 3 minutes to read

Windows Defender-foutcodes

Veelvoorkomende fouten in Intune en mogelijke oplossingen
Endpoint Protection-engine niet beschikbaarEndpoint Protection-engine niet beschikbaar

De functies zijn uitgeschakeldDe functies zijn uitgeschakeld

De malware-definities zijn verouderdDe malware-definities zijn verouderd

In dit artikel worden mogelijke oorzaken en oplossingen voor sommige fouten en waarschuwingen vermeld en
beschreven. Gebruik deze informatie om problemen op te lossen tijdens het gebruik van Endpoint Protection.

Gebeurtenislogboeken en foutcodes bekijken om problemen met Windows Defender AV op te lossen.

Mogelijke oorzaak: de Intune Endpoint Protection-engine is beschadigd of verwijderd.

Mogelijke oplossingen:

Als Endpoint Protection beschadigd is of niet kan worden bijgewerkt, dient u het programma bij te werken of
opnieuw te installeren.
Dwing een onmiddellijke update af. Kies in het Endpoint Protection-clientprogramma (mogelijk in de taakbalk)
Bijwerken.
In Configuratiescherm > Programma's selecteert u Microsoft Intune Endpoint Protection-agent. Verwijder
de toepassing.
Tijdens de volgende updatesynchronisatie detecteert de Microsoft Online Management-updatebeheerder het
ontbrekende programma en installeert het opnieuw op het geplande installatietijdstip.

U krijgt mogelijk een bericht te zien waarin staat dat sommige functies zijn uitgeschakeld. Deze berichten kunnen
verschijnen als Intune Endpoint Protection of Windows Defender is uitgeschakeld door een beheerder die een
configuratieprofiel gebruikt. Of het programma is uitgeschakeld door een eindgebruiker op het apparaat.
Mogelijke berichten:

Endpoint Protection disabled

Real-time protection disabled

Download scanning disabled

File and program activity monitoring disabled

Behavior monitoring disabled

Script scanning disabled

Network Inspection System disabled

Mogelijke oplossingen: schakel deze functies in. Zie voor meer informatie:

Instellingen voor Endpoint Protection toevoegen
Windows Defender Antivirus
Eindgebruikers: realtime-beveiliging voor toegang tot bedrijfsresources inschakelen

Deze status wordt weergegeven als de malwaredefinities op het apparaat langer dan 14 dagen niet zijn bijgewerkt.
Het bericht kan bijvoorbeeld aangeven dat het apparaat niet met internet is verbonden of dat de malwaredefinities

https://docs.microsoft.com/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/troubleshoot-windows-defender-antivirus
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/turn-on-defender-windows


Volledige of snelle scan is achterstalligVolledige of snelle scan is achterstallig

Er wordt een andere eindpuntbeveiligingstoepassing uitgevoerdEr wordt een andere eindpuntbeveiligingstoepassing uitgevoerd

Volgende stappen

verouderd zijn.

Mogelijke oplossingen: als de malwaredefinities verouderd zijn, werkt u de definities bij met Windows Defender
Antivirus.

Er is al 14 dagen geen volledige of snelle scan uitgevoerd. Dit scenario kan plaatsvinden als het apparaat tijdens
een volledige scan opnieuw wordt opgestart.

Mogelijke oplossingen: als een scan achterstallig is, kunt u een eenmalige scan uitvoeren of terugkerende scans
plannen. Zie Windows Defender Antivirus.

Er wordt een andere eindpuntbeveiligingstoepassing uitgevoerd en het apparaat is in orde.

Mogelijke oplossingen: als er een andere Endpoint Protection-toepassing is geïnstalleerd en Intune de
betreffende toepassing detecteert, kan het apparaat instabiel worden.

Krijg ondersteuning van Microsoft of gebruik de communityforums.

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/home?category=microsoftintune
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Vergrendeling bovenVergrendeling boven

App-runtimeApp-runtime

ToepassingsbeheerToepassingsbeheer

Automatisch afspelenAutomatisch afspelen

Details weer geven voor gearchiveerde versies van de MDM-beveiligings basislijn voor intune.

Wanneer er een nieuwe basis lijn voor MDM-beveiliging wordt uitgebracht, wordt de vorige lijst met instellingen
verplaatst van het artikel beveiligings basislijn instellingen naar dit archief. Deze versies worden nog steeds
ondersteund voor gebruik, en dit archief wordt geboden om de standaard instellingen voor oudere basislijn versies
te weten te komen.

Wanneer een basislijn versie niet meer wordt ondersteund voor gebruik, wordt deze verwijderd uit dit artikel.

Bekijk de instellingen die beschikbaar zijn in de huidige MDM-beveiligings basislijn
Meer informatie over beveiligingsbasislijnen en het bijwerken van de basislijn versie in uw beveiligings basislijn
profielen.

Deze basis lijn is vervangen door de MDM-beveiligings basislijn voor mei 2019

Zie Beleids-CSP - AboveLock in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Weergave van toast-meldingen blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat app-meldingen in het vergrendelingsscherm worden
weergegeven. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden geen app-meldingen weergegeven op het
vergrendelingsscherm. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers
kiezen voor welke app meldingen op het vergrendelingsscherm worden weergegeven.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - AppRuntime in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Optionele Microsoft-accounts voor Windows Store-apps
Met deze beleidsinstelling kunt u regelen of Microsoft-accounts optioneel zijn voor Windows Store-apps
waarvoor gebruikers een account nodig hebben om zich aan melden. Dit beleid heeft alleen invloed op
Windows Store-apps die deze functie ondersteunen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers zich aanmelden met een bedrijfsaccount bij Windows Store-apps waarvoor ze
normaalgesproken een Microsoft-account nodig hebben om zich aan te melden. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, moeten gebruikers zich aanmelden met een Microsoft-account.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - ApplicationManagement in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Game DVR blokkeren (alleen desktop)
Hiermee bepaalt u of het opnemen en uitzenden van games is toegestaan.

Standaardinstelling: Ja

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-abovelock
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-appruntime
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-applicationmanagement
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Zie Beleids-CSP - Automatisch afspelen in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Automatisch afspelen: standaardgedrag voor AutoRun
Deze instelling beïnvloedt het standaardgedrag voor AutoRun-opdrachten. AutoRun-opdrachten worden
opgeslagen in AutoRun.inf-bestanden en kunnen worden gebruikt voor het starten van
installatieprogramma's of andere routines. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen beheerders het
standaardgedrag van AutoRun wijzigen op een apparaat waarop Windows Vista of later wordt uitgevoerd.
Gedrag kan worden ingesteld op: a) AutoRun-opdrachten volledig uitschakelen, of b) terugzetten naar
gedrag voordat Windows Vista werd uitgevoerd, waarbij de AutoRun-opdracht automatisch werd
uitgevoerd. Wanneer deze optie is ingesteld op Uitgeschakeld of Niet geconfigureerd,worden gebruikers op
apparaten waarop Windows Vista of later wordt uitgevoerd, gevraagd om een AutoRun-opdracht moet
worden uitgevoerd.

Standaardinstelling: Niet uitvoeren

De modus Automatisch afspelen
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Automatisch afspelen uitschakelen. Met Automatisch afspelen
worden gegevens van een station afgelezen zodra u media in het station plaatst. Hierdoor worden
installatiebestanden van programma's direct uitgevoerd en wordt muziek op audiomedia direct afgespeeld.
Vóór Windows XP SP2 werd Automatisch afspelen standaard uitgeschakeld op losse stations, zoals het
floppydiskstation (maar niet het cd-rom-station) en op netwerkstations. Vanaf Windows XP SP2 is
Automatisch afspelen ook ingeschakeld voor losse stations, waaronder zip-stations en een aantal USB-
apparaten voor massaopslag. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Automatisch afspelen
uitgeschakeld op cd-rom-stations en losse mediastations, of uitgeschakeld op alle stations. Met deze
beleidsinstelling wordt Automatisch afspelen op andere stationstypen uitgeschakeld. U kunt deze instelling
niet gebruiken voor het uitschakelen van Automatisch afspelen op stations waarop deze functie standaard is
uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt automatisch afspelen
ingeschakeld. Opmerking: deze beleidsinstelling wordt zowel in de map Computerconfiguratie als
Gebruikersconfiguratie weergegeven. Als de beleidsinstellingen conflicteren, heeft de beleidsinstelling in
Computerconfiguratie een hogere prioriteit dan de beleidsinstelling in Gebruikersconfiguratie.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Automatisch afspelen voor apparaten zonder volume blokkeren
Met deze beleidsinstelling is Automatisch afspelen niet toegestaan voor MTP-apparaten zoals camera's of
telefoons. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is Automatisch afspelen niet toegestaan voor MTP-
apparaten zoals camera's of telefoons. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt
Automatisch afspelen ingeschakeld voor apparaten zonder volume.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - Bitlocker in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Bitlocker-beleid voor losse stations
Deze beleidsinstelling wordt gebruikt om de versleutelingsmethode en coderingssterkte te regelen. De
waarden van dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor versleuteling.
Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra beveiliging (AES-256 is sterker dan
AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke versleutelingsalgoritmen en belangrijke
coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations, besturingssysteemstations en losse
gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations wordt het gebruik van het XTS-AES-
algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-CBC voor losse stations als het station
in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10, versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het
wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als het station al is versleuteld of als de
versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze beleidsinstelling genegeerd.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-autoplay
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-bitlocker
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Voor het BitLocker-beleid voor verwisselbare stations moet u de volgende instellingen configureren:

Versleuteling vereisen voor schrijftoegang
Standaardinstelling: Ja

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 256-bits CBC

Bitlocker-beleid voor vaste stations
Deze beleidsinstelling wordt gebruikt om de versleutelingsmethode en coderingssterkte te regelen. De
waarden van dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor versleuteling.
Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra beveiliging (AES-256 is sterker dan
AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke versleutelingsalgoritmen en belangrijke
coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations, besturingssysteemstations en losse
gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations wordt het gebruik van het XTS-AES-
algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-CBC voor losse stations als het station
in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10, versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het
wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als het station al is versleuteld of als de
versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze beleidsinstelling genegeerd.

Voor het BitLocker-beleid voor vaste stations moet u de volgende instellingen configureren:

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 256-bits XTS

Bitlocker-beleid voor systeemstations
Deze beleidsinstelling wordt gebruikt om de versleutelingsmethode en coderingssterkte te regelen. De
waarden van dit beleid bepalen de coderingssterkte die door BitLocker wordt gebruikt voor versleuteling.
Ondernemingen kunnen het versleutelingsniveau bepalen voor extra beveiliging (AES-256 is sterker dan
AES-128). Als u deze instelling inschakelt, kunt u afzonderlijke versleutelingsalgoritmen en belangrijke
coderingssterkten configureren voor vaste gegevensstations, besturingssysteemstations en losse
gegevensstations. Voor vaste stations en besturingssysteemstations wordt het gebruik van het XTS-AES-
algoritme aanbevolen. Gebruik 128-bits AES-CBC of 256-bits AES-CBC voor losse stations als het station
in andere apparaten wordt gebruikt waarop geen Windows 10, versie 1511 of later wordt uitgevoerd. Het
wijzigen van de versleutelingsmethode heeft geen invloed als het station al is versleuteld of als de
versleuteling nog wordt uitgevoerd. In deze gevallen wordt deze beleidsinstelling genegeerd.

Voor het BitLocker-beleid voor het systeemstation moet u de volgende instellingen configureren:

Versleutelingsmethode
Standaardinstelling: AES 256-bits XTS

Zie Beleids-CSP - Browser in de Windows-documentatie voor meer informatie.

SmartScreen vereisen voor Microsoft Edge

Microsoft Edge gebruikt standaard Windows Defender SmartScreen (ingeschakeld) om gebruikers tegen
mogelijke oplichting door phishing en schadelijke software te beschermen. Bovendien kunnen gebruikers
Windows Defender SmartScreen standaard niet uitschakelen (uitzetten). Als u dit beleid inschakelt, wordt
Windows Defender SmartScreen uitgeschakeld en kunnen gebruikers deze functie niet inschakelen.
Configureer dit beleid niet als u gebruikers Windows Defender SmartScreen zelf wilt kunnen laten in- of
uitschakelen.

Standaardinstelling: Ja

Toegang tot schadelijke sites blokkeren

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-browser


ConnectiviteitConnectiviteit

Standaard hebben gebruikers in Microsoft Edge toestemming om de Windows Defender SmartScreen-
waarschuwingen over mogelijke schadelijke websites te omzeilen (negeren), zodat ze de site kunnen blijven
gebruiken. Met dit beleid kunt u Microsoft Edge echter zo configureren dat gebruikers de waarschuwingen
niet kunnen omzeilen, waardoor ze de website dus niet langer kunnen gebruiken.

Standaardinstelling: Ja

Downloaden van niet-geverifieerde bestanden blokkeren Standaard hebben gebruikers in Microsoft
Edge toestemming om de Windows Defender SmartScreen-waarschuwingen over mogelijk schadelijke
bestanden te omzeilen (negeren), waardoor ze de niet-geverifieerde bestanden kunnen blijven downloaden.
Als u dit beleid inschakelt, voorkomt u dat gebruikers de waarschuwingen kunnen omzeilen, waardoor ze de
niet-geverifieerde bestanden niet meer kunnen downloaden.

Standaardinstelling: Ja

Wachtwoordbeheer blokkeren
Standaard gebruikt Microsoft Edge Wachtwoordbeheer automatisch, waardoor gebruikers wachtwoorden
lokaal kunnen beheren. Als u dit beleid uitschakelt, voorkomt u dat Microsoft Edge Wachtwoordbeheer kan
gebruiken. Configureer dit beleid niet als u gebruikers wilt laten kiezen om wachtwoorden lokaal te laten
opslaan en beheren met Wachtwoordbeheer.

Standaardinstelling: Ja

Overschrijving van certificaatfouten voorkomen
Deze beleidsinstelling voorkomt dat gebruikers fouten in het SSL/TLS-certificaat (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security) negeren die het bladeren in Internet Explorer onderbreken (zoals 'verlopen',
'ingetrokken' of 'namen komen niet overeen'). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker niet
doorgaan met bladeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker kiezen
certificaatfouten te negeren en doorgaan met bladeren.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - Connectiviteit in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Internetdownloads voor de wizards Webpublicaties en Online bestellen blokkeren
Dit beleid bepaalt of Windows moet worden gebruikt voor het downloaden van een lijst met providers voor
de wizards Webpublicaties en Online bestellen. Met deze wizards kunnen gebruikers in een lijst met
bedrijven een bedrijf selecteren dat services als onlineopslag en het afdrukken van foto's biedt. Standaard
worden zowel bedrijven weergegeven die zijn gedownload van een Windows-website als bedrijven die zijn
opgegeven in het register. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden geen providers gedownload en
worden alleen de serviceproviders weergegeven die in het cachegeheugen van het lokale register zijn
opgeslagen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt een lijst met providers
gedownload wanneer de gebruiker de wizards Publiceren op internet of Online bestellen gebruikt. Zie de
documentatie voor de wizards Publiceren op internet of Online bestellen voor meer informatie over
bijvoorbeeld het opgeven van serviceproviders in het register.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Downloaden van printerstuurprogramma's via HTTP blokkeren
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of deze client afdrukstuurprogrammapakketten via HTTP mag
downloaden. Als u afdrukken via HTTP wilt instellen, moeten stuurprogramma's die niet in de inbox staan
via HTTP worden gedownload. Opmerking: met deze beleidsinstelling wordt niet voorkomen dat de client
via HTTP kan afdrukken naar printers op intranet of internet. U voorkomt hiermee alleen dat er
stuurprogramma's worden gedownload die niet al lokaal zijn geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunnen printerstuurprogramma's niet via HTTP worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers printerstuurprogramma's via HTTP downloaden.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-connectivity
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Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - CredentialsDelegation in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Delegatie van externe host van aanmeldingsgegevens die niet kunnen worden geëxporteerd
Met een externe host staat u toe dat aanmeldingsgegevens die niet kunnen worden geëxporteerd, kunnen
worden gedelegeerd. Wanneer u overdracht van referenties gebruikt, leveren apparaten een exporteerbare
versie van referenties aan de externe host, waarmee gebruikers het risico lopen op diefstal van referenties
door aanvallers op de externe host. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, biedt de host ondersteuning voor
de modi Beperkt beheer of Externe Credential Guard. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, worden de modi Beperkt beheer of Externe Credential Guard niet ondersteund. De gebruiker
moet zijn of haar aanmeldingsgegevens altijd doorgeven aan de host.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - CredentialsUI in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Beheerders opsommen Met deze beleidsinstelling bepaalt u of beheerdersaccounts worden weergegeven
wanneer een gebruiker een toepassing die wordt uitgevoerd probeert uit te breiden. Standaard worden
beheerdersaccounts niet weergegeven wanneer de gebruiker een toepassing die wordt uitgevoerd probeert
uit te breiden. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden alle lokale beheerdersaccounts op de pc
weergegeven zodat de gebruiker één account kan kiezen en het juiste wachtwoord kan invoeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, zijn gebruikers altijd vereist om een gebruikersnaam en wachtwoord in te
voeren om toepassingen uit te breiden.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - DataProtection in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Direct Memory Access blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u Direct Memory Access (DMA) blokkeren voor alle hot-pluggable PCI-
downstream-poorten totdat een gebruiker zich bij Windows aanmeldt. Zodra een gebruiker zich heeft
aangemeld, somt Windows de PCI-apparaten op die met de PCI-poorten van de host zijn verbonden.
Steeds wanneer de gebruiker het apparaat vergrendelt, wordt DMA geblokkeerd op hot-pluggable PCI-
poorten zonder onderliggende apparaten totdat de gebruiker zich opnieuw aanmeldt. Apparaten die al
waren geïnventariseerd toen het apparaat was ontgrendeld, blijven werken totdat ze worden losgekoppeld.
Deze beleidsinstelling wordt uitsluitend afgedwongen wanneer BitLocker of apparaatversleuteling is
ingeschakeld.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - DeviceGuard in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Credential Guard
Met deze instelling kunnen gebruikers Credential Guard inschakelen met op virtualisatie gebaseerde
beveiliging om aanmeldingsgegevens bij opnieuw opstarten te beschermen.

Standaardinstelling: Inschakelen met UEFI-vergrendeling

Beveiliging op basis van virtualisatie inschakelen 
Met deze optie wordt Beveiliging op basis van virtualisatie (VBS) ingeschakeld bij de volgende keer
opnieuw opstarten. Beveiliging op basis van virtualisatie maakt gebruik van de Windows-Hypervisor om

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-credentialsdelegation
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-credentialsui
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-dataprotection
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deviceguard
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ondersteuning te bieden voor beveiligingsservices.

Standaardinstelling: Ja

SystemGuard starten 
Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - apparaatinstallatie in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Installatie van hardwareapparaten op basis van apparaat-id's
Met deze beleidsinstelling kunt u een lijst opgeven met Plug en Play-hardware id's en compatibele id's voor
apparaten die niet mogen worden geïnstalleerd in Windows. Deze beleidsinstelling heeft een hogere
prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook waarmee Windows wordt toegestaan een apparaat te
installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen apparaten waarvan de hardware-id of
compatibele id die in de door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd in Windows. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt op een externe desktopserver, heeft deze invloed op de omleiding van de
opgegeven apparaten van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen apparaten worden geïnstalleerd of bijgewerkt, voor
zover dat door andere beleidsinstellingen is toegestaan of verboden.

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen 
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Ja

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd
Deze instelling is alleen beschikbaar als Installatie hardwareapparaten op apparaat-id is ingesteld
op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Ja

Installatie van hardwareapparaten op basis van installatieklassen
Met deze beleidsinstelling kunt u een lijst opgeven met GUID's (Globally Unique Identifiers) voor de
installatieklasse van apparaten voor apparaatstuurprogramma's die niet mogen worden geïnstalleerd in
Windows. Deze beleidsinstelling heeft een hogere prioriteit dan welke andere beleidsinstelling dan ook
waarmee Windows wordt toegestaan een apparaat te installeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
mogen apparaatstuurprogramma's waarvan de GUID's voor de installatieklasse van apparaten niet in de
door u gemaakte lijst staan, niet worden geïnstalleerd of bijgewerkt in Windows. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt op een externe desktopserver, heeft deze invloed op de omleiding van de opgegeven apparaten
van een externe desktopclient naar de externe desktopserver. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, kan Windows apparaten installeren en bijwerken, voor zover dat door andere
beleidsinstellingen is toegestaan of verboden.

Standaardinstelling: installatie van hardwareapparaten blokkeren

Wanneer installatie van hardwareapparaten blokkeren wordt geselecteerd, zijn de volgende instellingen
beschikbaar.

Overeenkomende hardwareapparaten verwijderen 
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-deviceinstallation
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Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Hardwareapparaat-id's die zijn geblokkeerd
Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Installatie hardwareapparaten op installatieklasse is
ingesteld op Installatie van hardwareapparaten blokkeren.

Standaardinstelling: Geen standaardconfiguratie

Zie Beleids-CSP - DeviceLock in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Gebruik van de camera voorkomen
Hiermee schakelt u schakelaar voor de camera op het vergrendelingsscherm uit bij de pc-instellingen en
voorkomt u dat een camera op het vergrendelingsscherm kan worden aangeroepen. Standaard kunnen
gebruikers het aanroepen van een beschikbare camera op het vergrendelingsscherm zelf inschakelen. Als u
deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers cameratoegang via het vergrendelingsscherm camera niet
langer in- of uitschakelen bij de pc-instellingen en kan de camera niet worden aangeroepen op het
vergrendelingsscherm.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Wachtwoord vereisen
Hiermee geeft u aan of apparaatvergrendeling is ingeschakeld.

Standaardinstelling: Ja

Wanneer Wachtwoord vereisen is ingesteld op Ja, zijn de volgende instellingen beschikbaar.

Wachtwoord: minimumaantal tekensets
Het aantal complexe elementtypen (hoofdletters en kleine letters, cijfers en leestekens) dat is vereist
voor een sterke pincode of een sterk wachtwoord. Pincodes leiden tot het volgende gedrag op
computers en mobiele apparaten: 1 - Alleen cijfers 2 - Cijfers en kleine letters zijn vereist 3 - Cijfers,
kleine letters en hoofdletters zijn vereist. Niet ondersteund in Microsoft-desktopaccounts en
domeinaccounts. 4 - Cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale tekens zijn vereist. Dit wordt niet
ondersteund in desktop. De standaardwaarde is 1.

Standaardinstelling: 3

Aantal mislukte aanmeldingen voordat een apparaat wordt gewist
Het aantal verificatiefouten dat is toegestaan voordat het apparaat wordt gewist. Met de waarde 0
wordt de wisfunctionaliteit van het apparaat uitgeschakeld.

Standaard: 10

Dagen tot wachtwoord verloopt
Met de beleidsinstelling Maximale wachtwoordduur bepaalt u hoe lang (in dagen) een wachtwoord
kan worden gebruikt voordat de gebruiker dit moet wijzigen. U kunt instellen dat wachtwoorden na
een aantal dagen tussen 1 en 999 verlopen, of u kunt opgeven dat wachtwoorden nooit verlopen
door het aantal dagen in te stellen op 0. Als de Maximale wachtwoordduur tussen 1 en 999 dagen
ligt, moet de Minimale wachtwoordduur minder zijn dan de Maximale wachtwoordduur. Als
Maximale wachtwoordduur is ingesteld op 0, kan Minimale wachtwoordduur op elke waarde tussen
0 en 998 dagen worden ingesteld.

Standaardinstelling: 60

Vereist wachtwoordtype
Hiermee bepaalt u het type pincode of wachtwoord dat is vereist.

Standaardinstelling: Alfanumeriek
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Minimale wachtwoordlengte
Met de beleidsinstelling Minimale wachtwoordlengte bepaalt u het minimumaantal tekens waaruit
een wachtwoord voor een gebruikersaccount mag bestaan. U kunt een waarde tussen 1 en 14 tekens
instellen, of u kunt instellen dat er geen wachtwoord is vereist door het aantal tekens in te stellen 0.

Standaardinstelling: 8

Eenvoudige wachtwoorden blokkeren
Hiermee geeft u aan of pincodes of wachtwoorden zoals '1111' en '1234' zijn toegestaan. Voor de
desktop bepaalt u hiermee ook of afbeeldingswachtwoorden mogen worden gebruikt.

Standaardinstelling: Ja
Wanneer u deze optie instelt op Ja mogen eenvoudige wachtwoorden niet worden gebruikt.

Wachtwoorden niet opnieuw gebruiken
Hiermee geeft u op hoeveel wachtwoorden in de geschiedenis kunnen worden opgeslagen die niet
mogen worden gebruikt. De waarde bevat ook het huidige wachtwoord van de gebruiker. Met de
instelling 1 kan de gebruiker bijvoorbeeld zijn huidige wachtwoord niet opnieuw gebruiken bij het
kiezen van een nieuw wachtwoord. De instelling 5 betekent een gebruiker zijn nieuwe wachtwoord
niet kan instellen op zijn huidige wachtwoord of een van zijn vier wachtwoorden daarvoor.

Standaardinstelling: 24

Diavoorstelling voorkomen
Hiermee schakelt u de instellingen voor een diavoorstelling op het vergrendelingsscherm bij de pc-
instellingen uit en voorkomt u dat een diavoorstelling op het vergrendelingsscherm wordt afgespeeld.
Standaard kunnen gebruikers een diavoorstelling inschakelen die wordt uitgevoerd nadat ze het apparaat
vergrendelen. Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers geen instellingen voor diavoorstellingen
bij de pc-instellingen aanpassen en kan er geen diavoorstelling worden gestart.

Standaardinstelling: ingeschakeld
De instelling Ingeschakeld voorkomt dat diavoorstellingen worden uitgevoerd.

Minimale wachtwoordduur in dagen
Met de beleidsinstelling Minimale wachtwoordduur bepaalt u de periode (in dagen) dat een wachtwoord
moet worden gebruikt voordat de gebruiker dit kan wijzigen. U kunt een waarde tussen 1 en 998 dagen
instellen, of u kunt toestaan dat wachtwoorden direct worden gewijzigd door het aantal dagen in te stellen
op 0. De Minimale wachtwoordduur moet korter zijn dan de Maximale wachtwoordduur, tenzij de Maximale
wachtwoordduur is ingesteld op 0, waarmee u aangeeft dat die wachtwoorden nooit verlopen. Als de
Maximale wachtwoordduur is ingesteld op 0, kan de Minimale wachtwoordduur worden ingesteld op elke
waarde tussen 0 en 998.

Standaardinstelling: 1

Zie Beleids-CSP - EventLogService in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Maximale bestandsgrootte voor beveiligingslogboeken (in KB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB) en
2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of
niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.

Standaardinstelling: 196608
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Maximale bestandsgrootte voor systeemlogboeken (in kB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB) en
2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of
niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.

Standaardinstelling: 32768

Maximale bestandsgrootte voor toepassingslogboeken (in kB)
Met deze beleidsinstelling geeft u de maximale grootte van het logboekbestand (in kB) op. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u een maximale grootte voor logboekbestanden tussen 1 MB (1024 kB) en
2 TB (2147483647 KB) instellen, die per kB kan worden verhoogd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of
niet configureert, wordt de maximale grootte van het logboekbestand ingesteld op de lokaal
geconfigureerde waarde. Deze waarde kan door de lokale beheerder worden gewijzigd via het
dialoogvenster Logboekeigenschappen. De standaardinstelling is 20 MB.

Standaardinstelling: 32768

Zie Beleids-CSP - Ervaring in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Windows Spotlight blokkeren
Hiermee kunnen IT-beheerders alle Windows Spotlight-functies uitschakelen: Window Spotlight op het
vergrendelingsscherm, Windows Tips, Microsoft consumentenfuncties en andere gerelateerde functies.

Standaardinstelling: Ja

Wanneer Windows-spotlight blokkeren is ingesteld op Ja, zijn de volgende instellingen beschikbaar.

Suggesties van derden in Windows Spotlight blokkeren
Hiermee geeft u op of app- en inhoudssuggesties van uitgevers van externe software zijn toegestaan
in Windows Spotlight-functies zoals Spotlight op het vergrendelingsscherm, voorgestelde apps in
het startmenu en Windows Tips. Gebruikers zien mogelijk nog wel suggesties voor Microsoft-
functies, apps en services.

Standaardinstelling: Ja

Specifieke functies voor consumenten blokkeren
Hiermee kunnen IT-beheerders ervaringen inschakelen die doorgaans alleen voor consumenten
worden gebruikt, zoals startsuggesties, lidmaatschapsmeldingen, Post-OOBE-app-installaties en
omleidingstegels.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - ExploitGuard in de Windows-documentatie voor meer informatie.

XML Exploit Guard-beveiliging
Hiermee kan de IT-beheerder een configuratie pushen die de gewenste systeem- en
toepassingbeperkingsopties voor alle apparaten in de organisatie aangeeft. De configuratie wordt
vertegenwoordigd door een XML. Exploit Protection helpt apparaten te beschermen tegen malware die
exploits gebruikt om zichzelf te verspreiden en andere apparaten te infecteren. U gebruikt de Windows-
beveiligingsapp of PowerShell om een set beperkingen te maken (dit wordt een configuratie genoemd). U
kunt deze configuratie vervolgens als XML-bestand exporteren en delen met meerdere apparaten in uw
netwerk, zodat ze allemaal dezelfde set beperkingsinstellingen hebben. U kunt ook een bestaand XML-
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bestand met een EMET-configuratie naar een XML-bestand voor exploitbeveiligingsconfiguratie
converteren en importeren.

Standaardinstelling: Er is een voorbeeld van een XML-bestand meegeleverd

Zie Beleids-CSP - FileExplorer in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Preventie van gegevensuitvoering blokkeren
Wanneer u preventie van gegevensuitvoering uitschakelt, kunnen bepaalde verouderde invoegtoepassingen
werken zonder de Verkenner af te sluiten.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Heap-beëindiging blokkeren bij corruptie
Wanneer u Heap-beëindiging blokkeren bij corruptie uitschakelt, kunnen bepaalde verouderde
invoegtoepassingen werken zonder de Verkenner direct af te sluiten, hoewel de Verkenner later nog wel
steeds onverwacht kan worden beëindigd.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - InternetExplorer in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Internet Explorer: toegang tot gegevensbronnen via een internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer toegang heeft tot gegevens van een andere
beveiligingszone met behulp van de Microsoft XML-parser (MSXML) of ActiveX-gegevensobjecten (ADO).
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers een pagina laden in de zone die MSXML of ADO
gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of een pagina mag worden geladen in de zone
die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt
voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens
van een andere site in de zone.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen in Windows in de beperkte zone verslepen
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het andere
domein wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere domein verslepen
wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling
niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen gebruikers geen
inhoud van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde
venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u
deze beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen
inhoud van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in hetzelfde
venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u
deze beleidsinstelling in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen
gebruikers inhoud van het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich
in hetzelfde venster bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen in het dialoogvenster
Internetopties.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: waarschuwing voor niet-overeenkomende certificaatadressen
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Met deze beleidsinstelling kunt u de beveiligingswaarschuwing inschakelen voor het geval dat
certificaatadressen niet overeenkomen. Wanneer deze beleidsinstelling is ingeschakeld, krijgt de gebruiker
een waarschuwing wanneer hij of zij HTTPS-website (Secure HTTP) bezoekt die certificaten laat zien die
voor een ander website-adres zijn uitgegeven. Met deze waarschuwing voorkomt u aanvallen met
adresvervalsing (spoofing). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt altijd de waarschuwing
weergegeven dat de certificaatadressen niet overeenkomen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, kan de gebruiker kiezen of de waarschuwing dat de certificaatadressen niet overeenkomen
wordt weergegeven (met behulp van de pagina Geavanceerd in het internetconfiguratiescherm).

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: sites met minder machtigingen in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of websites van zones met minder machtigingen, zoals
internetsites, naar deze zone mogen navigeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen websites van
zones met minder machtigingen nieuwe vensters openen in, of navigeren naar, deze zone. De
beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de toegevoegde beveiligingslaag die door de beveiliging van de
beveiligingsfunctie Zoneverhoging wordt geleverd. Als u Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, krijgt de
gebruiker een waarschuwing dat er sprake is van mogelijk riskante navigatie. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, is mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in
deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, is mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in
deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatische prompt voor bestanddownloads in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gebruikers een melding krijgen bij bestanddownloads die niet door
de gebruiker zijn geïnitieerd. Gebruikers krijgen, ongeacht deze instelling, dialoogvensters te zien voor
bestanddownloads die ze zelf hebben geïnitieerd. Als u deze instelling inschakelt, krijgen gebruikers een
dialoogvenster voor bestanddownloads te zien bij automatische downloadpogingen. Als u deze instelling
uitschakelt of niet configureert, worden bestanddownloads die niet door de gebruiker zelf zijn geïnitieerd
geblokkeerd en zien gebruikers de Meldingenbalk in plaats van het dialoogvenster voor bestanddownloads.
Gebruikers kunnen vervolgens op de Meldingenbalk klikken voor de bestanddownloadprompt.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: onderdelen in de internetzone die afhankelijk zijn van .NET Framework
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die niet met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden niet-
ondertekende beheerde onderdelen in Internet Explorer uitgevoerd. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of niet-ondertekende beheerde onderdelen
moeten worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden niet-ondertekende beheerde
onderdelen niet in Internet Explorer uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden niet-
ondertekende beheerde onderdelen in Internet Explorer uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen in de internetzone toestaan om TDC ActiveX-
besturingselementen te gebruiken
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker het TDC ActiveX-besturingselement op websites kan
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het TDC ActiveX-besturingselement niet uitgevoerd
vanaf websites in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het TDC ActiveX-
besturingselement uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.



Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: door script geïnitieerde vensters in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beperkingen beheren voor door scripts geïnitieerde pop-upvensters en
vensters die een titel en statusbalken bevatten. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is de beveiliging door
Windows-beperkingen niet van toepassing in deze zone. De beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de
toegevoegde beveiligingslaag van deze functie. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen mogelijk
schadelijke acties in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken
bevatten, niet worden uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone
ingeschakeld, zoals dat door de instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor
het proces is opgegeven. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen mogelijk schadelijke acties in
door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken bevatten, niet worden
uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone ingeschakeld, zoals dat door de
instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor het proces is opgegeven.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: lokaal pad in internetzone opnemen tijdens het uploaden van bestanden naar
de server
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gegevens over het lokale pad worden verzonden wanneer de
gebruiker een bestand uploadt via een HTML-formulier. Als er gegevens over het lokale pad zijn verzonden,
wordt mogelijk bepaalde informatie onbedoeld op de server weergegeven. Bestanden die vanaf het
bureaublad van de gebruiker zijn verzonden, bevatten bijvoorbeeld mogelijk de gebruikersnaam als
onderdeel van het pad. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gegevens over het pad verzonden
wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
worden gegevens over het pad verwijderd wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier
uploadt. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of gegevens over het pad
worden verzonden wanneer ze een bestand uploaden via een HTML-formulier. Standaard worden gegevens
over het pad verzonden.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer-processen uitschakelen in uitgebreide beveiligde modus
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of Internet Explorer 11 64-bits-processen (voor meer beveiliging) of
32-bits processen (voor meer compatibiliteit) gebruikt wanneer deze worden uitgevoerd in de uitgebreide
beveiligde modus in 64-bits versies van Windows. Belangrijk: een aantal ActiveX-besturingselementen en
werkbalken is mogelijk niet beschikbaar wanneer 64-bits processen worden gebruikt. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, gebruikt Internet Explorer 11 64-bits tabbladprocessen wanneer deze worden
uitgevoerd in de uitgebreide beveiligde modus op 64-bits versies van Windows. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, gebruikt Internet Explorer 11 32-bits tabbladprocessen wanneer deze worden uitgevoerd in de
uitgebreide beveiligde modus op 64-bits versies van Windows. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kunnen gebruikers deze functie in-of uitschakelen via de Internet Explorer-instellingen. Deze
functie is standaard uitgeschakeld.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: certificaatfouten negeren
Deze beleidsinstelling voorkomt dat gebruikers fouten in het SSL/TLS-certificaat (Secure Sockets
Layer/Transport Layer Security) negeren die het bladeren in Internet Explorer onderbreken (zoals 'verlopen',
'ingetrokken' of 'namen komen niet overeen'). Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker niet
doorgaan met bladeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker kiezen
certificaatfouten te negeren en doorgaan met bladeren.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XAML-bestanden laden in de internetzone



Met deze beleidsinstelling kunt u het laden van XAML-bestanden (Extensible Application Markup
Language) beheren. XAML is een op XML gebaseerde declaratieve opmaaktaal die veel wordt gebruikt voor
het maken van uitgebreide gebruikersinterfaces en graphics waarmee gebruik kan worden gemaakt van de
Windows Presentation Foundation. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en de vervolgkeuzelijst op
Inschakelen instelt, worden XAML-bestanden automatisch in Internet Explorer geladen. Gebruikers kunnen
dit gedrag niet wijzigen. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Vragen, wordt de gebruiker gevraagd om
XAML-bestanden te laden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden XAML-bestanden niet in Internet
Explorer geladen. Gebruikers kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kan de gebruiker zelf bepalen of hij of zij XAML-bestanden in Internet Explorer wil laden.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatische prompt voor bestanddownloads in internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gebruikers een melding krijgen bij bestanddownloads die niet door
de gebruiker zijn geïnitieerd. Gebruikers krijgen, ongeacht deze instelling, dialoogvensters te zien voor
bestanddownloads die ze zelf hebben geïnitieerd. Als u deze instelling inschakelt, krijgen gebruikers een
dialoogvenster voor bestanddownloads te zien bij automatische downloadpogingen. Als u deze instelling
uitschakelt of niet configureert, worden bestanddownloads die niet door de gebruiker zelf zijn geïnitieerd
geblokkeerd en zien gebruikers de Meldingenbalk in plaats van het dialoogvenster voor bestanddownloads.
Gebruikers kunnen vervolgens op de Meldingenbalk klikken voor de bestanddownloadprompt.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: beperkte zonebeveiligingswaarschuwing voor mogelijk onveilige bestanden
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het bericht 'Bestand openen - beveiligingswaarschuwing' wordt
weergegeven wanneer de gebruiker uitvoerbare bestanden of andere mogelijk onveilige bestanden (van
een intranetbestandsshare met de Verkenner, bijvoorbeeld) probeert te openen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt en de vervolgkeuzelijst instelt op Inschakelen, worden deze bestanden geopend zonder
beveiligingswaarschuwing. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Prompt, wordt een
beveiligingswaarschuwing weergegeven voordat de bestanden worden geopend. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, worden deze bestanden niet geopend. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker configureren hoe de computer deze bestanden verwerkt. Standaard worden
deze bestanden geblokkeerd in de beperkte zone, ingeschakeld in de zones Intranet en Lokale computer en
ingesteld op Prompt in de zones Internet en Vertrouwd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: XSS-filters voor internetzones
Met dit beleid bepaalt u of het XSS-filter (website-overschrijdende Scripting) website-overschrijdende
scriptinjecties in websites in deze zone kan detecteren en voorkomen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
wordt het XSS-filter ingeschakeld voor sites in deze zone en probeert het XSS-filter website-
overschrijdende scriptinjecties te blokkeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het XSS-filter
uitgeschakeld voor sites in deze zone en staat Internet Explorer website-overschrijdende scriptinjecties toe.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer-terugval naar SSL3
Met deze beleidsinstelling kunt u een onbeveiligde terugval naar SSL 3.0 blokkeren. Wanneer dit beleid is
ingeschakeld, probeert Internet Explorer verbinding te maken met sites met behulp van SSL 3.0 of lager
wanneer TLS 1.0 of hoger is mislukt. U wordt aangeraden onbeveiligde terugval niet toe te staan om een
man-in-the-middle-aanval te voorkomen. Dit beleid heeft geen invloed op welke beveiligingsprotocollen
worden ingeschakeld. Als u dit beleid uitschakelt, worden systeemstandaarden gebruikt.

Standaardinstelling: Geen sites

Internet Explorer: vergrendeld SmartScreen in internetzone



Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: toepassingen en bestanden in een IFRAME openen in een beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of toepassingen kunnen worden uitgevoerd en of bestanden
kunnen worden gedownload via een IFRAME-verwijzing in de HTML van de pagina's in deze zone. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers toepassingen uitvoeren en bestanden uit IFRAME's op
de pagina's in deze zone downloaden zonder gebruikersinterventie. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen uitvoeren en bestanden willen
downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen toepassingen uitvoeren of bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze
zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers geen toepassingen uitvoeren of
bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone.

Standaard: Uitschakelen

SmartScreen-waarschuwingen over ongebruikelijke bestanden negeren in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-filter kan
negeren. Het SmartScreen-filter waarschuwt de gebruiker voor uitvoerbare bestanden die Internet
Explorer-gebruikers normaalgesproken niet van internet downloaden. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt de gebruiker door waarschuwingen van het SmartScreen-filter geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-
filter negeren.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: pop-upblokkering van internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ongewenste pop-upvensters worden weergegeven. Pop-
upvensters die worden geopend wanneer de eindgebruiker op een koppeling klikt, worden niet
geblokkeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-upvensters
worden weergegeven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het weergeven van pop-upvensters niet
voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-
upvensters worden weergegeven.

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer: consistente MIME-verwerking met processen
Internet Explorer bevat dynamisch binair gedrag: onderdelen die specifieke functionaliteit bevatten voor de
HTML-elementen waaraan ze zijn gekoppeld. Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de instelling
Beveiligingsbeperkingen voor binair gedrag is verboden of is toegestaan. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, is binair gedrag verboden voor de Bestandsverkenner en Internet Explorer-processen. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, is binair gedrag toegestaan voor de Bestandsverkenner en Internet Explorer-
processen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, is binair gedrag verboden voor de Verkenner en
Internet Explorer-processen.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de beperkte zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen



afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: Active X-besturingselementen in de beveiligde modus
Met deze beleidsinstelling voorkomt u dat ActiveX-besturingselementen kunnen worden uitgevoerd in de
beveiligde modus wanneer de uitgebreide beveiligde modus is ingeschakeld. Als een gebruiker een ActiveX-
besturingselement heeft geïnstalleerd dat niet compatibel is met de uitgebreide beveiligde modus en een
website het besturingselement probeert te laden, informeert Internet Explorer de gebruiker en wordt de
optie geboden om de website in de gewone beschermde modus uit te voeren. <Met deze beleidsinstelling
schakelt u deze melding uit en dwingt u alle websites om te worden uitgevoerd in de uitgebreide beveiligde
modus. De uitgebreide beveiligde modus biedt extra bescherming tegen schadelijke websites door gebruik
te maken van 64-bits processen op 64-bits versies van Windows. Op computers met minimaal Windows 8
beperkt de uitgebreide beveiligde modus ook de locaties die Internet Explorer in het register en
bestandssysteem kan lezen. Als de uitgebreide beveiligde modus is ingeschakeld en een gebruiker een
website bezoekt die een ActiveX-besturingselement probeert te laden die niet compatibel is met de
uitgebreide beveiligde modus, informeert Internet Explorer de gebruiker en wordt de optie geboden om de
uitgebreide beveiligde modus voor die specifieke website uit te schakelen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, biedt Internet Explorer de gebruiker niet de optie om de uitgebreide beveiligde modus uit te
schakelen. Alle websites in de beveiligde modus worden uitgevoerd in de uitgebreide beveiligde modus. Als
u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, informeert Internet Explorer gebruikers en wordt
een mogelijkheid geboden om websites met incompatibele ActiveX-besturingselementen uit te voeren in de
gewone beveiligde modus.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XAML-bestanden laden in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u het laden van XAML-bestanden (Extensible Application Markup
Language) beheren. XAML is een op XML gebaseerde declaratieve opmaaktaal die veel wordt gebruikt voor
het maken van uitgebreide gebruikersinterfaces en graphics waarmee gebruik kan worden gemaakt van de
Windows Presentation Foundation. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en de vervolgkeuzelijst op
Inschakelen instelt, worden XAML-bestanden automatisch in Internet Explorer geladen. Gebruikers kunnen
dit gedrag niet wijzigen. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Vragen, wordt de gebruiker gevraagd om
XAML-bestanden te laden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden XAML-bestanden niet in Internet
Explorer geladen. Gebruikers kunnen dit gedrag niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kan de gebruiker zelf bepalen of hij of zij XAML-bestanden in Internet Explorer wil laden.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer verwerkt beveiligingsbeperkingen voor scriptvensters
Internet Explorer staat scripts toe om via een programma uiteenlopende soorten vensters te openen, groter
of kleiner te maken en te verplaatsen. De beveiligingsfunctie Vensterbeperkingen beperkt pop-upvensters
en verbiedt scripts om vensters weer te geven waarin de titel- en statusbalk niet zichtbaar zijn voor de
gebruiker of die de titel- en statusbalk van andere Windows-vensters onleesbaar maken. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, worden scriptvensters voor alle processen beperkt. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, gelden er geen beperkingen voor scriptvensters.

Standaardinstelling: ingeschakeld



Active X-besturingselementen en invoegtoepassingen uitvoeren in beperkte zone van Internet
Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen kunnen
worden uitgevoerd op de pagina's in de opgegeven zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
besturingselementen en invoegtoepassingen zonder tussenkomst van de gebruiker worden uitgevoerd. Als
u in de vervolgkeuzelijst Vragen hebt geselecteerd, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of ze de
bedieningselementen of invoegtoepassing willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden
de besturingselementen en invoegtoepassingen niet uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden de besturingselementen en invoegtoepassingen niet uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

ActiveX-besturingselementen die als veilig zijn gemarkeerd voor het uitvoeren van scripts in de
beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of een ActiveX-besturingselement dat als veilig is gemarkeerd
voor het uitvoeren van scripts kan communiceren met een script. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
kunnen scripts automatisch communiceren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de
vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze interactie van scripts willen toestaan. Als
u deze beleidsinstelling uitschakelt, mag er geen interactie tussen scripts plaatsvinden. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, mag er geen interactie tussen scripts plaatsvinden.

Standaard: Uitschakelen

Opties voor aanmelden in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u de instellingen voor aanmeldingsopties beheren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen uit de volgende aanmeldingsopties.

Anoniem: anoniem aanmelden om HTTP-verificatie uit te schakelen en het gastaccount alleen gebruiken
voor het CIFS-protocol (Common Internet File System).
Vragen: om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen om een query te maken voor de gebruikers-id's
en wachtwoorden van gebruikers. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd, kunnen deze
waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie.
Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone: gebruik deze optie om een query te maken voor de
gebruikers-id's en wachtwoorden in andere zones. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd,
kunnen deze waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie.
Automatisch aanmelden met de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord: gebruik deze optie
om aanmelden te proberen met behulp van Windows NT-vraag-antwoord (ook wel NTLM-verificatie
genoemd). Als de server Windows NT-vraag-antwoord ondersteunt, gebruikt de aanmelding de
gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker voor het netwerk om de gebruiker aan te melden.
Als Windows NT-vraag-antwoord niet door de server wordt ondersteund, wordt de gebruiker gevraagd
om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te geven.

Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt de aanmelding ingesteld op Alleen automatisch aanmelden in
de intranetzone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt de aanmelding ingesteld op Om
gebruikersnaam en wachtwoord vragen.

Standaardinstelling: Anoniem

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de vertrouwde zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script



worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt geladen
of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-besturingselementen
die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het
besturingselement wordt geladen met parameters of als script wordt uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Intrekking van servercertificaat verkennen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer de intrekkingsstatus van servercertificaten zal
controleren. Certificaten worden ingetrokken als ze zijn aangetast of niet meer geldig zijn. Deze optie
beschermt gebruikers tegen het verzenden van vertrouwelijke gegevens op een website die mogelijk
frauduleus of onveilig is. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer controleren of de
servercertificaten zijn ingetrokken. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt in Internet Explorer niet
gecontroleerd of de servercertificaten zijn ingetrokken. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt
in Internet Explorer niet gecontroleerd of de servercertificaten zijn ingetrokken.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: sites met minder machtigingen in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of websites in zones met minder machtigingen, zoals beperkte
websites, naar deze zone mogen navigeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen websites van
zones met minder machtigingen nieuwe vensters openen in, of navigeren naar, deze zone. De
beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de toegevoegde beveiligingslaag die door de beveiliging van de
beveiligingsfunctie Zoneverhoging wordt geleverd. Als u Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, krijgt de
gebruiker een waarschuwing dat er sprake is van mogelijk riskante navigatie. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, is de mogelijk schadelijke navigatie verboden. De beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in
deze zone ingeschakeld, zoals dit is ingesteld bij de functie Zone-uitbreiding. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kunnen websites van zones met minder bevoegdheden nieuwe vensters openen in, of
navigeren naar, deze zone.

Standaard: Uitschakelen

Bestanden downloaden in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of het is toegestaan om bestanden te downloaden in de zone.
Deze optie wordt bepaald door de zone van de pagina met de koppeling die de download activeert, niet
door de zone waarin het bestand wordt geleverd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen bestanden
in de zone worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het downloaden van
bestanden in de zone voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt het downloaden van
bestanden in de zone voorkomen.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: onderdelen in de internetzone uitvoeren die afhankelijk zijn van .NET
Framework en zijn ondertekend met Authenticode
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde
besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer
ondertekende beheerde onderdelen uitvoeren. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, wordt de
gebruiker gevraagd om te bepalen of ondertekende beheerde onderdelen moeten worden uitgevoerd. Als u
deze beleidsinstelling uitschakelt, zal Internet Explorer ondertekende beheerde onderdelen niet uitvoeren.
Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ondertekende beheerde onderdelen niet uitgevoerd in
Internet Explorer.



Standaard: Uitschakelen

Installatie van ActiveX-besturingselementen per gebruiker voorkomen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat per gebruiker ActiveX-besturingselementen worden
geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen er geen ActiveX-besturingselementen per
gebruiker worden geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kunnen er
ActiveX-besturingselementen per gebruiker worden geïnstalleerd.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Beheer van het SmartScreen-filter voorkomen in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling voorkomt u dat de gebruiker SmartScreen Filter kan beheren, waarmee de
gebruiker wordt gewaarschuwd als de website die wordt bezocht bekend staat om frauduleuze pogingen
om persoonlijke gegevens te verzamelen via phishing of om het hosten van malware. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker niet gevraagd om het SmartScreen-filter in te schakelen.
Alle websiteadressen die niet op de toegestane lijst van het filter staan, worden automatisch naar Microsoft
verzonden zonder dat de gebruiker wordt gevraagd. Als u deze beleidsinstelling niet uitschakelt of
configureert, wordt de gebruiker gevraagd om te bepalen of het SmartScreen-filter moet worden
ingeschakeld tijdens de eerste uitvoersessie.

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer verwerkt de veiligheidsfunctie MIME-sniffing
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer MIME-sniffing het niveau verhogen voorkomt
van een bestand van het ene type naar een meer gevaarlijk bestandstype. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt bij MIME-sniffing nooit het niveau van een bestand van het ene type naar een meer
gevaarlijk bestandstype verhoogd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Internet Explorer-
processen toestaan dat bij MIME-sniffing het niveau van een bestand van het ene type naar een meer
gevaarlijk bestandstype wordt verhoogd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt bij MIME-
sniffing nooit het niveau van een bestand van het ene type naar een meer gevaarlijk bestandstype verhoogd.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers ondertekende ActiveX-besturingselementen van
een pagina in de zone kunnen downloaden. Als u dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers ondertekende
besturingselementen downloaden zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Vragen selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt aan gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn
ondertekend door niet-vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op
de achtergrond gedownload. Als u de beleidsinstelling uitschakelt, kunnen ondertekende
besturingselementen niet worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt aan
gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn ondertekend door niet-
vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op de achtergrond
gedownload.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: automatisch aanvullen
Met de functie Automatisch aanvullen worden gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren
onthouden en voorgesteld. Als u deze instelling inschakelt, kan de gebruiker opties voor gebruikersnaam en
wachtwoorden op formulieren of vragen om wachtwoorden op te slaan niet wijzigen. De functie
Automatisch aanvullen voor gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren is ingeschakeld. U moet
bepalen of u de optie voor vragen om wachtwoorden op te slaan wilt inschakelen. Als u deze instelling
uitschakelt, kan de gebruiker de opties Gebruikersnaam en wachtwoorden op formulieren en vragen om
wachtwoorden op te slaan niet wijzigen. De functie Automatisch aanvullen voor gebruikersnamen en



wachtwoorden in formulieren is ingeschakeld. De gebruiker kan ook niet kiezen om te worden gevraagd
wachtwoorden op te slaan. Als u deze instelling niet configureert, heeft de gebruiker de vrijheid om
Automatische aanvullen voor gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren en de optie voor vragen
om wachtwoorden op te slaan in te schakelen. Om deze optie weer te geven, openen gebruikers het
dialoogvenster Internetopties, klikken ze op het tabblad Inhoud en klikken ze op de knop Instellingen.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: toestaan om VBscript uit te voeren in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beslissen of VBScript mag worden uitgevoerd op pagina's in specifieke
Internet Explorer-zones. Opties zijn onder andere:

Inschakelen: er wordt VBScript uitgevoerd op pagina's in specifieke zones, zonder enige tussenkomst.
Vragen: werknemers wordt gevraagd of ze willen toestaan dat VBScript wordt uitgevoerd in de zone.
Uitschakelen: er wordt voorkomen dat VBScript wordt uitgevoerd in de zone. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, wordt VBScript in de opgegeven zone uitgevoerd zonder enige
tussenkomst.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen mogen TDC Active X-besturingselementen
gebruiken in de beperkt zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker het TDC ActiveX-besturingselement op websites kan
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt het TDC ActiveX-besturingselement niet uitgevoerd
vanaf websites in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het TDC ActiveX-
besturingselement uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de vertrouwde zone
van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: Java-machtigingen voor de zone Lokale machine
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Normale beveiliging.

Standaardinstelling: Java uitschakelen



Internet Explorer: er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de
intranetzone: met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's
uitvoert op ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te
zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers kunnen
dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: scriptlets in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers scriptlets kunnen uitvoeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
kan de gebruiker geen scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
scriptlets in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: meldingsbalk voor processen
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of de meldingsbalk voor Internet Explorer-processen wordt
weergegeven als de installatie van bestanden of code wordt beperkt. De meldingsbalk wordt standaard
weergegeven voor Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de
meldingsbalk weergegeven voor de Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
wordt de meldingsbalk niet weergegeven voor Internet Explorer-processen. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de meldingsbalk niet weergegeven voor Internet Explorer-processen.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers ondertekende ActiveX-besturingselementen van
een pagina in de zone kunnen downloaden. Als u dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers ondertekende
besturingselementen downloaden zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u Vragen selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt aan gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn
ondertekend door niet-vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op
de achtergrond gedownload. Als u de beleidsinstelling uitschakelt, kunnen ondertekende
besturingselementen niet worden gedownload. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt aan
gebruikers gevraagd of ze besturingselementen willen downloaden die zijn ondertekend door niet-
vertrouwde uitgevers. Code die is ondertekend door vertrouwde uitgevers wordt op de achtergrond
gedownload.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: SmartScreen in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: de knop Deze keer uitvoeren verwijderen voor verouderde ActiveX-



besturingselementen
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat gebruikers de knop Deze keer uitvoeren zien en specifieke
verouderde ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, zien gebruikers de knop Deze keer uitvoeren niet in het waarschuwingsbericht dat wordt
weergegeven als Internet Explorer een verouderd ActiveX-besturingselement blokkeert. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, zien gebruikers de knop Deze keer uitvoeren in het
waarschuwingsbericht dat wordt weergegeven als Internet Explorer een verouderd ActiveX-
besturingselement blokkeert. Als de gebruiker op deze knop klikt, wordt het verouderde ActiveX-
besturingselement eenmaal uitgevoerd. Zie Verouderde ActiveX-besturingselementen in de Internet
Explorer TechNet-bibliotheek voor meer informatie.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: toepassingen en bestanden in een IFRAME openen in een internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of toepassingen kunnen worden uitgevoerd en of bestanden
kunnen worden gedownload via een IFRAME-verwijzing in de HTML van de pagina's in deze zone. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers toepassingen uitvoeren en bestanden uit IFRAME's op
de pagina's in deze zone downloaden zonder gebruikersinterventie. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen uitvoeren en bestanden willen
downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen toepassingen uitvoeren of bestanden downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze
zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt gebruikers gevraagd of ze toepassingen willen
uitvoeren en bestanden willen downloaden van IFRAME's op de pagina's in deze zone

Standaard: Uitschakelen

Vensters en frames door verschillende domeinen laten navigeren in de beperkte zone in Internet
Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het andere
domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud van
het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u dit
beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende vensters
bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: SmartScreen van internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vertrouwde zone zijn vergrendeld in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling



inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: handtekeningen controleren voor gedownloade programma's
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer digitale handtekeningen (met daarin de naam
van de uitgever van ondertekende software, ter verificatie dat de software niet is gewijzigd of gesaboteerd)
op computers van gebruikers controleert voordat uitvoerbare bestanden worden gedownload. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer de digitale handtekeningen van uitvoerbare programma's
controleren en hun identiteit weergeven voordat ze op computers van gebruikers worden gedownload. Als
u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden in Internet Explorer de digitale handtekeningen van uitvoerbare
programma's niet gecontroleerd en wordt hun identiteit niet weergeven voordat ze op computers van
gebruikers worden gedownload. Als u dit beleid niet configureert, worden in Internet Explorer de digitale
handtekeningen van uitvoerbare programma's niet gecontroleerd en wordt hun identiteit niet weergeven
voordat ze op computers van gebruikers worden gedownload.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Scripts uitvoeren van webbrowserbesturingselementen in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of op een pagina ingesloten webbrowserbesturingselementen via een
script kunnen worden beheerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement toegestaan. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement niet toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de
gebruiker scripttoegang tot het webbrowserbesturingselement in- of uitschakelen. Standaard is
scripttoegang tot het besturingselement WebBrowser alleen toegestaan in de lokale computer en
intranetzones.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: XSS-filters voor beperkte zones
Met dit beleid bepaalt u of het XSS-filter (website-overschrijdende Scripting) website-overschrijdende
scriptinjecties in websites in deze zone kan detecteren en voorkomen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
wordt het XSS-filter ingeschakeld voor sites in deze zone en probeert het XSS-filter website-
overschrijdende scriptinjecties te blokkeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het XSS-filter
uitgeschakeld voor sites in deze zone en staat Internet Explorer website-overschrijdende scriptinjecties toe.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: binair gedrag en scriptgedrag in beperkte zones
Met deze beleidsinstelling kunt u dynamische binaire gedragingen en scriptgedrag beheren: onderdelen die
specifieke functionaliteit bevatten voor HTML-elementen waaraan ze zijn gekoppeld. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, zijn binair gedrag en scriptgedrag beschikbaar. Als u in de vervolgkeuzelijst
Goedgekeurd door beheerder selecteert, is alleen gedrag beschikbaar dat staat vermeld in het door de
beheerder goedgekeurde gedrag onder het beveiligingsbeperkingsbeleid Binair gedrag. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, zijn binair gedrag en scriptgedrag niet beschikbaar tenzij voor toepassingen
aangepast beveiligingsbeheer is geïmplementeerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, zijn binair
gedrag en scriptgedrag niet beschikbaar tenzij voor toepassingen aangepast beveiligingsbeheer is



geïmplementeerd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: beveiligingsinstellingen controleren
Met deze beleidsinstelling schakelt u de functie Controle van beveiligingsinstellingen uit. met deze functie
controleert u de beveiligingsinstellingen in Internet Explorer om vast te stellen wanneer de instellingen een
risico vormen voor Internet Explorer. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de functie uitgeschakeld.
Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, wordt de functie ingeschakeld.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: beveiligingswaarschuwing voor mogelijk onveilige bestanden in de
internetzone
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het bericht 'Bestand openen - beveiligingswaarschuwing' wordt
weergegeven wanneer de gebruiker uitvoerbare bestanden of andere mogelijk onveilige bestanden (van
een intranetbestandsshare met de Verkenner, bijvoorbeeld) probeert te openen. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt en de vervolgkeuzelijst instelt op Inschakelen, worden deze bestanden geopend zonder
beveiligingswaarschuwing. Als u de vervolgkeuzelijst instelt op Prompt, wordt een
beveiligingswaarschuwing weergegeven voordat de bestanden worden geopend. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, worden deze bestanden niet geopend. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker configureren hoe de computer deze bestanden verwerkt. Standaard worden
deze bestanden geblokkeerd in de beperkte zone, ingeschakeld in de zones Intranet en Lokale computer en
ingesteld op Prompt in de zones Internet en Vertrouwd.

Standaardinstelling: Vragen

Java-machtigingen voor de intranetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Normale beveiliging.

Standaardinstelling: Hoge beveiliging

Internet Explorer: verouderde ActiveX-besturingselementen blokkeren 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of Internet Explorer bepaalde verouderde ActiveX-besturingselementen
blokkeert. Verouderde ActiveX-besturingselementen worden nooit geblokkeerd in de intranetzone. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, stopt Internet Explorer met het blokkeren van verouderde ActiveX-
besturingselementen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, blijft Internet Explorer
bepaalde verouderde ActiveX-besturingselementen blokkeren. Zie Verouderde ActiveX-
besturingselementen in de Internet Explorer TechNet-bibliotheek voor meer informatie.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Pop-upblokkering in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of ongewenste pop-upvensters worden weergegeven. Pop-
upvensters die worden geopend wanneer de eindgebruiker op een koppeling klikt, worden niet
geblokkeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-upvensters
worden weergegeven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt het weergeven van pop-upvensters niet



voorkomen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, voorkomt u dat de meeste ongewenste pop-
upvensters worden weergegeven.

Standaardinstelling: Inschakelen

Internet Explorer verwerkt beveiligingsbeperkingen voor het MK-protocol
De beleidsinstelling Beveiligingsbeperking voor het MK-protocol vermindert het beveiligingsrisico door het
MK-protocol te voorkomen. Resources die op het MK-protocol worden gehost, zullen mislukken. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt het MK-protocol voorkomen voor Verkenner en Internet Explorer en
mislukken resources die op het MK-protocol worden gehost. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
toepassingen de API voor het MK-protocol gebruiken. Resources die op het MK-protocol worden gehost,
werken voor de processen in Verkenner en Internet Explorer. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
wordt het MK-protocol voorkomen voor de Verkenner en Internet Explorer en mislukken resources die op
het MK-protocol worden gehost.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vertrouwde zone in Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Lage veiligheid.

Standaardinstelling: Hoge beveiliging

Internet Explorer: scripts voor Java-applets uitvoeren in de beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of applets beschikbaar worden gemaakt voor scripts in de zone.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, hebben scripts automatisch toegang tot applets zonder tussenkomst
van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze scripts
toegang tot applets willen bieden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, hebben scripts geen toegang tot
applets. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, hebben scripts geen toegang tot applets.

Standaard: Uitschakelen

Java-machtigingen voor de beperkte zone zijn vergrendeld in Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Internet Explorer: alleen goedgekeurde domeinen in de internetzone toestaan om ActiveX-
besturingselementen te gebruiken 



Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker wordt gevraagd om toe te staan dat ActiveX-
besturingselementen op andere websites worden uitgevoerd dan de website waarop het ActiveX-
besturingselement is geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker vooraf
gevraagd of het ActiveX-besturingselement mag worden uitgevoerd vanaf websites in deze zone. De
gebruiker kan ervoor kiezen dat het besturingselement vanaf de huidige site of vanaf alle sites kan worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, krijgt de gebruiker niet de sitespecifieke ActiveX-
melding te zien en kunnen ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internet Explorer: alle netwerkpaden opnemen
Internet Explorer: alle netwerkpaden opnemen

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: beveiligde modus van internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Beveiligde modus inschakelen. Met behulp van Beveiligde
modus kunt u Internet Explorer beschermen tegen misbruikte zwakke plekken door het aantal locaties te
verminderen waarnaar Internet Explorer in het register en het bestandssysteem kan schrijven. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt Beveiligde modus ingeschakeld. De gebruiker kan Beveiligde modus niet
uitschakelen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt Beveiligde modus uitgeschakeld. De gebruiker
kan Beveiligde modus niet inschakelen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
Beschermde modus in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: Inschakelen

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de internetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt geladen
of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-besturingselementen
die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet veilig kunnen worden
ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: vergrendeld SmartScreen in beperkte zone 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke
inhoud. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, scant het SmartScreen-filter pagina's in deze zone op
schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, scant het SmartScreen-filter geen pagina's in
deze zone op schadelijke inhoud. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of
het SmartScreen-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud. Opmerking: in Internet Explorer 7
bepaalt deze beleidsinstelling of het phishing-filter pagina's in deze zone scant op schadelijke inhoud.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Detectie van Internet Explorer-crashes
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie voor het detecteren van crashes in het beheer van
invoegtoepassingen beheren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal een crash in Internet Explorer het



gedrag vertonen dat in Windows XP Professional Servicepack 1 en oudere versies werd waargenomen en
Windows Foutrapportage aanroepen. Alle beleidsinstellingen voor Windows Foutrapportage blijven van
toepassing. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, is de functie voor het detecteren van
crashes in het beheer van invoegtoepassingen actief.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Java-machtigingen voor de internetzone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, wordt de machtiging ingesteld op Hoge veiligheid.

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Actieve scripts in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of scriptcode op pagina's in de zone wordt uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kan scriptcode op pagina's in de zone automatisch worden uitgevoerd. Als u in
de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze willen toestaan dat scripts op
pagina's in de zone worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kan scriptcode op pagina's in
de zone niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan scriptcode op pagina's in
de zone niet worden uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: aanmeldingsopties voor internetzones
Met deze beleidsinstelling kunt u de instellingen voor aanmeldingsopties beheren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen uit de volgende aanmeldingsopties. Anoniem aanmelden om
HTTP-verificatie uit te schakelen en het gastaccount alleen gebruiken voor het CIFS-protocol (Common
Internet File System). Om een gebruikersnaam en wachtwoord vragen om een query te maken voor de
gebruikers-id's en wachtwoorden van gebruikers. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd,
kunnen deze waarden op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie. Alleen
automatisch aanmelden in de intranetzone om een query uit te voeren voor de gebruikers-id's en
wachtwoorden in andere zones. Nadat een query voor een gebruiker is uitgevoerd, kunnen deze waarden
op de achtergrond worden gebruikt gedurende de rest van de sessie. Automatisch aanmelden met de
huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord om te proberen aan te melden met behulp van
Windows NT-vraag-antwoord (ook wel NTLM-verificatie genoemd). Als Windows NT-vraag-antwoord
door de server wordt ondersteund, gebruikt de aanmelding de gebruikersnaam en het wachtwoord van de
gebruiker voor het netwerk om de gebruiker aan te melden. Als Windows NT-vraag-antwoord niet door de
server wordt ondersteund, wordt de gebruiker gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord op te
geven. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt de aanmelding ingesteld op Alleen automatisch
aanmelden in de intranetzone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt de aanmelding ingesteld
op Alleen automatisch aanmelden in de intranetzone.

Standaardinstelling: Vragen

Beperkte zone van Internet Explorer: uitvoeren van VBScript toestaan 

Met deze beleidsinstelling kunt u beheren VBScript kan worden uitgevoerd op pagina's via de opgegeven
zone in Internet Explorer. Als u in de vervolgkeuzelijst Inschakelen hebt geselecteerd, kan VBScript worden



uitgevoerd zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen hebt geselecteerd,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat VBScript wordt uitgevoerd. Als u in de
vervolgkeuzelijst Uitschakelen hebt geselecteerd, wordt voorkomen dat VBScript wordt uitgevoerd. Als u
deze beleidsinstelling niet configureert of uitschakelt, kan VBScript niet worden uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen verslepen tussen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het andere
domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud van
het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u dit
beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende vensters
bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Intranetzone van Internet Explorer: ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn
gemarkeerd, initialiseren en als script uitvoeren
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt geladen
of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-besturingselementen
die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet veilig kunnen worden
ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: bijlagen downloaden
Met deze beleidsinstelling kunt u voorkomen dat de gebruiker bestandsbijlagen via een feed naar de
computer van de gebruiker downloadt. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker de
feedsynchronisatie-engine niet zodanig instellen dat een bijlage wordt gedownload via de
eigenschappenpagina van een feed. Een ontwikkelaar kan de downloadinstelling niet wijzigen via de feed-
API's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker de feedsynchronisatie-
engine zodanig instellen dat een bijlage wordt gedownload via de eigenschappenpagina van een feed. Een
ontwikkelaar kan de downloadinstelling wijzigen via de feed-API's.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beperkte zone van Internet Explorer: niet-ondertekende Active X-besturingselementen
downloaden 



Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen in
de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen verslepen binnen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen in
de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Processen van Internet Explorer: installeren van Active X beperken 
Met deze beleidsinstelling kan in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten het
automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren, worden geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt het automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren,
geblokkeerd met het webbrowserbesturingselement. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, wordt het automatisch vragen om het ActiveX-besturingselement te installeren, niet
geblokkeerd met het webbrowserbesturingselement.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Internetzone van Internet Explorer: scriptlets Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of de gebruiker
scriptlets kan uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de gebruiker scriptlets uitvoeren. Als u
deze beleidsinstelling uitschakelt, kan de gebruiker geen scriptlets uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de gebruiker scriptlets in- of uitschakelen.

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: bestanden slepen en neerzetten of kopiëren en plakken
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers bestanden kunnen slepen of kunnen kopiëren
slepen en plakken vanuit een bron binnen de zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers automatisch bestanden slepen of bestanden kopiëren en plakken vanuit deze zone. Als u in de
vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze bestanden willen slepen of kopiëren
vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen geen bestanden slepen of kopiëren en
plakken vanuit deze zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, moeten gebruikers kiezen of ze
bestanden willen slepen of kopiëren vanuit deze zone.

Standaard: Uitschakelen

Software van Internet Explorer: bij ongeldige handtekening 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of software, bijvoorbeeld ActiveX-besturingselementen en
bestandsdownloads, kunnen worden uitgevoerd of geïnstalleerd door de gebruiker als de handtekening
ongeldig is. Een ongeldige handtekening kan erop wijzen dat iemand het bestand onrechtmatig heeft



gewijzigd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gebruikers gevraagd of ze bestanden met een
ongeldige handtekening willen uitvoeren of installeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers bestanden met een ongeldige handtekening niet uitvoeren of installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers kiezen of ze bestanden met een ongeldige
handtekening willen uitvoeren of installeren.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beperkte zone van Internet Explorer: kopiëren en plakken via scripts 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of met scripts een klembordbewerking (zoals knippen, kopiëren
en plakken) kan worden uitgevoerd in een opgegeven regio. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan met
een script een klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
moeten gebruikers kiezen of ze klembordbewerkingen willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, kan er met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kan met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Beperkte zone van Internet Explorer: inhoud van verschillende domeinen in de verslepen tussen
vensters
Met deze beleidsinstelling kunt u opties instellen voor het verslepen van inhoud van het ene naar het andere
domein wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt en op Inschakelen klikt, kunnen gebruikers inhoud van het ene naar het andere
domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende vensters bevinden. Gebruikers
kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en op Uitschakelen klikt, kunnen
gebruikers geen inhoud van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich
in verschillende vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Als u deze
beleidsinstelling in Internet Explorer 10 uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers geen inhoud van
het ene naar het andere domein verslepen wanneer de bron en de bestemming zich in verschillende
vensters bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Internetopties. Als u dit
beleid in Internet Explorer 9 en eerdere versies uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers inhoud
van het ene naar het andere domein verslepen als de bron en de bestemming zich in verschillende vensters
bevinden. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. 

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Gebruikers die websites toevoegen in Internet Explorer
Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers websites toevoegen aan of verwijderen uit beveiligingszones.
Een beveiligingszone is een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt,
worden de instellingen voor het beheren van websites voor beveiligingszones uitgeschakeld. (Klik in het
dialoogvenster Internetopties op het tabblad Beveiliging en klik daarna op de knop Websites om de
instellingen voor websitebeheer voor beveiligingszones weer te geven.) Als u dit beleid uitschakelt of niet
configureert, kunnen gebruikers websites toevoegen aan of verwijderen uit de zones Vertrouwde websites
en Beperkte websites. Ook kunnen ze de instellingen voor de zone Lokaal intranet aanpassen. Met dit beleid
voorkomt u dat gebruikers de instellingen voor het beheren van websites wijzigen voor beveiligingszones
die door de beheerder zijn gemaakt. Opmerking: met het beleid De beveiligingspagina uitschakelen (in
\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control
Panel) verwijdert u het tabblad Beveiliging in de interface. Dit heeft voorrang ten opzichte van dit beleid. Dit
beleid wordt genegeerd als deze optie is ingeschakeld. Zie ook het beleid Beveiligingszones: alleen
computerinstellingen gebruiken.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: door script geïnitieerde vensters in de internetzone
Met deze beleidsinstelling kunt u beperkingen beheren voor door scripts geïnitieerde pop-upvensters en



vensters die een titel en statusbalken bevatten. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is de beveiliging door
Windows-beperkingen niet van toepassing in deze zone. De beveiligingszone wordt uitgevoerd zonder de
toegevoegde beveiligingslaag van deze functie. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen mogelijk
schadelijke acties in door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken
bevatten, niet worden uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone
ingeschakeld, zoals dat door de instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor
het proces is opgegeven. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen mogelijk schadelijke acties in
door scripts geïnitieerde pop-upvensters en vensters die een titel en statusbalken bevatten, niet worden
uitgevoerd. Deze beveiligingsfunctie van Internet Explorer is in deze zone ingeschakeld, zoals dat door de
instelling van de functie Gescripte Windows-beveiligingsbeperkingen voor het proces is opgegeven.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: alleen computerinstellingen gebruiken in beveiligingszones
Hiermee past u informatie over de beveiligingszone toe op alle gebruikers met dezelfde computer. Een
beveiligingszone is een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt, worden
wijzigingen die de gebruiker in een beveiligingszone toepast op alle gebruikers van die computer toegepast.
Als u dit beleid uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers van dezelfde computer hun eigen
instellingen voor de beveiligingszone instellen. Gebruik dit beleid om ervoor te zorgen dat instellingen voor
beveiligingszones eenduidig op dezelfde computer worden toegepast en niet per gebruiker verschillen. Zie
ook het beleid Beveiligingszones: gebruikers niet toestaan om beleid te wijzigen.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Java-machtigingen voor de vergrendelde zone Lokale machine in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de beperkte zone van
Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: onderdelen in de beperkte zone uitvoeren die afhankelijk zijn van .NET
Framework en zijn ondertekend met Authenticode
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of .NET Framework-onderdelen die met Authenticode zijn
ondertekend, kunnen worden uitgevoerd in Internet Explorer. Deze onderdelen bevatten beheerde



besturingselementen waarnaar vanuit een objectlabel wordt verwezen en beheerde uitvoerbare bestanden
waarnaar vanuit een koppeling wordt verwezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zal Internet Explorer
ondertekende beheerde onderdelen uitvoeren. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert, wordt de
gebruiker gevraagd om te bepalen of ondertekende beheerde onderdelen moeten worden uitgevoerd. Als u
deze beleidsinstelling uitschakelt, zal Internet Explorer ondertekende beheerde onderdelen niet uitvoeren.
Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden ondertekende beheerde onderdelen niet uitgevoerd in
Internet Explorer.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: toegang tot gegevensbronnen via een beperkte zone
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of Internet Explorer toegang heeft tot gegevens van een andere
beveiligingszone met behulp van de Microsoft XML-parser (MSXML) of ActiveX-gegevensobjecten (ADO).
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers een pagina laden in de zone die MSXML of ADO
gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u Prompt selecteert in de
vervolgkeuzelijst, wordt gebruikers gevraagd om te kiezen of een pagina mag worden geladen in de zone
die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt
voor toegang tot gegevens van een andere site in de zone. Als u deze beleidsinstelling niet configureert,
kunnen gebruikers geen pagina laden in de zone die MSXML of ADO gebruikt voor toegang tot gegevens
van een andere site in de zone.

Standaard: Uitschakelen

Er wordt geen antimalware uitgevoerd op ActiveX-besturingselementen in de internetzone van
Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of Internet Explorer antimalwareprogramma's uitvoert op
ActiveX-besturingselementen om te controleren of ze veilig zijn om te laden op pagina's. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, controleert Internet Explorer niet met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om te zien
of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, controleert Internet Explorer altijd met uw antimalware-programma om
te zien of het veilig is om een exemplaar van het ActiveX-besturingselement te installeren. Gebruikers
kunnen dit gedrag in- of uitschakelen met de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Internet Explorer: kopiëren en plakken via een script in de internetzone 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of met scripts een klembordbewerking (zoals knippen, kopiëren
en plakken) kan worden uitgevoerd in een opgegeven regio. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan met
een script een klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
moeten gebruikers kiezen of ze klembordbewerkingen willen uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, kan er met een script geen klembordbewerking worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling
niet configureert, kan een script een klembordbewerking uitvoeren.

Standaard: Uitschakelen

Internet Explorer: de ActiveX Installer-service gebruiken 
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven hoe ActiveX-besturingselementen worden geïnstalleerd. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, wordt ActiveX-besturingselementen alleen geïnstalleerd als de Installer-
service aanwezig is en is geconfigureerd om de installatie van ActiveX-besturingselementen toe te staan. Als
u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen, inclusief
besturingselementen per gebruiker, geïnstalleerd via het gewone installatieproces.

Standaardinstelling: ingeschakeld



Internet Explorer verwerkt bescherming tegen zone-uitbreiding
Internet Explorer kent beperkingen toe aan elke webpagina die wordt geopend. De beperkingen zijn
afhankelijk van de locatie van de webpagina (internet-, intranet-, lokale computer-zone, enzovoort). Voor
webpagina's op de lokale computer gelden bijvoorbeeld minder beveiligingsbeperkingen, terwijl deze in de
zone Lokale computer verblijven, waardoor de beveiligingszone Lokale computer een belangrijk doelwit is
voor kwaadwillende gebruikers. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan elke zone worden beschermd
tegen zone-uitbreiding voor alle processen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert,
genieten andere processen dan Internet Explorer of processen in de lijst Proceslijst deze bescherming niet.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Niet-ondertekende Active X-besturingselementen downloaden in internetzone van Internet
Explorer 
Met deze beleidsinstelling kunt u beheren of gebruikers niet-ondertekende ActiveX-besturingselementen in
de zone kunnen downloaden. Een dergelijke code is mogelijk schadelijk, vooral als deze afkomstig is van
een niet-vertrouwde zone. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen uitvoeren zonder tussenkomst van de gebruiker. Als u in de vervolgkeuzelijst Vragen
selecteert, moeten gebruikers kiezen of ze het niet-ondertekende besturingselement wel of niet laten
uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers niet-ondertekende
besturingselementen niet uitvoeren. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers niet-
ondertekende besturingselementen niet uitvoeren.

Standaard: Uitschakelen

Vensters en frames door verschillende domeinen laten navigeren in de Internet Explorer-
internetzone 
Met deze beleidsinstelling kunt u het openen van vensters en frames en de toegang tot toepassingen in
verschillende domeinen beheren. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen gebruikers vensters en
frames openen vanuit andere domeinen en toegang krijgen tot toepassingen van andere domeinen. Als u
Vragen in de vervolgkeuzelijst selecteert, wordt aan gebruikers gevraagd of vensters en frames toegang
mogen hebben tot toepassingen van andere domeinen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen
gebruikers geen vensters en frames openen om toegang te krijgen tot toepassingen vanuit andere
domeinen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers vensters en frames openen
vanuit andere domeinen en toegang krijgen tot toepassingen van andere domeinen.

Standaard: Uitschakelen

Updates van de statusbalk vinden plaats in de Internet Explorer-internetzone via script
Met deze beleidsinstelling kunt u regelen of de statusbalk in de zone via script mag worden bijgewerkt. Als
u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen scripts de statusbalk bijwerken. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt of niet configureert, mag de statusbalk niet worden bijgewerkt via script.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Lokaal pad wordt tijdens het uploaden van bestanden naar de server opgenomen in de beperkte
zone van Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of gegevens over het lokale pad worden verzonden wanneer de
gebruiker een bestand uploadt via een HTML-formulier. Als er gegevens over het lokale pad zijn verzonden,
wordt mogelijk bepaalde informatie onbedoeld op de server weergegeven. Bestanden die vanaf het
bureaublad van de gebruiker zijn verzonden, bevatten bijvoorbeeld mogelijk de gebruikersnaam als
onderdeel van het pad. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden gegevens over het pad verzonden
wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier uploadt. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt,
worden gegevens over het pad verwijderd wanneer de gebruiker een bestand via een HTML-formulier
uploadt. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker kiezen of gegevens over het pad
worden verzonden wanneer ze een bestand uploaden via een HTML-formulier. Standaard worden gegevens



over het pad verzonden.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Het downloaden van bestanden beperken in processen van Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling wordt in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten een
blokkering ingesteld van het automatisch vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van
bestanden. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt in toepassingen die het
webbrowserbesturingselement hosten voor alle processen een blokkering ingesteld van het automatisch
vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van bestanden. Als u deze beleidsinstelling
uitschakelt, wordt in toepassingen die het webbrowserbesturingselement hosten voor alle processen geen
blokkering ingesteld van het automatisch vragen om niet door de gebruiker geïnitialiseerde downloads van
bestanden.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Alleen goedgekeurde domeinen mogen Active X-besturingselementen gebruiken in de beperkt
zone van Internet Explorer 
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker wordt gevraagd om toe te staan dat ActiveX-
besturingselementen op andere websites worden uitgevoerd dan de website waarop het ActiveX-
besturingselement is geïnstalleerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt de gebruiker vooraf
gevraagd of het ActiveX-besturingselement mag worden uitgevoerd vanaf websites in deze zone. De
gebruiker kan ervoor kiezen dat het besturingselement vanaf de huidige site of vanaf alle sites kan worden
uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, krijgt de gebruiker niet de sitespecifieke ActiveX-
melding te zien en kunnen ActiveX-besturingselementen worden uitgevoerd vanaf alle sites in deze zone.

Standaardinstelling: ingeschakeld

ActiveX-besturingselementen die niet als veilig zijn gemarkeerd initialiseren en als script
uitvoeren in de beperkte zone in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u ActiveX-besturingselementen beheren die niet als veilig zijn gemarkeerd.
Als u deze beleidsinstelling inschakelt, worden ActiveX-besturingselementen uitgevoerd, voorzien van
parameters en als script uitgevoerd zonder de veiligheid van objecten in te stellen voor niet-vertrouwde
gegevens of scripts. Deze instelling wordt niet aanbevolen, behalve voor veilige en beheerde zones. Deze
instelling zorgt dat zowel onveilige als veilige besturingselementen worden geïnitialiseerd en als script
worden uitgevoerd. Daarbij worden de ActiveX-besturingselementen van het script die als veilig zijn
gemarkeerd, genegeerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt en in de vervolgkeuzelijst Vragen selecteert,
worden gebruikers gevraagd of ze willen toestaan dat het besturingselement met parameters wordt geladen
of als script wordt uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, worden ActiveX-besturingselementen
die niet veilig kunnen worden ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling niet configureert, worden ActiveX-besturingselementen die niet veilig kunnen worden
ingesteld, niet geladen met parameters of als script uitgevoerd.

Standaard: Uitschakelen

Gebruikers van Internet Explorer die beleidsregels wijzigen
Hiermee voorkomt u dat gebruikers instellingen voor beveiligingszones wijzigen. Een beveiligingszone is
een groep websites met hetzelfde beveiligingsniveau. Als u dit beleid inschakelt, worden de knop Aangepast
niveau en de schuifregelaar voor het beveiligingsniveau op het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster
Internetopties uitgeschakeld. Als u dit beleid uitschakelt of niet configureert, kunnen gebruikers de
instellingen voor beveiligingszones wijzigen. Met dit beleid voorkomt u dat gebruikers de instellingen voor
beveiligingszones die door de beheerder zijn gemaakt, kunnen wijzigen. Opmerking: het beleid 'De pagina
Beveiliging uitschakelen' (te vinden in \Gebruikersconfiguratie\Beheersjablonen\Windows-
onderdelen\Internet Explorer\Onderdeel Internetopties van het Configuratiescherm), waardoor het tabblad
Beveiliging uit Internet Explorer in Configuratiescherm wordt verwijderd, heeft voorrang op dit beleid. Dit
beleid wordt genegeerd als deze optie is ingeschakeld. Zie ook het beleid Beveiligingszones: alleen



computerinstellingen gebruiken.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Beveiligde modus van de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u de functie Beveiligde modus inschakelen. Met behulp van Beveiligde
modus kunt u Internet Explorer beschermen tegen misbruikte zwakke plekken door het aantal locaties te
verminderen waarnaar Internet Explorer in het register en het bestandssysteem kan schrijven. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt Beveiligde modus ingeschakeld. De gebruiker kan Beveiligde modus niet
uitschakelen. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt Beveiligde modus uitgeschakeld. De gebruiker
kan Beveiligde modus niet inschakelen. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de gebruiker
Beschermde modus in- of uitschakelen.

Standaardinstelling: Inschakelen

Persistentie van gebruikersgegevens in de internetzone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u het bewaren van gegevens beheren in de geschiedenis van de browser, in
Favorieten, in een XML-archief of direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Wanneer een gebruiker
naar een permanent bewaarde pagina terugkeert, kan de status van de pagina worden hersteld als deze
beleidsinstelling op de juiste wijze is geconfigureerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of
direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers
geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers
geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Scripts uitvoeren van webbrowserbesturingselementen in de internetzone van Internet Explorer

Met deze beleidsinstelling bepaalt u of op een pagina ingesloten webbrowserbesturingselementen via een
script kunnen worden beheerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement toegestaan. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is scripttoegang tot het
webbrowserbesturingselement niet toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kan de
gebruiker scripttoegang tot het webbrowserbesturingselement in- of uitschakelen. Standaard is
scripttoegang tot het besturingselement WebBrowser alleen toegestaan in de lokale computer en
intranetzones.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Persistentie van gebruikersgegevens in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u het bewaren van gegevens beheren in de geschiedenis van de browser, in
Favorieten, in een XML-archief of direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Wanneer een gebruiker
naar een permanent bewaarde pagina terugkeert, kan de status van de pagina worden hersteld als deze
beleidsinstelling op de juiste wijze is geconfigureerd. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunnen
gebruikers informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of
direct in op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers
geen informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in
op een schijf opgeslagen webpagina's. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, kunnen gebruikers
informatie bewaren in de geschiedenis van de browser, in Favorieten, in een XML-archief of direct in op een
schijf opgeslagen webpagina's.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Java-machtigingen voor de intranetzone zijn in Internet Explorer vergrendeld
Met deze beleidsinstelling kunt u machtigingen voor Java-applets beheren. Als u deze beleidsinstelling
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inschakelt, kunt u opties kiezen in de vervolgkeuzelijst. Aangepast, om instellingen voor machtigingen
afzonderlijk te beheren. Met Minimale beveiliging kunnen applets alle bewerkingen uitvoeren. Met Normale
beveiliging kunnen applets worden uitgevoerd in hun eigen sandbox (een gebied in het geheugen
waarbuiten het programma geen aanroepen kan doen). Daarnaast biedt deze optie mogelijkheden zoals een
scratchruimte (een veilig en beveiligd opslaggebied op de clientcomputer) en door de gebruiker beheerde
bestandsinvoer en-uitvoer (I/O). Met Strenge beveiliging kunnen applets in hun sandbox worden
uitgevoerd. Schakel Java uit om te voorkomen dat er applets worden uitgevoerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, kunnen Java-applets niet worden uitgevoerd. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, worden Java-applets uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Java uitschakelen

Uitgebreide beveiligde modus van Internet Explorer
De uitgebreide beveiligde modus biedt extra bescherming tegen schadelijke websites door gebruik te
maken van 64-bits processen op 64-bits versies van Windows. Op computers met minimaal Windows 8
beperkt de uitgebreide beveiligde modus ook de locaties die Internet Explorer in het register en
bestandssysteem kan lezen. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, wordt Uitgebreide beveiligde modus
ingeschakeld. Voor elke zone waarvoor Beveiligde modus is ingeschakeld, wordt Uitgebreide beveiligde
modus gebruikt. Gebruikers kunnen Uitgebreide beveiligde modus niet uitschakelen. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, wordt Uitgebreide beveiligde modus uitgeschakeld. In een zone waarvoor
Beveiligde modus is ingeschakeld, wordt de Beveiligde modus-versie gebruikt die is geïntroduceerd in
Internet Explorer 7 voor Windows Vista. Als u dit beleid niet configureert, kunnen gebruikers Uitgebreide
beveiligde modus inschakelen of uitschakelen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster
Internetopties.

Standaardinstelling: ingeschakeld

SmartScreen-waarschuwingen negeren in Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling bepaalt u of de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-filter kan
negeren. Het SmartScreen-filter waarschuwt de gebruiker voor uitvoerbare bestanden die Internet
Explorer-gebruikers normaalgesproken niet van internet downloaden. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, wordt de gebruiker door waarschuwingen van het SmartScreen-filter geblokkeerd. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker waarschuwingen van het SmartScreen-
filter negeren.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Metagegevens vernieuwen in de beperkte zone van Internet Explorer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de browser van een gebruiker kan worden omgeleid naar een
andere webpagina als de auteur van de webpagina met behulp van de instelling Metagegevens vernieuwen
(tag) browsers omleidt naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kan de browser
van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling Metagegevens vernieuwen wordt
geladen, worden omgeleid naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kan de
browser van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling Metagegevens vernieuwen
wordt geladen, niet worden omgeleid naar een andere webpagina. Als u deze beleidsinstelling niet
configureert, kan de browser van een gebruiker waarmee een pagina met een geactiveerde instelling
Metagegevens vernieuwen wordt geladen, niet worden omgeleid naar een andere webpagina.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - LocalPoliciesSecurityOptions in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Anonieme toegang tot named pipes en shares beperken
Wanneer dit is ingeschakeld, wordt met deze beveiligingsinstelling anonieme toegang beperkt tot shares en
pipes voor de instellingen van: (1) named pipes die anoniem kunnen worden benaderd (2) shares die

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-localpoliciessecurityoptions


anoniem kunnen worden benaderd

Standaardinstelling: Ja

Minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde servers
Via deze beveiligingsinstelling kan een server de onderhandeling van een 128-bits versleuteling en/of een
NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen. Deze waarden zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingswaarde van
het LAN Manager-verificatieniveau. De opties zijn: NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen: de verbinding
mislukt als niet over berichtintegriteit wordt onderhandeld. 128-bits versleuteling vereisen. De verbinding
mislukt als niet wordt onderhandeld over sterke versleuteling (128-bits).

Standaardinstelling: NTLM V2 en 128-bits versleuteling vereisen

Minuten van inactiviteit van vergrendelingsscherm totdat de schermbeveiliging wordt
geactiveerd
Een aanmeldingssessie zonder activiteit wordt opgemerkt door Windows. Als de inactieve tijd de ingestelde
limiet voor inactiviteit overschrijdt, wordt de schermbeveiliging ingeschakeld en wordt de sessie
vergrendeld.

Standaardinstelling: 15

De client verplichten om altijd communicatie digitaal te ondertekenen Met deze
beveiligingsinstelling bepaalt u of al het verkeer via beveiligde kanalen dat is geïnitialiseerd door het
domeinlid moet worden ondertekend of versleuteld. Wanneer een computer lid wordt van een domein,
wordt een computeraccount gemaakt. Wanneer het systeem daarna wordt gestart, wordt het wachtwoord
van het computeraccount gebruikt om een beveiligd kanaal te maken met een domeincontroller voor het
domein. Dit beveiligde kanaal wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren zoals NTLM-PassThrough-
verificatie, LSA SID/Name Lookup en meer. Met deze instelling bepaalt u of alle verkeer via beveiligde
kanalen dat is geïnitialiseerd door een domeinlid aan de minimale beveiligingsvereisten voldoet. Hiermee
bepaalt u specifiek of al het verkeer via beveiligde kanalen dat is gestart door een domeinlid moet worden
ondertekend of versleuteld. Als dit beleid is ingeschakeld, dan wordt het beveiligde kanaal pas ingesteld als
is onderhandeld over de ondertekening of versleuteling van al het verkeer via beveiligde kanalen. Als dit
beleid is uitgeschakeld, wordt met de domeincontroller onderhandeld over de versleuteling en
ondertekening van al het verkeer via beveiligde kanalen. In dat geval is het niveau van ondertekening en
versleuteling afhankelijk van de domeincontrollerversie en de instellingen van de volgende twee
beleidsregels: Lid van domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal versleutelen (indien mogelijk) Lid van
domein: gegevens in beveiligd kanaal digitaal ondertekenen (indien mogelijk)

Standaardinstelling: Ja

Verificatieniveau
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u welk vraag/antwoord-verificatieprotocol wordt gebruikt voor
netwerkaanmeldingen. Deze keuze is als volgt van invloed op het niveau van het verificatieprotocol dat
wordt gebruikt door clients, het sessiebeveiligingsniveau dat is onderhandeld en het verificatieniveau dat is
geaccepteerd door servers:

LM- en NTLM-antwoorden verzenden: clients gebruiken LM- en NTLM-verificatie en gebruiken nooit
NTLMv2-sessiebeveiliging; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en NTLMv2-verificatie.
LM en NTLM verzenden - NTLMv2 indien onderhandeld: clients gebruiken LM- en NTLM-verificatie en
gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-,
NTLM- en NTLMv2-verificatie.
Alleen NTLM-antwoord verzenden: clients gebruiken alleen NTLM-verificatie en gebruiken NTLMv2-
sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en NTLMv2-
verificatie.
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden: clients gebruiken alleen NTLMv2-verificatie en gebruiken
NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers accepteren LM-, NTLM- en



NTLMv2-verificatie.
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM weigeren: clients gebruiken alleen NTLMv2-verificatie en
gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers weigeren LM
(accepteren alleen NTLM- en NTLMv2-verificatie).
Alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM en NTLM weigeren: clients gebruiken alleen NTLMv2-
verificatie en gebruiken NTLMv2-sessiebeveiliging als de server dit ondersteunt; domeincontrollers
weigeren LM en NTLM (accepteren alleen NTLMv2-verificatie).

Standaardinstelling: alleen NTLMv2-antwoord verzenden. LM en NTLM weigeren

Voorkomen dat clients niet-versleutelde wachtwoorden verzenden naar de SMB-servers van
derden
Als deze beveiligingsinstelling is ingeschakeld, kan de SMB-redirector (Server Message Block)
ongecodeerde wachtwoorden verzenden naar niet-Microsoft SMB-servers die geen ondersteuning voor
wachtwoordversleuteling bieden tijdens verificatie. Niet-versleutelde wachtwoorden verzenden is een
beveiligingsrisico.

Standaardinstelling: Ja

Servercommunicatie digitaal ondertekenen altijd uitschakelen
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald of de SMB-client probeert te onderhandelen over
ondertekening van het SMB-pakket. Het SMB-protocol (Server Message Block) vormt de basis voor
bestands- en printerdeling van Microsoft en veel andere netwerkbewerkingen, zoals extern Windows-
beheer. Ter voorkoming van man-in-the-middle-aanvallen waardoor SMB-pakketten in-transit worden
gewijzigd, ondersteunt het SMB-protocol de digitale ondertekening van SMB-pakketten. Met deze
beleidsinstelling wordt bepaald of de SMB-clientonderdeel probeert te onderhandelen over SMB-
pakketondertekening wanneer deze verbinding maakt met een SMB-server. Als deze beveiligingsinstelling
is ingeschakeld, vraagt de Microsoft-netwerkclient de server om SMB-pakketondertekening uit te voeren bij
het instellen van een sessie. Als pakketondertekening is ingeschakeld op de server, wordt over
ondertekening van pakketten onderhandeld. Als dit beleid is uitgeschakeld, onderhandelt de SMB-client
nooit over SMB-pakketondertekening.

Standaardinstelling: Ja

Gedrag bij vragen om uitbreiding van bevoegdheden van beheerders
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag voor het vragen om uitbreiding van bevoegdheden voor
beheerders gedefinieerd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Verhogen zonder te vragen: hiermee kunnen bevoegde accounts een bewerking uitvoeren waarvoor
uitbreiding van bevoegdheden zonder toestemming of referenties is vereist. Opmerking: gebruik deze
optie alleen in de meest beperkte omgevingen.
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking onrechtmatige
uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde bureaublad gevraagd
een bevoegde gebruikersnaam en bevoegd wachtwoord in te voeren. Als de gebruiker geldige
referenties invoert, wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid.
Vragen om toestemming op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking voor een niet-
Windows-toepassing uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde
bureaublad gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan selecteert, wordt
de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.
Vragen om referenties: wanneer voor een bewerking onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met
beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties invoert, wordt de bewerking
voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Vragen om toestemming: wanneer voor een bewerking uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt
de gebruiker gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan selecteert,



wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.
Vragen om toestemming voor niet-Windows binaire bestanden: wanneer voor een bewerking voor een
niet-Windows-toepassing uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het
beveiligde bureaublad gevraagd om Toestaan of Weigeren te selecteren. Als de gebruiker Toestaan
selecteert, wordt de bewerking voortgezet met de hoogst beschikbare bevoegdheid voor de gebruiker.

Standaardinstelling: vragen om toestemming op het beveiligde bureaublad

Minimale sessiebeveiliging voor op NTLM SSP-gebaseerde clients
Via deze beveiligingsinstelling kan een client de onderhandeling van een 128-bits versleuteling en/of een
NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen. Deze waarden zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingswaarde van
het LAN Manager-verificatieniveau. U kunt kiezen uit de volgende opties:

NTLMv2-sessiebeveiliging vereisen: de verbinding mislukt als niet over het NTLMv2-protocol wordt
onderhandeld.
128-bits versleuteling vereisen: de verbinding mislukt als niet wordt onderhandeld over sterke
versleuteling (128-bits).
NTLMv2 en 128-bits versleuteling vereisen.

Standaardinstelling: NTLM V2-128-versleuteling vereisen

Gedrag bij verwijderen van smartcard
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u wat er gebeurt wanneer de smartcard van een aangemelde
gebruiker uit de lezer van de smartcard wordt verwijderd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Geen actie.
Werkstation vergrendelen: het werkstation wordt vergrendeld wanneer de smartcard wordt verwijderd,
zodat gebruikers de ruimte kunnen verlaten, hun smartcard met zich mee kunnen nemen en nog steeds
een beveiligde sessie kunnen beheren.
Afmelden forceren: de gebruiker wordt automatisch afgemeld wanneer de smartcard wordt verwijderd.
Verbinding verbreken met sessie met Extern bureaublad: als de smartcard wordt verwijderd, wordt de
sessie verbroken zonder de gebruiker af te melden. Zo kan de gebruiker de smartcard plaatsen en de
sessie later of op een andere met smartcardlezer uitgeruste computer hervatten zonder zich opnieuw te
moeten aanmelden. Als de sessie lokaal is, werkt dit beleid op dezelfde manier als Werkstation
vergrendelen. 

Standaardinstelling: Werkstation vergrendelen

Anonieme inventarisatie van SAM-accounts en -shares blokkeren
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of anonieme inventarisatie van SAM-accounts en shares is
toegestaan. Windows staat anonieme gebruikers toe bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het
inventariseren van de namen van domeinaccounts en netwerkshares. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer
een beheerder toegang wil verlenen aan gebruikers in een vertrouwd domein dat geen wederzijdse
vertrouwensrelatie onderhoudt. Als u anonieme inventarisatie van SAM-accounts en shares niet wilt
toestaan, stelt u dit beleid in op Ja.

Standaardinstelling: Ja

Externe aanmelding met een leeg wachtwoord blokkeren
Met deze beveiligingsinstelling bepaalt u of de lokale accounts die niet zijn beveiligd met een wachtwoord
kunnen worden gebruikt om aan te melden vanaf andere locaties dan de fysieke computerconsole. Bij
inschakeling moet voor aanmelden met lokale accounts die niet zijn beveiligd met een wachtwoord het
toetsenbord van de computer worden gebruikt.

Waarschuwing: op computers die zich niet in een fysiek beveiligde locatie bevinden, moeten altijd
beleidsregels voor sterke wachtwoorden voor alle lokale gebruikersaccounts worden gehandhaafd. Anders



kan iedereen die fysiek toegang tot de computer heeft, zich aanmelden met een gebruikersaccount zonder
wachtwoord. Dit is met name belangrijk voor draagbare computers.

Als u dit beveiligingsbeleid toepast op de groep Iedereen, kan niemand zich aanmelden via Extern
bureaublad-services. Deze instelling heeft geen invloed op aanmeldingen die gebruikmaken van
domeinaccounts. Voor toepassingen die gebruikmaken van externe interactieve aanmeldingen is het
mogelijk om deze instelling te omzeilen.

Standaardinstelling: Ja

Gedrag bij vragen om benodigde bevoegdheden van standaardgebruikers
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag voor het vragen om benodigde bevoegdheden voor
standaardgebruikers gedefinieerd.

Aanvragen voor benodigde bevoegdheden automatisch weigeren: wanneer voor een bewerking
onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt een configureerbaar foutbericht
weergegeven met de melding dat de toegang is geweigerd. Een onderneming waar bureaubladen als
standaardgebruikers worden uitgevoerd, kan deze instelling kiezen om het aantal telefoontje naar de
helpdesk te beperken.
Vragen om referenties op het beveiligde bureaublad: wanneer voor een bewerking onrechtmatige
uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker op het beveiligde bureaublad gevraagd
een andere gebruikersnaam en bevoegd wachtwoord in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties
invoert, wordt de bewerking voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Vragen om referenties: wanneer voor een bewerking onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met
beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker geldige referenties invoert, wordt de bewerking
voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.

Standaardinstelling: aanvragen voor benodigde bevoegdheden automatisch weigeren

Modus 'Door administrator goedkeuren' vereisen voor beheerders
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van alle instellingen voor Gebruikersaccountbeheer (UAC) voor
de computer bepaald. Als u deze instelling wijzigt, moet u de computer opnieuw opstarten. U kunt kiezen uit
de volgende opties:

Niet geconfigureerd: de modus Door administrator goedkeuren en alle gerelateerde UAC-
beleidsinstellingen zijn uitgeschakeld. Opmerking: als deze instelling is uitgeschakeld, ontvangt u een
melding van Security Center dat de algehele beveiliging van het besturingssysteem is verminderd.
Ja: de modus Door administrator goedkeuren is ingeschakeld. Dit beleid moet zijn ingeschakeld en de
gerelateerde UAC-beleidsinstellingen moeten op de juiste wijze zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat
het ingebouwde administratoraccount en alle andere gebruikers die lid zijn van de groep Administrators
kunnen worden uitgevoerd in de modus Door administrator goedkeuren.

Standaardinstelling: Ja

Anonieme inventarisatie van SAM-accounts voorkomen
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald welke aanvullende machtigingen worden toegekend aan
anonieme verbindingen met de computer. Windows staat anonieme gebruikers toe bepaalde activiteiten uit
te voeren, zoals het inventariseren van de namen van domeinaccounts en netwerkshares. Dit is bijvoorbeeld
handig wanneer een beheerder toegang wil verlenen aan gebruikers in een vertrouwd domein dat geen
wederzijdse vertrouwensrelatie onderhoudt. Met deze beveiligingsoptie kunnen als volgt aanvullende
beperkingen voor anonieme verbinding worden toegepast:

Ja: geen inventarisatie van SAM-accounts toestaan. Met deze optie wordt de instelling Iedereen bij de
beveiligingsmachtigingen voor resources vervangen door Geverifieerde gebruikers.
Niet geconfigureerd: geen aanvullende beperkingen. Vertrouwen op standaardmachtigingen.

Standaardinstelling: Ja



Externe aanroepen van Security Accounts Manager toestaan
Met deze beleidsinstelling kunt u verbindingen voor externe procedureaanroepen van SAM beperken. Als
deze instelling niet is geselecteerd, wordt de standaard security descriptor gebruikt.

Standaardinstelling: O:BAG:BAD:(A ;;RC;;;BA)

De modus 'Door administrator goedkeuren' gebruiken
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van de modus 'Door administrator goedkeuren' voor het
ingebouwde administratoraccount bepaald. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: de modus Door administrator goedkeuren wordt gebruikt voor het ingebouwde
administratoraccount. Voor elke bewerking waarvoor onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is
vereist, wordt de gebruiker standaard gevraagd de bewerking goed te keuren.
Niet geconfigureerd: met het ingebouwde administrator worden alle toepassingen met volledige
administratorbevoegdheid uitgevoerd.

Standaardinstelling: Ja

Toepassingen met UI-toegang toestaan voor veilige locaties
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of UIA-programma's (User Interface Accessibility of UIAcces) het
beveiligde bureaublad automatisch kunnen uitschakelen voor het vragen om benodigde bevoegdheden die
door een standaardgebruiker.

Ja: UIA-programma's, waaronder Windows Hulp op afstand, kunnen automatisch het beveiligde
bureaublad uitschakelen bij vragen om benodigde bevoegdheden. Als u de beleidsinstelling
Gebruikersaccountbeheer: naar het beveiligd bureaublad overschakelen tijdens het vragen om
benodigde bevoegdheden niet uitschakelt, worden de vragen weergegeven op het bureaublad van de
interactieve gebruiker in plaats op van het beveiligde bureaublad.
Niet geconfigureerd: het beveiligde bureaublad kan alleen worden uitgeschakeld door de gebruiker van
het interactieve bureaublad of door het uitschakelen van de beleidsinstelling Gebruikersaccountbeheer:
naar het beveiligde bureaublad overschakelen tijdens het vragen om benodigde bevoegdheden.

Standaardinstelling: Ja

Installatie van toepassingen detecteren en vragen om benodigde bevoegdheden
Met deze beleidsinstelling wordt het gedrag van detectie voor installatie van toepassingen voor de
computer bepaald. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ingeschakeld: wanneer een installatiepakket van een toepassing wordt gedetecteerd waarvoor
onrechtmatige uitbreiding van toegangsrechten is vereist, wordt de gebruiker gevraagd een
gebruikersnaam en wachtwoord voor een account met beheerdersrechten in te voeren. Als de gebruiker
geldige referenties invoert, wordt de bewerking voortgezet met de toepasselijke bevoegdheid.
Uitgeschakeld: installatiepakketten voor toepassingen worden niet gedetecteerd en worden niet om
benodigde bevoegdheden gevraagd. Ondernemingen waar bureaubladen als standaardgebruikers
worden uitgevoerd en die gebruikmaken van gedelegeerde installatietechnologieën, zoals Installatie van
software van groepsbeleid of Systems Management Server (SMS), moeten deze beleidsinstelling
uitschakelen. In dit geval is de detectie van installatieprogramma's niet nodig.

Standaardinstelling: Ja

Voorkomen dat de hashwaarde van LAN manager wordt opgeslagen opslaan bij volgende
wachtwoordwijziging
Met deze beveiligingsinstelling wordt bepaald of bij de volgende wachtwoordwijziging de hashwaarde van
LAN Manager (LM) voor het nieuwe wachtwoord wordt opgeslagen. De LM-hash is relatief zwak en
gevoelig voor aanvallen in vergelijking met de cryptografisch sterkere NT-hash van Windows. Omdat de
LM-hash in de beveiligingsdatabase van de lokale computer wordt opgeslagen, kunnen de wachtwoorden
worden aangetast als de beveiligingsdatabase wordt aangevallen.
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Standaardinstelling: Ja

Schrijffouten in bestanden en registers in locaties per gebruiker virtualiseren
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of schrijffouten voor toepassingen worden omgeleid naar
gedefinieerde register- en bestandssysteemlocaties. Met deze beleidsinstelling worden toepassingen
beperkt die als administrator worden uitgevoerd en waarvoor toepassingsgegevens van de runtime naar
%ProgramFiles% , %Windir% , %Windir%\system32 of HKLM\Software worden schrijven.

Standaardinstelling: Ja

Raadpleeg Policy CSP - MSSecurityGuide (Beleids-CSP - MSSecurityGuide) in de Windows-documentatie voor
meer informatie.

UAC-beperkingen toepassen op lokale accounts bij netwerkaanmelding
Standaardinstelling: ingeschakeld

Configuratie voor starten van stuurprogramma voor SMB-v1-client
Standaardinstelling: uitgeschakeld stuurprogramma

SMB-v1-server
Standaardinstelling: uitgeschakeld

Samenvattingsverificatie
Standaardinstelling: uitgeschakeld

SEHOP (Structured Exception Handler Overwrite Protection)
Standaardinstelling: ingeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - MSSLegacy (Beleids-CSP - MSSLegacy) in de Windows-documentatie voor meer
informatie.

Beveiligingsniveau voor routering van IP-bron voor netwerk
Standaardinstelling: hoogste beveiliging

Aanvragen voor NetBIOS-naamreleases van netwerk negeren met uitzondering van WINS-
servers
Standaardinstelling: ingeschakeld

Beveiligingsniveau voor routering van IPv6-bron voor netwerk
Standaardinstelling: hoogste beveiliging

ICMP-omleidingen van netwerk overschrijven door OSPF gegenereerde omleidingen
Standaardinstelling: uitgeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - Power (Beleids-CSP - Voeding) in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Wachtwoord bij activering vereisen tijdens aansluiting op netstroom
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven of de gebruiker om een wachtwoord wordt gevraagd als de
slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet configureert, wordt de
gebruiker om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, wordt de gebruiker niet om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand
wordt uitgeschakeld.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Stand-bystatussen tijdens slaapstand bij gebruik van accu

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-mssecurityguide
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-msslegacy
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-power
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Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of de stand-bystatussen kunnen worden ingeschakeld met
Windows wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet
configureert, worden in Windows de stand-bystatussen gebruikt om de computer in een slaapstand te
zetten. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zijn de stand-bystatussen (S1-S3) niet toegestaan.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Stand-bystatussen tijdens slaapstand in aangesloten toestand
Met deze beleidsinstelling wordt bepaald of de stand-bystatussen kunnen worden ingeschakeld met
Windows wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet
configureert, worden in Windows de stand-bystatussen gebruikt om de computer in een slaapstand te
zetten. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, zijn de stand-bystatussen (S1-S3) niet toegestaan.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Wachtwoord bij activering vereisen bij gebruik van accu
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven of de gebruiker om een wachtwoord wordt gevraagd als de
slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze beleidsinstelling inschakelt of niet configureert, wordt de
gebruiker om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand wordt uitgeschakeld. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt, wordt de gebruiker niet om een wachtwoord gevraagd wanneer de slaapstand
wordt uitgeschakeld.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - RemoteDesktopServices in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Wachtwoord opslaan blokkeren
Hiermee bepaalt u of wachtwoorden op deze computer kunnen worden opgeslagen vanuit een verbinding
met extern bureaublad. Als u deze instelling inschakelt, wordt het selectievakje voor het opslaan van het
wachtwoord in de verbinding met extern bureaublad uitgeschakeld en kunnen gebruikers niet langer
wachtwoorden opslaan. Wanneer gebruikers een RDP-bestand openen met behulp van een verbinding met
extern bureaublad en hun instellingen opslaan, wordt een wachtwoord dat voorheen aanwezig was in het
RDP-bestand verwijderd. Als u deze instelling uitschakelt of niet configureert, kan de gebruiker met behulp
van de verbinding met extern bureaublad wachtwoorden opslaan.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Beveiligde RPC-communicatie
Hiermee geeft u aan of voor een Remote Desktop Session Host-server beveiligde RPC-communicatie is
vereist met alle clients of niet-beveiligde communicatie is toegestaan. U kunt deze instelling gebruiken om
de beveiliging van RPC-communicatie met clients te versterken door alleen geverifieerde en versleutelde
aanvragen toe te staan. Als de status is ingesteld op Ingeschakeld, accepteert Extern bureaublad-services
aanvragen van RPC-clients die ondersteuning bieden voor beveiligde aanvragen en wordt niet-beveiligde
communicatie met niet-vertrouwde clients niet toegestaan. Als de status is ingesteld op Uitgeschakeld,
vraagt Extern bureaublad-services altijd om beveiliging voor alle RPC-verkeer. Voor RPC-clients die niet op
de aanvraag reageren is echter niet-beveiligde communicatie toegestaan. Als de status is ingesteld op Niet
geconfigureerd, is niet-beveiligde communicatie toegestaan. Opmerking: de RPC-interface wordt gebruikt
voor het beheren en configureren van Extern bureaublad-services.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Stationsomleiding blokkeren
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of u de toewijzing van clientstations in een sessie van Extern
bureaublad-services wilt voorkomen (stationsomleiding). Standaard wijst een Extern bureaublad-
sessiehostserver clientstations automatisch toe wanneer verbinding wordt gemaakt. Toegewezen stations
worden in de structuur van de sessiemap in Verkenner of Computer in de indeling <stationsletter> op

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-remotedesktopservices


<computernaam> weergegeven. Met deze beleidsinstelling kunt u dit gedrag negeren. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, is clientstationsomleiding niet toegestaan in sessies van Extern bureaublad-
services en is omleiding van kopieën van Klembord-bestanden niet toegestaan op computers met Windows
Server 2003, Windows 8 en Windows XP. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, is clientstationsomleiding
is altijd toegestaan. Omleiding van kopieën van Klembord-bestanden is bovendien altijd toegestaan als
Klembord-omleiding is toegestaan. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden omleiding van
clientstations en omleiding voor kopieën van Klembord-bestanden niet opgegeven op groepsbeleidsniveau.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Prompt voor wachtwoord bij verbinding maken
Met deze beleidsinstelling geeft u aan of de client in Extern bureaublad-services altijd wordt gevraagd om
een wachtwoord wanneer deze verbinding maakt. U kunt deze instelling gebruiken om een
wachtwoordprompt af te dwingen voor gebruikers die zich aanmelden bij de Extern bureaublad-services,
zelfs als ze het wachtwoord in de client voor Verbinding met extern bureaublad al hebben opgegeven.
Standaard kunnen gebruikers zich in Extern bureaublad-services automatisch aanmelden door een
wachtwoord op te geven in de client voor Verbinding met extern bureaublad. Als u deze beleidsinstelling
inschakelt, kunnen gebruikers zich niet automatisch aanmelden bij Extern bureaublad-services door het
opgeven van wachtwoorden in de client voor Verbinding met extern bureaublad. Zij worden bij hun
aanmelding gevraagd om een wachtwoord. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, kunnen gebruikers zich
altijd automatisch aanmelden bij Extern bureaublad-services door het opgeven van wachtwoorden in de
client voor Verbinding met extern bureaublad. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, wordt
automatische aanmelding niet opgegeven op groepsbeleidsniveau.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Versleutelingsniveau van Verbinding met extern bureaublad-services
Hiermee geeft u op of het gebruik van een specifiek versleutelingsniveau voor beveiligde communicatie
tussen clientcomputers en Extern bureaublad-sessiehostservers tijdens Remote Desktop Protocol (RDP)-
verbindingen is vereist. Dit beleid is alleen van toepassing wanneer u systeemeigen RDP-versleuteling
gebruikt. Systeemeigen RDP-versleuteling (in plaats van SSL-versleuteling) wordt echter niet aanbevolen.
Dit beleid geldt niet voor SSL-versleuteling. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, moet in alle
communicatie tussen clients en extern bureaublad-sessiehostservers tijdens externe verbindingen de
versleutelingsmethode worden gebruikt die is opgegeven in deze instelling. Het versleutelingsniveau is
standaard ingesteld op Hoog. De volgende versleutelingsmethoden zijn beschikbaar:

Hoog: met de instelling Hoog worden gegevens die van de client naar de server en de server naar de
client worden verzonden met behulp van 128-bits versleuteling versleuteld. Gebruik dit
versleutelingsniveau in omgevingen die enkel 128-bits clients bevatten (bijvoorbeeld: clients met
Verbinding met extern bureaublad). Clients die geen ondersteuning bieden voor dit versleutelingsniveau
kunnen geen verbinding maken met Extern bureaublad-sessiehostservers.
Compatibel met client: met de instelling Compatibel met client worden gegevens die worden verzonden
tussen de client en de server op de maximaal door de client ondersteunde sleutelsterkte versleuteld.
Gebruik dit versleutelingsniveau in omgevingen met clients die geen ondersteuning bieden voor 128-
bits versleuteling.
Laag: met de instelling Laag worden alleen gegevens die van de client naar de server worden verzonden
met behulp van 56-bits versleuteling versleuteld.

Als u deze instelling uitschakelt of niet configureert, wordt het versleutelingsniveau dat moet worden
gebruikt voor externe verbindingen met Extern bureaublad-sessiehostservers niet afgedwongen via
groepsbeleid. Belangrijke FIPS-compatibiliteit kan worden geconfigureerd via de systeemcryptografie.
FIPS-compatibele algoritmes gebruiken voor versleuteling, hashing en ondertekening van de instellingen in
groepsbeleid (onder Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Lokaal
Beleid\Beveiligingsopties.) Met de instelling FIPS-compatibiliteit worden gegevens die van de client naar de
server en de server aan de client worden verzonden, versleuteld met de FIPS 140-versleutelingsalgoritmen
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(FIPS: Federal Information Processing Standard) met behulp van cryptografische modules van Microsoft.
Gebruik dit versleutelingsniveau wanneer voor de communicatie tussen clients en de Extern bureaublad-
sessiehostservers de hoogste mate van versleuteling is vereist.

Standaardinstelling: Hoog

Zie Beleids-CSP - RemoteManagement in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Referenties opslaan voor Uitvoeren als blokkeren
Basisverificatie voor clients

Standaardinstelling: ingeschakeld

Basisverificatie
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-service (WinRM: Windows Remote Management)
basisverificatie accepteert van een externe client. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, accepteert de
WinRM-service basisverificatie van een externe client. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet
configureert, accepteert de WinRM-service geen basisverificatie van een externe client.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Digest-verificatie van clients blokkeren
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client gebruikmaakt van Digest-verificatie. Als u
deze beleidsinstelling inschakelt, gebruikt de WinRM-client geen Digest-verificatie. Als u deze
beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, gebruikt de WinRM-client Digest-verificatie.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Niet-versleuteld verkeer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-service (WinRM: Windows Remote Management)
niet-versleutelde berichten verzendt en ontvangt via het netwerk. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
verzendt en ontvangt de WinRM-client niet-versleutelde berichten via het netwerk. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, verzendt en ontvangt de WinRM-client alleen versleutelde berichten via het
netwerk.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Niet-versleuteld clientverkeer
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client (Windows Remote Management-client) via
het netwerk niet-versleutelde berichten verzendt en ontvangt. Als u deze beleidsinstelling inschakelt,
verzendt en ontvangt de WinRM-client niet-versleutelde berichten via het netwerk. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, verzendt en ontvangt de WinRM-client alleen versleutelde berichten via het
netwerk.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Basisverificatie voor clients
Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of de WinRM-client gebruikmaakt van basisverificatie. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, gebruikt de WinRM-client basisverificatie. Als WinRM is geconfigureerd voor
het gebruik van HTTP-transport, worden de gebruikersnaam en het wachtwoord via het netwerk als niet-
versleutelde tekst verzonden. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, gebruikt de
WinRM-client geen basisverificatie.

Standaardinstelling: uitgeschakeld

Zie Beleids-CSP - RemoteProcedureCall in de Windows-documentatie voor meer informatie.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-remotemanagement
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-remoteprocedurecall
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Opties voor RPC niet-geverifieerde clients
Met deze beleidsinstelling bepaalt u hoe de RPC-serverruntime omgaat met niet-geverifieerde RPC-clients
die verbinding maken met RPC-servers. Deze beleidsinstelling heeft gevolgen voor alle RPC-toepassingen.
In een domeinomgeving dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van deze beleidsinstelling, aangezien het
gevolgen kan hebben voor een breed scala aan functies, waaronder de verwerking van het groepsbeleid zelf.
Het kan zijn dat het herstellen van een wijziging in deze beleidsinstelling handmatig op elke betreffende
machine moet worden uitgevoerd. Deze beleidsinstelling moet nooit worden toegepast op een
domeincontroller. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, maakt de RPC-serverruntime gebruik van de
waarde 'Geverifieerd' op Windows Client en van de waarde 'Geen' op Windows Server-versies die
ondersteuning bieden voor deze instelling. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, blijft deze
uitgeschakeld. De RPC-serverruntime gedraagt zich alsof deze is ingeschakeld met de waarde 'Geverifieerd'
die wordt gebruikt voor Windows Client en de waarde 'Geen' die wordt gebruikt voor Server SKU's die
ondersteuning bieden voor deze beleidsinstelling. Als u deze beleidsinstelling inschakelt, zorgt deze ervoor
dat de RPC-serverruntime beperkingen oplegt aan niet-geverifieerde RPC-clients die verbinding maken
met RPC-servers die op een computer worden uitgevoerd. Een client zal worden beschouwd als een
geverifieerde client als deze een named pipe gebruikt om te communiceren met de server of als deze RPC-
beveiliging gebruikt. RPC-interfaces die specifiek hebben verzocht om toegankelijk te zijn voor niet-
geverifieerde clients kunnen worden uitgezonderd van deze beperking, afhankelijk van de geselecteerde
waarde voor deze instelling.

Via Geen kunnen alle RPC-clients verbinding maken met de RPC-Servers die worden uitgevoerd op de
computer waarop de beleidsinstelling wordt toegepast.
Via Geverifieerd kunnen alleen geverifieerde RPC-clients (volgens bovenstaande definitie) verbinding
maken met RPC-servers die worden uitgevoerd op de computer waarop de beleidsinstelling wordt
toegepast. Er kan een uitzondering worden gemaakt op interfaces wanneer daarvoor een aanvraag is
gedaan.
Via Geverifieerd zonder uitzonderingen kunnen alleen geverifieerde RPC-clients (volgens bovenstaande
definitie) verbinding maken met RPC-servers die worden uitgevoerd op de computer waarop de
beleidsinstelling wordt toegepast. Er zijn geen uitzonderingen toegestaan. Opmerking: deze
beleidsinstelling wordt pas toegepast wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart.

Standaardinstelling: Geverifieerd

Zie Beleids-CSP - Search in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Indexeren van versleutelde items uitschakelen
Hiermee kunt u het indexeren van items toestaan of verbieden. Deze schakeloptie dient voor de Windows
Search-indexeerfunctie. Hiermee bepaalt u of items die zijn versleuteld, worden geïndexeerd, zoals de
bestanden met Windows Information Protection (WIP). Wanneer het beleid wordt ingeschakeld, worden de
items met WIP-beveiliging geïndexeerd en worden de metagegevens opgeslagen op een niet-versleutelde
locatie. De metagegevens bevatten gegevens zoals het bestandspad en de wijzigingsdatum. Als het beleid is
uitgeschakeld, worden de items met WIP-beveiliging niet geïndexeerd en worden ze niet weergegeven in de
resultaten in Cortana of Verkenner. Als er te veel mediabestanden met WIP-beveiliging op het apparaat staan,
kunnen de prestaties bij gebruik van foto's en Groove-apps ook worden beïnvloed.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - SmartScreen in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Uitvoering van niet-geverifieerde bestanden blokkeren
Verhinderen dat een gebruiker niet-geverifieerde bestanden uitvoert.

Niet geconfigureerd: werknemers kunnen SmartScreen-waarschuwingen negeren en schadelijke

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-search
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-smartscreen
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bestanden uitvoeren.
Ja: werknemers kunnen SmartScreen-waarschuwingen negeren en schadelijke bestanden uitvoeren.

Standaardinstelling: Ja

SmartScreen vereisen voor apps en bestanden
Hiermee kunnen IT-beheerders SmartScreen voor Windows configureren.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - System in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Initialisatie van systeemstartstuurprogramma
Met deze beleidsinstelling kunt u opgeven welke systeemstartstuurprogramma's worden geïnitialiseerd op
basis van een classificatie die is bepaald door het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware.
Het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware kan de volgende classificaties retourneren
voor elk systeemstartstuurprogramma:

Goed: het stuurprogramma is ondertekend en is niet gemanipuleerd.
Ongeldig: het stuurprogramma is geïdentificeerd als schadelijke software. Het is raadzaam om niet toe te
staan dat bekende ongeldige stuurprogramma's worden geïnitialiseerd.
Ongeldig, maar vereist voor opstarten: het stuurprogramma is geïdentificeerd als schadelijke software,
maar de computer kan niet worden opgestart zonder dat dit stuurprogramma wordt geladen.
Onbekend: dit stuurprogramma is niet beoordeeld door de toepassing voor de detectie van schadelijke
software, en is niet geclassificeerd door het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen welke systeemstartstuurprogramma's moeten worden
geïnitialiseerd als de computer de volgende keer wordt gestart. Als u dit beleid uitschakelt of niet
configureert, worden de systeemstartstuurprogramma's geïnitialiseerd die zijn aangemerkt als Goed,
Onbekend of Ongeldig maar essentieel voor opstarten, en wordt de initialisatie van stuurprogramma's die
zijn aangemerkt als Ongeldig overgeslagen. Als uw toepassing voor de detectie van schadelijke software
niet het systeemstartstuurprogramma Early Launch Antimalware bevat of als dit programma is
uitgeschakeld, is deze instelling niet van invloed en worden alle systeemstartstuurprogramma's
geïnitialiseerd.

Standaardinstelling: Goed, Onbekend en Ongeldig maar essentieel

Zie Beleids-CSP - Wi-Fi in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Internetverbinding delen blokkeren
Hiermee geeft u op of het delen van internet op het apparaat mogelijk is.

Standaardinstelling: Ja

Automatisch verbinding maken met Wi-Fi-hotspots blokkeren
Toestaan of weigeren dat het apparaat automatisch verbinding maakt met Wi-Fi-hotspots.

Standaardinstelling: Ja

Zie Beleids-CSP - WindowsConnectionManager in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Verbinding met niet-domeinnetwerken blokkeren
Met deze beleidsinstelling wordt voorkomen dat computers tegelijk verbinding maken met zowel een
domein- als niet-domeinnetwerk. Als deze instelling is ingeschakeld, reageert de computer op automatische
en handmatige pogingen om verbinding te maken met een netwerk op basis van de volgende

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-system
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-wifi
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowsconnectionmanager


Windows DefenderWindows Defender

omstandigheden:

Automatische pogingen om verbinding te maken Wanneer de computer al met een domeinnetwerk is
verbonden, worden alle automatische pogingen om verbinding te maken met niet-domeinnetwerken
geblokkeerd. Wanneer de computer al met een niet-domeinnetwerk is verbonden, worden alle
automatische pogingen om verbinding te maken met domeinnetwerken geblokkeerd.
Handmatige pogingen om verbinding te maken Wanneer de computer al met een niet-domein- of
domeinnetwerk verbonden is via andere media dan Ethernet, en een gebruiker probeert in strijd met
deze beleidsinstelling een handmatige verbinding in te stellen met een extra netwerk, wordt de
bestaande netwerkverbinding verbroken en de handmatige verbinding toegestaan. Wanneer de
computer al met een niet-domein- of domeinnetwerk verbonden is via Ethernet, en een gebruiker
probeert in strijd met deze beleidsinstelling een handmatige verbinding in te stellen met een extra
netwerk, wordt de bestaande Ethernetverbinding gehandhaafd en de handmatige verbinding
geblokkeerd.

Als deze beleidsinstelling niet is geconfigureerd of is uitgeschakeld, mogen computers tegelijk met zowel
domein- als niet-domeinnetwerken verbinding maken.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Zie Beleids-CSP - Defender in de Windows-documentatie voor meer informatie.

Inkomende e-mailberichten scannen
Hiermee kunt u het scannen van e-mail toestaan of niet toestaan.

Standaardinstelling: Ja

Onderliggend procestype voor starten van Office-apps
Office-apps mogen geen onderliggende processen maken. Dit is inclusief Word, Excel, PowerPoint,
OneNote en Access. Dit is typisch malwaregedrag, met name voor op macro's gebaseerde aanvallen die
Office-apps proberen te gebruiken om schadelijke uitvoerbare bestanden te starten of te downloaden.

Standaardinstelling: Blokkeren

Voorbeeld van een Defender-toestemmingstype voor indiening
Hiermee wordt het gebruikerstoestemmingsniveau in Windows Defender gecontroleerd om gegevens te
verzenden. Als de vereiste toestemming al is verleend, worden de gegevens door Windows Defender
ingediend. Als dit niet het geval is (en als de gebruiker heeft opgegeven dat deze vraag nooit mag worden
gesteld), wordt de gebruikersinterface geopend om de gebruiker om toestemming te vragen (wanneer
Defender/AllowCloudProtection is toegestaan) voordat gegevens worden verzonden.

Standaardinstelling: veilige voorbeelden automatisch verzenden

Interval voor handtekeningupdates (in uren)
Interval voor Defender-handtekeningupdates (in uren)

Standaardinstelling: 4

Uitvoeringstype van de payload die is gedownload met een script
Uitvoeringstype van de payload die is gedownload met een Defender-script

Standaardinstelling: Blokkeren

Type referentiediefstal voorkomen
Windows Defender Credential Guard maakt gebruik van op virtualisatie gebaseerde beveiliging om
geheime gegevens te isoleren. Zo hebt u er alleen met bevoegde systeemsoftware toegang toe. Niet-
geautoriseerde toegang tot deze geheime gegevens kan leiden tot pogingen tot diefstal, zoals een Pass-the-
Hash- of Pass-the-Ticket-aanval. Met Windows Defender Credential Guard worden deze aanvallen

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-defender


voorkomen, doordat NTLM-wachtwoord-hashes, Kerberos Ticket Granting Tickets en referenties die door
toepassingen zijn opgeslagen als domeinreferenties worden beschermd.

Standaardinstelling: Inschakelen

Uitvoertype vanuit e-mailinhoud
Deze regel voorkomt dat de volgende bestandstypen worden uitgevoerd of gestart vanuit een e-mailbericht
dat wordt weergegeven in Microsoft Outlook of webmail (zoals Gmail.com of Outlook.com): uitvoerbare
bestanden (zoals .exe, .dll of .scr) Script-bestanden (zoals de volgende: PowerShell .ps, VisualBasic .vbs of
JavaScript .js) Script-archiefbestanden.

Standaardinstelling: Blokkeren

Netwerkbeveiligingstype
Met dit beleid kunt u netwerkbeveiliging inschakelen (blokkeren/controleren) of uitschakelen in Windows
Defender Exploit Guard. Netwerkbeveiliging is een functie van Windows Defender Exploit Guard die
voorkomt dat werknemers die apps gebruiken in contact komen met phishing-praktijken, sites die misbruik
maken en schadelijke inhoud op internet. Dit omvat het voorkomen dat browsers van derden verbinding
maken met gevaarlijke websites. Waardetype is geheel getal. Als u deze instelling inschakelt, wordt
netwerkbeveiliging ingeschakeld en kunnen werknemers dit niet uitschakelen. Het gedrag kan worden
beheerd met de volgende opties: Blokkeren en Controleren. Als u dit beleid inschakelt met de optie
Blokkeren, kunnen gebruikers en apps geen verbinding maken met gevaarlijke domeinen. U kunt deze
activiteit bekijken in Windows Defender Security Center. Als u dit beleid inschakelt met de optie
Controleren, kunnen gebruikers en apps verbinding maken met gevaarlijke domeinen. Maar deze activiteit
wordt nog steeds weergegeven in Windows Defender Security Center. Als u dit beleid uitschakelt, kunnen
gebruikers/apps verbinding maken met gevaarlijke domeinen. U ziet geen netwerkactiviteit in Windows
Defender Security Center. Als u dit beleid niet configureert, wordt netwerkblokkering standaard
uitgeschakeld.

Standaardinstelling: Inschakelen

Defender: scandag plannen
Scandag voor Defender plannen.

Standaardinstelling: Elke dag

Cloudbeveiliging
Om uw pc zo goed mogelijk te beveiligen, verzendt Windows Defender gegevens naar Microsoft over
problemen die worden gevonden. Microsoft analyseert die gegevens, verzamelt meer gegevens over
problemen die u en andere klanten ondervinden en biedt verbeterde oplossingen.

Standaardinstelling: Ja

Defender: mogelijk ongewenste app-actie
De beveiligingsfunctie tegen mogelijk ongewenste toepassingen (PUA; potentially unwanted application) in
Windows Defender Antivirus kan mogelijk ongewenste toepassingen identificeren en voorkomen dat ze
worden gedownload en geïnstalleerd op eindpunten in uw netwerk. Deze toepassingen worden niet
beschouwd als virussen, malware of andere soorten bedreigingen, maar kunnen mogelijk acties uitvoeren
op eindpunten die nadelige invloed hebben op de prestaties of het gebruik. Mogelijk ongewenste
toepassingen kan ook verwijzen naar toepassingen die een slechte reputatie hebben. Standaardgedrag van
mogelijk ongewenste toepassingen is: Verschillende typen softwarebundeling Advertentietoevoeging in
webbrowsers Optimalisatieprogramma's voor stuurprogramma's en registers die problemen detecteren en
vragen om betaling om problemen op te lossen. Ze blijven op het eindpunt en er worden geen wijzigen of
optimalisaties aangebracht (ook wel bekend als 'rogue antivirus'-programma's). Deze toepassingen kunnen
het risico op infectie van uw netwerk met malware verhogen, ervoor zorgen dat malware-infecties
moeilijker kunnen worden geïdentificeerd en kunnen IT-resources verspillen omdat deze de toepassingen



moeten opschonen.

Standaardinstelling: Blokkeren

Macrocode verborgen in scripts
Malware en andere bedreigingen kunnen proberen hun schadelijke code te verbergen in sommige
scriptbestanden. Met deze regel wordt voorkomen dat scripts die verborgen lijken te zijn, worden
uitgevoerd.

Standaardinstelling: Blokkeren

Verwisselbare stations scannen tijdens een volledige scan
Hiermee kan Windows Defender scannen op schadelijke en ongewenste software op verwisselbare stations
(bijvoorbeeld flashstations) tijdens een volledige scan. Windows Defender Antivirus scant alle bestanden op
USB-apparaten voordat ze worden uitgevoerd.

Standaardinstelling: Ja

Archiefbestanden scannen
Archiefbestanden scannen met Defender.

Standaardinstelling: Ja

Gedragscontrole
Hiermee wordt de functie voor gedragscontrole van Windows Defender toegestaan of geweigerd. Deze
sensoren zijn ingesloten in Windows 10 en verzamelen en verwerken gedragssignalen van het
besturingssysteem en verzenden deze sensorgegevens naar uw persoonlijke, geïsoleerde, cloudinstantie van
Microsoft Defender ATP.

Standaardinstelling: Ja

Bestanden scannen die zijn geopend vanuit mappen op het netwerk
Als bestanden alleen-lezen zijn, kunnen gebruikers geen gedetecteerde malware verwijderen.

Standaardinstelling: Ja

Niet-vertrouwd USB-procestype
Met deze regel kunnen beheerders voorkomen dat niet-ondertekende of niet-vertrouwde uitvoerbare
bestanden worden uitgevoerd vanaf verwisselbare USB-stations, zoals SD-kaarten.

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-apps: invoeringstype voor andere processen
Office-apps, inclusief Word, Excel, PowerPoint en OneNote, kunnen geen code invoeren in andere
processen. Dit wordt doorgaans gebruikt door malware om schadelijke code uit te voeren in een poging om
de activiteit te verbergen voor antivirusscanegines.

Standaardinstelling: Blokkeren

Office-macrocode staat Win32-importtype toe
Malware kan macrocode in Office-bestanden gebruiken om Win32-DLL's te importeren en laden, die
vervolgens kunnen worden gebruikt om API-aanroepen uit te voeren voor verdere infectie in het hele
systeem. Met deze regel wordt geprobeerd Office-bestanden te blokkeren die macrocode bevatten
waarmee Win32-DLL's kunnen worden geïmporteerd. Dit is inclusief Word, Excel, PowerPoint en OneNote.

Standaardinstelling: Blokkeren

Defender op cloudblokniveau
Defender op cloudblokniveau.



Windows Ink-werkruimteWindows Ink-werkruimte

Windows PowerShellWindows PowerShell

Volgende stappen

Standaardinstelling: niet geconfigureerd

Realtimecontrole
Voor Defender is realtimecontrole vereist.

Standaardinstelling: Ja

Office-apps: uitvoerbare inhoud maken of lanceren
Deze regel is gericht op typisch gedrag van verdachte en schadelijke invoegtoepassingen en scripts
(extensies) die uitvoerbare bestanden maken of openen. Dit is een typische malwaretechniek. Extensies
kunnen niet worden gebruikt door Office-apps. Meestal gebruiken deze extensies Windows Scripting Host
(WSH-bestanden) om scripts uit te voeren die bepaalde taken automatiseren of door gebruikers gemaakt
extra functies te leveren

Standaardinstelling: Blokkeren

Raadpleeg Policy CSP - WindowsInkWorkspace (Beleids-CSP - WindowsInkWorkspace) in de Windows-
documentatie voor meer informatie.

Windows Ink-werkruimte
Hiermee wordt opgegeven of de gebruiker toegang kan krijgen tot de Windows Ink-werkruimte.

Uitgeschakeld: toegang tot de Ink-werkruimte is uitgeschakeld. De functie is uitgeschakeld.
Ingeschakeld: de functie Ink-werkruimte is ingeschakeld, maar de gebruiker kan geen toegang krijgen
verder dan het vergrendelingsscherm.
Niet geconfigureerd: de functie Ink-werkruimte is ingeschakeld en de gebruiker kan toegang krijgen
verder dan het vergrendelingsscherm.

Standaardinstelling: ingeschakeld

Raadpleeg Policy CSP - WindowsPowerShell (Beleids-CSP - WindowsPowerShell) in de Windows-documentatie
voor meer informatie.

PowerShell: logboekregistratie van Shell-script blokkeren
Met deze beleidsinstelling wordt logboekregistratie van alle PowerShell-scriptinvoer naar het
gebeurtenislogboek van Microsoft-Windows-PowerShell/Operational ingeschakeld. Als u deze
beleidsinstelling inschakelt, wordt met Windows PowerShell de verwerking van opdrachten,
scriptblokkeringen, functies en scripts via logboekregistratie bijgehouden, ongeacht of deze interactief
worden aangeroepen of via automatisering. Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt
logboekregistratie van PowerShell-scriptinvoer uitgeschakeld. Als u de logboekregistratie voor het
aanroepen van script blokkeren inschakelt, worden gebeurtenissen door PowerShell vastgelegd bij het
aanroepen van een opdracht, scriptblokkering, functie of bij het starten of stoppen van een script. Als het
aanroeplogbestand wordt ingeschakeld, wordt er een groot aantal gebeurtenislogboeken gegenereerd.
Opmerking: deze beleidsinstelling bestaat onder Computerconfiguratie en Gebruikersconfiguratie in de
Groepsbeleidseditor. De beleidsinstelling Computerconfiguratie heeft voorrang op de beleidsinstelling
Gebruikersconfiguratie.

Standaardinstelling: ingeschakeld

De huidige basislijn versie weer geven
Profielen bijwerken om een nieuwe basislijn versie te gebruiken

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowsinkworkspace
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-windowspowershell


Office 365 Exchange Online beveiligen zonder dat
apparaatbeheer is vereist
6-7-2019 • 3 minutes to read

Actieplan

Wat u werknemers en leerlingen/studenten over Intune kunt vertellen

Volgende stappen

U kunt werknemers toegang geven tot hun werk-e-mail zonder de overhead van het instellen van een
apparaatbeheersysteem. U kunt toegang tot Office 365 Exchange Online geven via Intune. Bevestig dat u licenties
hebt voor Microsoft 365 of voor Azure Active Directory (premium) en Intune om de benodigde stappen te
voltooien. Werknemers moeten beschikken over een ondersteund iOS- of Android-apparaat.

Als u een apparaatbeheersysteem wilt instellen, is dat mogelijk. Dit type app-beveiliging werkt onafhankelijk van
apparaatbeheer.

1. Meer informatie over voorwaardelijke toegang.
2. Meer informatie over voorwaardelijke toegang op basis van een app.
3. Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van een app instellen voor Exchange Online.
4. Blokkeer apps die niet kunnen worden beheerd, met name apps die geen gebruik maken van de Azure Active

Directory Authentication Library (ADAL).
5. (Optioneel) Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van een app instellen voor SharePoint Online. Deze

beleidsregels blokkeren de toegang tot uw bedrijfsgegevens vanuit apps die niet kunnen worden beheerd en
beveiligd. Dit beleid beperkt bovendien de toegang via mobiele SharePoint.

Vraag uw werknemers en leerlingen/studenten om Microsoft Outlook of Microsoft SharePoint voor iOS te
downloaden en installeren vanuit de Apple App Store of voor Android vanuit Google Play.
Als u de toegang blokkeert tot apps die geen moderne authenticatie gebruiken, stel de werknemers en
leerlingen/studenten dan op de hoogte van deze beperking.

U hebt voorwaardelijke toegang op basis van een app gebruikt om de beveiliging van bedrijfsgegevens te
verbeteren. Bij de volgende stappen krijgt u meer informatie over andere manieren waarop u de beveiliging van
uw bedrijfsgegevens kunt verbeteren, met inbegrip van:

Instellen van voorwaardelijke toegang op basis van apparaatcompatibiliteit, apparaatrisico, locatie en
gebruikerskenmerken in Active Directory en Azure Active Directory.
Instellen van app-beveiligingsbeleid om uw bedrijfsgegevens te beschermen tegen opzettelijke en niet-
opzettelijke gegevenslekken.
Gebruik van Azure Information Protection om bedrijfsgegevens buiten uw netwerk te beveiligen.

Wilt u hulp bij het inschakelen van dit of andere scenario's voor EMS of Office 365? Als u ten minste 150 licenties
voor Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security of Azure Active Directory Premium hebt, gebruikt u uw
FastTrack-voordelen.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal
https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/solutions/enterprise-mobility-fasttrack-program


Verlaag helpdeskkosten met selfservice voor
wachtwoordherstel
27-5-2019 • 2 minutes to read

Actieplan

Volgende stappen

U kunt werknemers wachtwoorden voor werk- en schoolaccounts opnieuw laten instellen zonder hulp van de
helpdesk. Dit type selfservice voor wachtwoordherstel wordt aanbevolen in de volgende situaties:

Uw bedrijf of school maakt gebruik van Azure Active Directory voor werk- en schoolaccounts.
Uw werknemers en leerlingen/studenten hebben toegang tot internet.
U wilt de helpdeskkosten verlagen.

1. Weet hoe selfservice voor wachtwoordherstel van Azure Active Directory werkt.
2. Vraag werknemers en leerlingen/studenten zich te registreren voor de selfservice voor wachtwoordherstel.
3. Voor toekomstig gebruik geeft u werknemers en leerlingen/studenten instructies voor het opnieuw instellen of

wijzigen van een wachtwoord.
4. Selfservice voor wachtwoordherstel inschakelen.

Meer informatie over de volgende artikelen:

Aanbevolen procedures voor wachtwoorden
Licentieverlening voor de selfservice voor wachtwoordherstel

Wilt u hulp bij het inschakelen van dit of andere scenario's voor EMS of Office 365? Als u ten minste 150 licenties
voor Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security of Azure Active Directory Premium hebt, gebruikt u uw
FastTrack-voordelen.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-passwords-overview
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-passwords-reset-register
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-passwords-update-your-own-password
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-passwords-getting-started
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-secure-passwords
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-secure-passwords
https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/solutions/enterprise-mobility-fasttrack-program


Toegang tot bedrijfsgegevens door onbevoegden
voorkomen met Microsoft Intune
6-7-2019 • 2 minutes to read

Voordat u begint

Actieplan

Wat u werknemers en leerlingen/studenten over Intune kunt vertellen

Volgende stappen

U kunt Office 365-documenten en e-mails classificeren, labelen en beveiligen, zodat alleen gemachtigde gebruikers
toegang tot de gegevens hebben. De instellingen worden automatisch beheerd nadat de IT-beheerders of
gebruikers de regels en voorwaarden in hebben gesteld. Het IT-team kan ook aanbevolen instellingen bieden die
gebruikers kunnen volgen. Beheerders en gebruikers kunnen ook toegang tot gegevens die al worden gedeeld met
anderen intrekken, zonder tussenkomst van een andere instantie. Het resultaat van deze taak is om te bepalen wie
beveiligde gegevens opent of updatet, zelfs wanneer de gegevens het bedrijfsnetwerk verlaten.

Het volgende actieplan kan worden gebruikt wanneer u aan de volgende vereisten voldoet:

Uw bedrijf is gereed voor een veilige overgang naar de cloud.
Uw bedrijf gebruikt Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive voor Bedrijven of Yammer.
Uw bedrijf heeft licenties voor Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) of Azure Information
Protection.
Uw bedrijf werkt met apparaten met Windows 7 Service Pack 1 of hoger.
Uw bedrijf gebruikt Office 365 ProPlus met 2016-apps of 2013-apps, Office Professional Plus 2016, Office
Professional Plus 2013 met Service Pack 1 of Office Professional Plus 2010.

Voltooi de zelfstudie voor snel starten met Azure Information Protection.

U kunt gegevens delen over hoe en wanneer documenten en e-mails met gevoelige informatie moeten worden
beveiligd.

Bij de volgende stappen krijgt u meer informatie over andere manieren waarop u de beveiliging van uw
bedrijfsgegevens kunt verbeteren, met inbegrip van:

Informatie over het gebruik van Azure Information Protection op iOS- en Android-apparaten.
Informatie over de Microsoft Rights Management-toepassing voor delen voor Windows Phone en Mac-
computers.

https://docs.microsoft.com/information-protection/get-started/infoprotect-quick-start-tutorial
https://docs.microsoft.com/information-protection/deploy-use/help-users
https://docs.microsoft.com/information-protection/rms-client/mobile-app-faq
https://technet.microsoft.com/dn451248


Gegevenslekken op niet-beheerde apparaten
voorkomen met Microsoft Intune
6-7-2019 • 4 minutes to read

Voordat u begint

Actieplan

Als u toegang verleent tot bedrijfsgegevens gehost door Office 365, kunt u bepalen hoe gebruikers gegevens delen
en opslaan zonder risico op (on)opzettelijke gegevenslekken. Microsoft Intune biedt app-beveiligingsbeleid voor
gegevensbeveiliging dat u instelt voor het beveiligen van uw bedrijfsgegevens op apparaten van gebruikers. De
apparaten hoeven niet te zijn ingeschreven in de Intune-service.

App-beveiligingsbeleid dat is ingesteld met Intune werkt ook op apparaten die worden beheerd met een
beheersysteem voor niet-Microsoft-apparaten. De persoonlijke gegevens op de apparaten worden ongemoeid
gelaten, alleen bedrijfsgegevens worden beheerd door de IT-afdeling.

U kunt app-beveiligingsbeleid instellen voor mobiele Office-apps op apparaten met Windows, iOS of Android om
bedrijfsgegevens te beveiligen. Met deze beleidsregels kunt u beleid instellen voor een PINCODE of
bedrijfsgegevensversleuteling op basis van een app. Ook kunt u zo meer geavanceerde instellingen instellen voor
het beperken van het gebruik van knippen, kopiëren, plakken en opslagfuncties door gebruikers tussen beheerde
en onbeheerde apps. U kunt ook op afstand bedrijfsgegevens wissen zonder dat gebruikers apparaten moeten
inschrijven.

Intune-app-beveiligingsbeleid is onafhankelijk van apparaatbeheer. Met app-beveiligingsbeleid kunt u mobiele
Office-apps beheren op zowel niet-beheerde als door Intune beheerde apparaten, evenals op apparaten die
worden beheerd door niet-Microsoft MDM-oplossingen.

Het volgende actieplan kan worden gebruikt wanneer u aan de volgende vereisten voldoet:

Uw bedrijf is gereed voor een veilige overgang naar de cloud.
Uw bedrijf gebruikt Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive voor Bedrijven of Yammer.
Uw bedrijf heeft licenties voor Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) of Azure Information
Protection.
Uw bedrijf biedt gebruikers toegang tot bedrijfsgegevens vanaf zakelijke of persoonlijke Windows-, iOS- of
Android-apparaten.
Uw bedrijf wil niet de inschrijving van persoonlijke apparaten in een apparaatbeheerservice verplichten.

Voor iOS- en Android-apparaten:

1. Ontdek hoe app-beveiligingsbeleid werkt.
2. Meer informatie over het maken en implementeren van app-beveiligingsbeleid voor mobiele Office-apps.
3. Bewaak het app-beveiligingsbeleid dat u maakt en implementeert.

Voor Windows 10-apparaten:

1. Ontdek hoe Windows Information Protection (WIP) werkt.
2. Aan de slag met de configuratie van app-beveiligingsbeleid in Windows 10.
3. Beveiligingsbeleid voor de beveiliging van apps voor WIP maken en implementeren met Intune.

https://docs.microsoft.com/windows/threat-protection/windows-information-protection/protect-enterprise-data-using-wip


Wat u werknemers en leerlingen/studenten over Intune kunt vertellen

Volgende stappen

Deel zo nodig de volgende koppelingen voor aanvullende informatie:

Wat u kunt verwachten wanneer uw iOS-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid
Wat u kunt verwachten wanneer uw Android-app wordt beheerd door een app-beveiligingsbeleid

Wilt u hulp bij het inschakelen van dit of andere scenario's voor EMS of Office 365? Als u ten minste 150 licenties
voor Microsoft 365, Enterprise Mobility + Security of Azure Active Directory Premium hebt, gebruikt u uw
FastTrack-voordelen.

https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-ios
https://docs.microsoft.com/nl-nl/intune/app-protection-enabled-apps-android
https://docs.microsoft.com/enterprise-mobility-security/solutions/enterprise-mobility-fasttrack-program

	Cover Page
	Documentatie voor Microsoft Intune
	Overzicht
	Wat is Intune?
	Wat kan Intune voor mijn bedrijf doen?
	Wat is er nieuw?
	Wat is er nieuw in de gebruikersinterface van de app?
	Functies in ontwikkeling


	Snelstartgidsen
	Intune gratis proberen
	Een gebruiker maken
	Een groep maken
	Automatische inschrijving instellen
	Uw Windows 10-apparaat registreren
	Een nalevingsbeleid voor apparaten maken
	Meldingen verzenden naar niet-compatibele apparaten
	Een app toevoegen en toewijzen
	Beveiligingsbeleid voor apps maken en toewijzen
	Een aangepaste rol maken en toewijzen
	Een e-mailprofiel voor een apparaat maken

	Zelfstudies
	Walkthrough door Intune in de Azure-portal
	E-mail op beheerde apparaten beschermen
	E-mail op niet-beheerde apparaten beschermen
	Autopilot gebruiken om Windows-apparaten te registreren
	De DEP gebruiken om iOS-apparaten in te schrijven
	Slack configureren om Intune te gebruiken

	Concepten
	Wat is apparaatbeheer?
	Wat is Intune for Education?
	Architectuur op hoog niveau
	Levenscyclus van apparaten
	Levenscyclus van apps
	Algemene scenario's
	Beslissingen voor de technologie voor BYOD met EMS
	Beleid voor app-beveiliging en werkprofielen (Android)
	Versies van besturingssystemen beheren
	Windows Holographic beheren
	Instellingen voor Windows Information Protection
	VEELGESTELDE VRAGEN OVER MAM

	Handleidingen
	Implementatie van abonnementen
	Planning a DPM Deployment`(Een DPM-implementatie plannen)
	Doelstellingen bepalen
	Scenario's identificeren
	Vereisten bepalen
	Een rollout-plan ontwikkelen
	Een communicatieplan ontwikkelen
	Een ondersteuningsplan ontwikkelen
	Ontwerp
	Implementeren
	Testen en valideren
	Extra resources

	Migratiehandleiding
	Intune voorbereiden
	Basisconfiguratie
	Beheerbeleid voor apparaten en apps configureren
	Beveiligingsbeleid voor apps configureren
	Overwegingen bij migratie

	Migratiecampagne
	De communicatie plannen
	Ingebruikname stimuleren
	Normale migratiecyclus


	De communicatie plannen

	Intune instellen
	Stappen om Intune in te stellen
	Ondersteunde configuraties
	Netwerkconfiguratie
	Intune-eindpunten
	Intune US government-eindpunten

	Aanmelden bij Intune
	Domeinen configureren
	Gebruikers toevoegen
	Groepen toevoegen
	Licenties toewijzen
	Intune-licenties
	MDM-instantie instellen
	Rollen beheren
	Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
	Een rol toewijzen aan een gebruiker
	Een aangepaste rol maken
	Bereiktags gebruiken


	Apparaten inschrijven
	Wat is apparaatinschrijving?
	Mogelijkheden voor apparaatbeheer
	Opties voor inschrijving
	Voorwaarden
	Beperkingen
	Apple MDM-pushcertificaat
	Zakelijke id’s
	Meervoudige verificatie
	Apparaatinschrijvingsmanager
	Apparaten toewijzen aan groepen

	Windows-inschrijving instellen
	Windows-registratiemethoden
	Mogelijkheden per inschrijvingsmethode
	Windows-inschrijving
	Bulkregistratie
	Pagina Inschrijvingsstatus
	Implementatieprogramma voor Windows Autopilot
	Hybride Azure AD met Autopilot
	Proxy voor Intune AD-Connector configureren

	Android-inschrijving instellen
	Android-inschrijving instellen
	Intune koppelen aan Android Enterprise
	Inschrijvingen met Android Enterprise-werkprofiel
	Inschrijving van toegewezen Android Enterprise-apparaat
	Volledig beheerde Android Enterprise-inschrijving
	Toegewezen Android Enterprise-apparaten of volledig beheerde apparaten inschrijven
	Registratie van Android-apparaatbeheerder
	Apparaten met Android Enterprise-werkprofiel beheren
	Samsung Knox Mobile Enrollment

	iOS-inschrijving instellen
	Programma voor apparaatinschrijving
	Apple School Manager
	Apple Configurator

	macOS-inschrijving instellen
	Device Enrollment Program of Apple School Manager

	Onvolledig inschrijvingsrapport
	Hoe los ik problemen met de inschrijving van apparaten op?

	Beheer apparaten
	Overzicht van apparaatbeheer
	Mogelijkheden voor apparaatbeheer
	Activeringsvergrendeling overslaan
	Nieuwe start van Windows beheren
	Verloren iOS-apparaat zoeken
	Modus Apparaat verloren voor iOS inschakelen
	Supervisiemodus voor iOS inschakelen
	Apparaat vergrendelen
	Wachtwoordcode opnieuw instellen
	Naam van apparaat wijzigen
	Apparaat opnieuw opstarten
	Huidige gebruiker afmelden
	Gebruiker verwijderen
	Primaire gebruiker zoeken
	Meldingen verzenden
	Een macOS-apparaat wissen
	Extern beheer van mobiele apparaten
	Windows 10-pincode opnieuw instellen
	Apparaat synchroniseren
	Inventaris van mobiele apparaten controleren
	Apparaten verwijderen

	Apparaatcompatibiliteit instellen
	Nalevingsoverzicht
	Een beleid maken
	Naleving op basis van locatie
	Acties voor niet-naleving
	Apparaatcompatibiliteit bewaken

	Apparaatinstellingen configureren
	Overzicht van apparaatconfiguratie
	Een profiel maken
	Beheersjablonen
	Apparaatfuncties
	Apparaatinstellingen en functies beperken
	Updates leveren
	Upgrade-edities en S-modus
	E-mailinstellingen configureren
	Kioskmodus inschakelen
	Een VPN-verbinding toevoegen
	VPN per app voor Android
	VPN per app voor iOS

	Een draadloos Wi-Fi-netwerk toevoegen
	Wi-Fi met een vooraf gedeelde sleutel

	Extensies in macOS
	Education - Toets maken-app
	Gedeelde apparaten voor meerdere gebruikers
	Mobility-extensies op Zebra-apparaten
	StageNow-logboeken en veelvoorkomende problemen

	OEMConfig op Android Enterprise
	Telecomkosten controleren
	Aangepaste apparaatinstellingen
	Profielen toewijzen
	Profielen controleren
	Veelgestelde vragen en antwoorden

	Apparaatgegevens beschermen
	Overzicht van de apparaatbeveiliging
	Privacy en persoonlijke gegevens
	Gegevens verzamelen
	Opslag en verwerking van gegevens
	Beveiliging en delen van gegevens
	Gegevens die Apple verzendt naar Intune
	Gegevens die Google verzendt naar Intune
	Gegevens die Intune naar Apple verzendt
	Gegevens die Intune naar Google verzendt
	Informatie die door Jamf Pro wordt gedeeld met Intune

	Persoonlijke gegevens weergeven en corrigeren
	Controleren, exporteren en verwijderen

	Apparaten versleutelen
	Voorwaardelijke toegang
	Overzicht van voorwaardelijke toegang
	Gebruikelijke manieren om voorwaardelijke toegang te gebruiken
	Exchange On-Premises Connector installeren
	Maken en toewijzen van beleid voor voorwaardelijke toegang
	Beleid voor voorwaardelijke toegang op basis van het apparaat
	Beleid voor voorwaardelijke toegang overbrengen vanuit de klassieke Intune-portal
	Voorwaardelijke toegang op basis van apps
	Voorwaardelijke toegang op basis van apps instellen
	ADAL en Intune
	Jamf Pro integreren met Intune in verband met nalevingsbeleid
	Nalevingsbeleid afdwingen op Macs die door Jamf Pro worden beheerd

	Threat Protection
	Mobile Threat Defense
	Intune instellen voor MTD
	MTD-apps toevoegen
	Een nalevingsbeleid voor MTD-apparaten maken
	MTD in Intune inschakelen

	MTD-apps
	Better Mobile instellen
	Integratie van Better Mobile en Intune

	Controlepunt instellen
	Controlepunt en Intune-integratie

	Lookout instellen
	Integratie van Lookout en Intune

	Pradeo instellen
	Integratie van Pradeo en Intune

	Sophos Mobile instellen
	Integratie van Sophos Mobile en Intune

	Symantec instellen
	Integratie van Symantec en Intune

	Wandera instellen
	Integratie van Wandera en Intune

	Zimperium instellen
	Integratie van Zimperium en Intune



	Microsoft Defender
	Microsoft Defender ATP
	Beveiligingstaken

	Beveiligingsbasislijnen
	Beveiligingsbasislijnen
	Uw basislijnen bewaken

	Endpoint Protection

	Netwerktoegangsbeheer
	Windows Hello
	Apparaatversleuteling controleren
	Certificaten
	SCEP
	PKCS
	S/MIME gebruiken voor e-mailversleuteling
	Externe certificeringsinstantie gebruiken met SCEP
	DigiCert PKI gebruiken
	SCEP- of PKCS-certificaten verwijderen

	Mobiele eSIM-profielen
	Identiteitsbescherming
	Software-updates
	Instellingen voor Windows Update voor bedrijven
	Windows Update-nalevingsrapporten
	Updatebeleid voor iOS


	Apps beheren
	Wat is Intune-app-beheer?
	Apps toevoegen
	Met Intune beveiligde apps
	Store-apps
	Android Store-apps
	iOS Store-apps
	Windows Phone 8.1 Store-apps
	Microsoft Store-apps
	De bedrijfsportal-app handmatig toevoegen

	Beheerde Google Play-apps
	Office 365-apps voor Windows 10
	Office 365-apps voor macOS

	Uw app (LOB) maken
	Win32-app-beheer
	Android LOB-apps
	iOS LOB-apps
	Windows Phone LOB-apps
	Windows LOB-app
	Windows LOB-apps sideloaden
	macOS LOB-apps

	Web-apps
	Ingebouwde apps
	PowerShell-scripts

	Apps toewijzen
	Apps aan groepen toewijzen
	Apps opnemen en uitsluiten
	Windows 10-apps implementeren
	Apps implementeren naar Government-omgevingen

	Apps bewaken
	Gedetecteerde apps
	Apps configureren
	App-configuratiebeleid
	iOS beheerde apparaten
	Android beheerde apparaten
	Het beheerde startscherm configureren
	Managed apps
	Inrichtingsprofielen voor iOS-apps gebruiken
	Apps en boeken die zijn gekocht via het volume-aankoopprogramma
	VPP-apps en -boeken beheren
	iOS VPP-apps
	Microsoft Store voor Bedrijven-apps
	iOS eBooks

	De bedrijfsportal configureren
	Managed Browser configureren
	Microsoft Edge configureren
	Outlook configureren

	Apps beveiligen
	Selectief wissen van apps
	Beleidsregels voor de beveiliging van apps gebruiken
	Informatie over beleidsregels voor app-beveiliging
	Beveiligingsbeleid voor apps maken
	Algemene instellingen
	Android-instellingen
	iOS-instellingen
	Toegangsacties
	Uitzonderingen voor gegevensoverdracht

	Beveiligingsbeleid voor apps valideren
	Beveiligingsbeleid leveren voor apps
	App-extensies beveiligen
	Gebruikersstatus voor app-beveiliging bewaken
	Aan de slag met beveiligingsbeleid van Windows-gegevensbescherming voor apps
	Beveiligingsbeleid van Windows-gegevensbescherming voor apps maken en toewijzen
	Gegevensoverdracht tussen iOS-apps beheren



	Gebruikers onderwijzen
	Eindgebruikers instructies geven
	Berichten op de bedrijfsportal
	App-beveiliging in Android
	App-beveiliging in iOS
	Android-apps downloaden
	iOS-apps downloaden
	Windows-apps downloaden
	Gegevens die Intune naar Apple verzendt
	Gegevens die Intune naar Google verzendt
	Gegevens die Apple verzendt naar Intune
	Gegevens die Google verzendt naar Intune

	Help en ondersteuning
	Tenantstatus
	Problemen oplossen
	Gebruikers helpen problemen op te lossen
	Problemen met oplossen inschrijven
	Problemen met iOS-apparaten inschrijven oplossen
	Problemen met Windows-apparaten inschrijven oplossen

	Problemen bij toegang tot bedrijfsbronnen oplossen
	Problemen met app-installatie oplossen
	Problemen met apparaatacties oplossen
	Problemen met Mobile Application Management oplossen
	Auditlogboeken voor Intune-activiteiten
	Logboeken controleren met Azure Monitor
	App-logboeken voor beveiliging controleren
	Problemen met beleidsregels en profielen oplossen
	E-mailprofielen: problemen en oplossingen
	Problemen met voorwaardelijke toegang oplossen
	Problemen met Exchange Connector oplossen

	Ondersteuning krijgen


	Verwijzing
	Lijst met instellingen
	Android
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatbeperkingen
	E-mail
	VPN
	Wi-Fi
	Aangepast
	Apps voor Samsung Knox Standard toestaan/blokkeren



	Android Enterprise
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatbeperkingen
	E-mail
	VPN
	Wi-Fi
	Aangepast


	iOS
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatfuncties
	Apparaatbeperkingen
	E-mail
	VPN
	Wi-Fi
	Aangepast
	Bundel-id's voor ingebouwde apps


	macOS
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatfuncties
	Apparaatbeperkingen
	Endpoint Protection
	VPN
	Wi-Fi
	Uitbreidingen
	Aangepast


	Windows 10 en hoger
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Instellingen voor leveringsoptimalisatie
	Apparaatbeperkingen
	Apparaatbeperkingen (Windows 10 Team)
	Editie-upgrade en modusschakelaar
	E-mail
	Endpoint Protection
	Identiteitsbescherming
	Kiosk
	VPN
	Wi-Fi
	Education
	Gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers
	Aangepast

	Beveiligingsbasislijnen
	Instellingen voor Windows 10-basislijn
	Instellingen voor Microsoft Defender ATP-basislijn

	Windows Update-instellingen

	Windows Holographic for Business
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatbeperkingen
	Gedeelde apparaat voor meerdere gebruikers
	Editie-upgrade en modusschakelaar
	Kiosk
	Aangepast


	Windows 8.1
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatbeperkingen
	VPN
	Wi-Fi importeren


	Windows Phone 8.1
	Instellingen voor nalevingsbeleid
	Configuratieprofielinstellingen
	Apparaatbeperkingen
	E-mail
	VPN
	Aangepast



	Foutcodes en beschrijvingen
	Fouten met software-updates

	Richtlijnen voor ontwikkelaars
	API voor het toevoegen van een externe certificeringsinstantie
	Apps beveiligen met Intune App SDK
	Aan de slag met Intune App SDK
	LOB-apps voorbereiden voor app-beveiliging
	App Wrapping Tool voor iOS
	SDK voor Intune-apps voor iOS
	App Wrapping Tool voor Android
	SDK voor Intune-apps voor Android
	Testhandleiding voor Intune App SDK voor Android

	Microsoft Intune App SDK Xamarin Bindings

	Het Intune-datawarehouse gebruiken
	Wijzigingenlogboek voor het datawarehouse
	Verbinding maken met het datawarehouse met Power BI
	Een rapport maken van de OData-feed met Power BI

	Rapporteren met de Intune-datawarehouse-API
	Gegevens ophalen uit de datawarehouse-API met een REST-client
	Datawarehouse-API-eindpunt
	Datawarehouse-verificatie enkel voor toepassing
	Datawarehouse-gegevensmodel
	Datawarehouse-verzamelingen
	Datawarehouse-verzamelingen (bèta)
	Levensduur gebruikers weergeven in Intune-datawarehouse
	Naslag voor toepassingsentiteiten
	Verwijzing voor datumentiteit
	Informatie voor apparaatentiteiten
	Naslaginformatie voor Intune-beheeruitbreidingsentiteit
	Naslag voor MAM-entiteiten (Mobile Application Management)
	Naslag voor beleidsentiteiten
	Naslaginformatie voor entiteit gebruikersapparaatkoppelingen
	Naslag voor gebruikersentiteit


	Uw Intune Data Warehouse-accountgegevens verplaatsen

	Azure AD gebruiken voor toegang tot Intune-API's in Microsoft Graph
	Intune-API-referentiemateriaal

	Graph-API's gebruikt om apparaten te configureren


	Resources
	Archief
	Wat is er nieuw (archief)
	Archief van Wat is er nieuw? (Azure Portal)
	Archief van Wat is er nieuw? (klassieke portal)

	Klassieke Intune-functies in Azure
	Klassieke Intune-groepen
	iOS-onderwijsinstellingen
	iPad
	Gedeelde iPads

	Verouderde Intune-client voor pc
	Pc's beheren met softwareagent
	Pc-beheer vergelijken
	De pc-client installeren
	Algemene beheertaken voor pc's
	Pc-beleid
	Inventaris weergeven
	Pc's buiten gebruik stellen
	Pc's aan gebruikers koppelen
	Hulp op afstand

	Beleid voor het beveiligen van Windows-pc's
	Software-updates
	Windows Firewall
	Endpoint Protection

	Apps toevoegen voor Intune-client-pc's
	Licentieovereenkomsten beheren
	Beleidsconflicten oplossen
	Problemen met software-updates oplossen
	Algemene fouten in Endpoint Protection

	Archief met beveiligingsbasislijnen
	Gearchiveerde MDM-beveiligingsbasislijnen


	Scenario-implementatiehandleidingen
	Exchange Online beveiligen
	De helpdeskkosten verlagen
	Toegang door onbevoegden voorkomen
	Gegevenslekken op niet-beheerde apparaten voorkomen

	Intune-documentatie voor eindgebruikers


