Fyrir Android símtæki
Náðu í forritið með því að taka mynd af merkinu í símanum þínum

Company portal - pósturinn í símann
Skilyrt aðgengi (e. conditional access) er notað til þess að herða öryggi í Office 365. Skilyrt aðgengi
stjórnar meðal annars hvort tæki megi tala við Office 365, til dæmis er krafa um að pósturinn fái bara
að vera á snjallsímum sem hægt er að treysta og til þess að tryggja það þarf að setja upp „Company
portal“ appið.

1

Byrja á að ná í app í snjallsímann sem heitir „Intune
Company portal“ sjá hér að ofan

Skráðu þig inn í appið með netfanginu þínu og sama
aðgangsorði og þú notar til þess að skrá þig inn á útstöðina
og tölvupóstinn þinn hjá HSN.
2

3

Netfangið samanstendur af:
nafni.fodurnafn@hsn.is
Eða
nafn.millinafn.fodurnafn@hsn.is

Þegar þú ert búin að skrá þig inn sérð þú lista yfir það sem
þarf að gera, þar velur þú “Begin”
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4

Næst er tekið fram hvað Company portal appið getur og
getur ekki gert. Þú smellir á “Continue”

Ef boðið uppá „ACCEPT & CONTINUE“ þá samþykkja það
5

Síminn vinnur þá í smá stund og svo ertu beðinn um að búa
til “Work profile” þar smellir þú á “Confirm”

6

Síminn heldur áfram að vinna í smá stund, en svo ættir þú
að sjá að fyrsti hluturinn á listanum er orðinn grænn. Þá
smellir þú á “Continue”

7

Síminn heldur þá áfram að vinna, það gæti verið að þú þurfir
að setja PIN eða lykilorð á símann, sjá lið númer 8.
Ef liður 2 er grænn Þá smellir þú á “Continue”
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Ef þú smellir á “Continue” birtist þessi skjár sem biður þig
um að setja PIN eða lykilorð á símann. Það er hægt að gera í
“Resolve” þ.e. „Settings“ á símanum.
8
Þegar það er búið er hægt að velja “Continue” (ath.
Company portal appið leyfir þér ekki að halda áfram nema
þú uppfyllir þessar öryggiskröfur)

9

Að lokum ættu öll þrjú atriðin að vera orðin græn, þá er
hægt að velja “Done”
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