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Prezentare Generală  

Acest Ghid al utilizatorului de Blackberry descrie caracteristicile de bază ale agentului Vodafone Secure Device Manager pentru 

dispozitivele Blackberry. Acest document de asemenea te ghidează prin etapele implicate în ceea ce priveşte instalarea agentului SDM 

Vodafone pe dispozitivele tale Blackberry şi pentru înregistrarea dispozitivului pentru administrarea prin intermediul Vodafone Secure 

Device Manager. 

Dispozitive Susţinute  

VSDM susţine toate dispozitivele smart BlackBerry  dar este cel mai compatibil cu Sistemul de Operare versiunea 5.0 sau mai mare. 

Pentru o funcţionare şi o performanţă optimă, Vodafone recomandă utilizarea celor mai noi sisteme de operare. În cazul în care pe 

dispozitivul tău rulează un Sistem de Operare cu o versiune mai mică de 5.0 atunci contactează administratorul tău IT.  

Capacităţile Sistemului  

La finalizarea procesului de Înregistrare, Vodafone Secure Device Manager permite dispozitivului tău următoarele:  

Securitate Suplimentară a Dispozitivului pentru a îţi proteja dispozitivul şi pentru a asigura complianţa cu politicile 

corporatiste de securitate.  

Securitatea căsuţei de E-mail, a Calendarului şi a Contactelor prin intermediul integrării BES pentru a iţi furniza accesul la 

căsuţa de e-mail, şi administratorului IT vizibilitate şi control cu privire la infrastructura existentă de e-mail a companiei.  

Administrarea Dispozitivelor Personale pentru a permite utilizatorilor finali să administreze şi să monitorizeze propriile 

dispozitive prin intermediul unui browser sau alte programe omoloage.  

Cu toate acestea, suplimentar acestor noi capacităţi, dispozitivul tău începe acum să raporteze periodic următoarele informaţii către 

Vodafone Secure Device Manager: 

Informaţii active ca de exemplu platforma, modelul, sistemul de operare şi UDID.  

Informaţii cu privire la Complianţa Securităţii ca de exemplu statutul de înregistrare al VSDM. 

Informaţii suplimentare ca de exemplu profiluri instalate, mostre GPS, memorie şi statutul alimentării.  



 

 

 

Înregistrarea şi Activarea 

Următoarea listă de etape trebuie parcursă pentru a îţi face disponibil dispozitivul Blackberry pentru administrarea de la distanţă prin 

intermediul aplicaţiei VSDM: 

1. Identificarea URL-ului de Înregistrare, ID-ului de Grup, şi a credenţialelor. Vezi  Cerinţe Înregistrare. 

2. Autentificarea identităţii tale corporative utilizând credenţialele pentru a începe Procesul de Înregistrare. 

3. Descarcă agentul SDM Vodafone  pentru a finaliza procesul de înregistrare.  

 

Condiţii de înregistrare  
Administratorul tău IT ar fi trebuit să îţi trimită un URL de înregistrare, un ID de grup şi un nume de utilizator şi parolă prin intermediul 

unui e-mail sau SMS pe dispozitivul tău. Trebuie să deţii aceste informaţii pentru a finaliza procesul de înregistrare. În cazul în care nu ai 

primit aceste informaţii contactează-ţi administratorul IT.   

URL de Înregistrare - Acest URL te aduce în cadrul ecranului de înregistrare. Acesta specific mediului de înregistrare al 

companiei tale (Exemplu: “mdm.vodafone.com”). 

1. ID de Grup (la care ne-am referit anterior sub denumirea de Cod de Activare) – Administratorul tău IT îţi determină ID-ul de 

Grup, care asociază dispozitivul tău cu un rol corporativ.  

Credenţialele de Utilizator - acest Nume de Utilizator respectiv Parolă pot fi aceleaşi ca si credenţialele serviciilor 

directorului de reţea, sau administratorul tău IT poate defini credenţiale noi pentru tine.  

2. După ce aţi verificat că deţineţi toate informaţiile de mai sus, avansaţi la Înregistrarea Dispozitivului.  

Înregistrarea Dispozitivului  

1. Pentru a începe să îţi înregistrezi dispozitivul în cadrul, în primul rând ai nevoie de un URL de Înregistrare furnizat de către 

administratorul tău IT (vezi Condiţii de Înregistrare). 

2. Odată primit URL-ul de Înregistrare, deschide browserul web al dispozitivului. Navighează la URL-ul furnizat pentru a încărca 

ecranul de Înregistrare Vodafone.  

 



 

 

3. În cadrul ecranului de Înregistrare Vodafone , introdu ID-ul de Grup (trimis de către administratorul tău IT via e-mail sau SMS), 

apoi apasă Continuă. 

4. Introdu-ţi Numele de Utilizator şi Parola alocate (vezi  Condiţii de Înregistrare) şi apasă Înregistrare.  

 

Opţional – Introdu-ţi numele de utilizator şi Parola pentru a permite integrarea căsuţei de E-mail.  

Opţional – Selectează varianta Device Ownership din cadrul meniului Drop-Down. Opţiunile sunt:  

Corporate-Dedicated – Apasă această opţiune dacă este un dispozitiv al corporaţiei alocat numai ţie.   

Corporate-Shared – Apasă această opţiune dacă dispozitivul este un dispozitiv de corporaţie împărţit de mai mulţi 

utilizatori.  

Employee Owned – Apasă această opţiune dacă dispozitivul este personal şi folosit de asemenea pentru scopuri 

profesionale.  

 

Descărcarea Agentului SDM Vodafone 
 

1. După o autentificare de succes, apare ecranul de Descărcare a Agentului  SDM Vodafone. 

Pentru a activa permisiunile avansate ale opţiunii, verifică freastra Setează Permisiunile Aplicaţiei (Vodafone are implicit 

toate permisiunile administrative necesare, dar această fereastră îţi permite să controlezi aceste setări. Poţi edita 

Permisiunile Aplicaţiei la orice moment) . 

Apasă  Descărcare. 

O solicitare de Permisiuni ale Aplicaţiei te întreabă dacă să acorde statutul de aplicaţie de încredere Agentului SDM 

VOdafone. Apasă Da.  

O solicitare de Permisiuni ale Aplicaţiei cere să confirme permisiunea de a utiliza resursele selectate. Apasă Salvează 

sau Detalii.  

Odată instalarea finalizată, Agentul SDM Vodafone apare automat pe lista de aplicaţii a dispozitivului.  

Înregistrarea este finalizată şi dispozitivul tău este acum securizat de către VSDM. 



 

 

 

Utilizarea Agentului Vodafone 

Agentul  SDM Vodafone furnizează informaţii de sistem şi de administrare cu privire la dispozitiv. 

Selectează un meniu pentru a vizualiza cele mai actualizate informaţii. Informaţiile meniului sunt 

actualizate într-un regim regulat şi furnizează informaţii cu privire la următoarele setări:  

Statut Beacon – Statutul mesajelor/ semnalelor trimise pentru a actualiza dispozitivul. 

Statut de Interogare – Statutul mostrelor de date care sunt trimise serverului SDM Vodafone.  

Statutul Profilului – Statutul profilurilor trimise către dispozitiv.  

Statut GPS  - afişează ultimele mostre de date şi rata de actualizare GPS.  

Statut de Depanare – Raportează statutul de depanare al dispozitivului.  

Actualizare dacă este disponibilă  – Permite utilizatorului să actualizeze agentul SDM Vodafone cu ultima versiune (dacă aceasta 

este disponibilă). 

Administrare – Accesează setările administratorului IT cu privire la aplicaţie (solicită parolă). 

 

 

  


