
DuoSTATION MDM 
Molnbaserad mobiladministration 
 
 
 
 
 
 

DuoSTATION® MDM v4.7.4 innehåller nya 
funktioner, prestandaförbättringar och 
buggfixar. Här är de viktigaste av dem. 
 
 
 
Appen för äldre Samsung-enheter 
Den app som används för Samsung-enheter som 
kör Android före version 4.2 har plockats bort från 
Google Play och måste laddas ner från MDM-
sajten istället. Det beror på nya krav från Google 
som gör att vi måste ändra appen. Och Samsung 
har slutat supporta den äldre teknik som den 
appen använder. Därför kan vi inte göra en ny app 
att publicera. Detta påverkar inte Samsung-
enheter som kör Android 4.2 eller senare. 

Konfigurationer 
I fliken ’Configurations’ i ’Device details’ finns nu 
en ikon att klicka på för att bort en enskild 
konfiguration. Vid nästa inventering kommer 
konfigurationen att installeras på nytt. 
 

 
 
Vi har åtgärdat det fel som gjorde att t.ex. 
uppdaterade Exchange-konfigurationer inte 
skickades ut när man ändrade t.ex. användarnamn 
eller e-postadress på en användare. 

 
 

Problemet med ’autofyll’ 
Alla webb-läsare har idag funktioner för att 
automatiskt fylla i värden (inklusive lösenord) i 
formulär. Trots att vi från serversidan säger till 
webbläsare att inaktivera funktionen, så ignoreras 
detta av webbläsarna. Denna teknik har ställt till 
det genom att automatiskt fylla i t.ex. 
användarnamn och lösenord i formuläret där man 
lägger upp en ny användare. Av misstag kunde 
man då man skapa dubbla användare med samma 
användarnamn. Det i sin tur orsakade problem vid 
inloggning. I denna version har vi löst detta. 

Kommandon som tar lång tid 
Flera kunder har påpekat att det tar lång tid innan 
kommandon utförs på enheterna. Vi har hittat en 
bugg som orsakade detta och åtgärdat det. 

Användare 
Nu går det inte längre att ta bort en användare 
som har enheter kopplat till sig. Först måste 
enheterna kopplas till en annan användare. 

Utökat API 
Vi har lagt till ytterligare funktioner i det API man 
kan använda för att skicka och hämta data till/från 
systemet. Hör av er till oss om ni vill veta mer om 
detta. 
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