
Det finns 3 olika sätt att registrera enheten på
1. Webbläsare (Både för funktion och personliga enheter)
2. Länk via E-post (Endast för personliga enheter)
3. QR-kod i E-post (Endast för personliga enheter)

Webbläsare
• Öppna webbläsaren/Safari och skriv in m.dm/”företagsid”
Är ni osäker vilket Företags-ID ni ska fylla i, kontakta er telefoniansvarig inom företaget eller Techstep Support, 054-210 210
• Fyll sedan i Användarnamn och lösenord – Se sida nr 3

E-post
• Öppna mailet från ”Techstep Funktion 360” - Funktion360: Begäran om enhetsregistrering
• Ni kan klicka på länken direkt i mailet om ni öppnar mailet i er enhet. Annars kan ni fylla i webbadressen 

direkt i er webbläsare. – Se sida nr 3

QR-kod i E-post
• Öppna mailet från ”Techstep Funktion 360” – ”Funktion360: Begäran om enhetsregistrering” på en annan enhet 
• Öppna kameran på den enhet som ska registreras och håll den framför QR-koden i mailet – Se sida nr 3
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Integritetsinformation
En förutsättning för säkerhetsinställningar och automatisk installation av applikationer som beslutats av företaget är att enhetshanteraren har 
tillgång till information såsom:

• Enhetsinformation (ex. enhetsnamn, IMEI/serienummer, modell, OS-version)

För enklare hantering av enheterna finns följande företagsinformation inlagd

• Användarens namn, e-post och telefonnummer

Enhetshanteraren samlar inte in personlig information såsom:
• E-post, kalender, kontakter etc.
• Data kopplat till appar etc.
• Konto kopplat till Google/Apple-ID/Microsoft etc.
• Web-historik etc.
• Säkerhetskopia/data etc.
• Samtalshistorik/samtalslistor etc.
• Foto, video, musik etc.
• SMS-/iMessage-trafik etc.

GDPR
Personuppgifterna hanteras enligt det PUBA (Personuppgiftsbiträdesavtal) som är skrivet mellan Kund och Techstep.
För att läsa mer om detta klicka på länken: Integritetspolicy Techstep
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https://www.techstep.se/personvernerkl%C3%A6ring


Öppna webbläsaren/safari och surfa till 
m.dm/”företags-ID”
Är ni osäker vilket Företags-ID ni ska fylla i, 
kontakta er telefoniansvarig inom företaget 
eller Techstep Support, 054-210 210
Vidare till sida 4.

Länk via E-post
(klicka direkt på länken om ni har öppnat 
mailet från enheten som ni ska registrera)

QR-kod via E-post Skriv in passerkoden som finns i mailet
och klicka på ”Fortsätt”

3

Registrering Funktion360 - iOS



Klicka på ”Fortsätt” Bocka i rutan och klicka på ”Fortsätt” Klicka på ”Installera” Klicka på ”Tillåt”
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Klicka på ”Fortsätt” Klicka på ”Inställningar” Klicka på ”Allmänt”Klicka på ”Stäng”
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Klicka på ”Klar” Klicka på ”MaaS360 MDM Enrollment” Klicka på ”Installera” Klicka på ”Installera”
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Klicka på ”Installera”
Förtydligande Personlig data: Detta är en 
standardtext
från Apple, det dom menar med ”personlig data”
är: telefonnummer, OS-version, modell etc. 
Det är ingen privat information som samlas in.
Se sida 2 i guiden.

Klicka på ”Lita på” Klicka på ”Klar”
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Klicka på ”Hemknappen”
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Klicka på ”Safari/webbläsaren” Klicka på ”Fortsätt” Klicka på ”Hemknappen”
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Klicka på ”Installera”
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Klicka på ”MaaS360”
Det kan ta någon minut innan appen
blir nedladdad, nedladdning av
MaaS360 sker automatiskt

Klicka på ”Tillåt” Klicka på ”Tillåt”

Registrering klar
9

MaaS360: Själva MDM-appen. Administratör 
hos företaget kan skicka ut information samt
inställningar via

denna app
Ev. Appkatalog: Appar som företaget köpt in
som ni kan distribuera utan att ert Apple-ID 
blir debiterat.
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