
dla 
początkujących



Nie ma wątpliwości, że Mac to 

najbezpieczniejsze urządzenie out-of-box na 

rynku. To, co było prawdą od dziesięcioleci, jest 

aktualne do dziś. Gdy organizacje zastanawiają 

się nad składem swojej floty, rozwiązania 

bezpieczeństwa chroniące dane, urządzenia i 

użytkowników mają kluczowe znaczenie.

Samozadowolenie może prowadzić do 

szkodliwych lub kosztownych naruszeń. Dzięki 

rozwiązaniu do ochrony punktów końcowych, 

które zostało stworzone dla komputerów Mac, 

zespoły IT i zespoły ds. bezpieczeństwa mogą 

nie tylko chronić przed znanymi zagrożeniami, 

ale także nadal dostosowywać się i przewidywać 

przyszłe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa 

organizacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś 

przedsiębiorstwem z flotą Apple, czy małą 

firmą zarządzającą garstką urządzeń Mac, Jamf 

rozszerza ochronę punktów końcowych poza 

to, co Apple oferuje jako natywną 

funkcjonalność, aby współpracować w celu 

ochrony urządzeń z systemem macOS, danych 

organizacji i użytkowników końcowych.

Natywne bezpieczeństwo to 
nie koniec

W tym e-booku omawiamy, 
na czym polega ochrona  
Maca i dlaczego ochrona 
punktów końcowych 
przeznaczona dla wielu 
systemów operacyjnych jest 
niewystarczająca dla Maca.



Ochrona komputerów Mac:
Rozszerz natywne bezpieczeństwo urządzeń Apple i przygotuj się 
na nieznane

Wraz z rozwojem komputerów Mac w przedsiębiorstwach, małych firmach, szkołach i 

organizacjach opieki zdrowotnej, coraz większe znaczenie ma zapewnienie, że urządzenia i 

dane są wykorzystywane do legalnych celów i w sposób prawidłowy przez uprawnionych 

użytkowników

— włącz ochronę dla komputerów Mac

Aby to osiągnąć, wiele "ruchomych" 
części — zarządzanie tożsamością, 
patching, narzędzia antivirus (AV), 
konfiguracje — współpracują w celu 
wsparcia działów IT w ich pracy



Zarządzanie  
tożsamośc ią

Środki bezpieczeństwa wdrożone poprzez zarządzanie tożsamością wpływają 

zarówno na użytkowników końcowych, jak i na IT w całym cyklu życia 

pracownika, niezależnie od modelu pracy na miejscu lub zdalnie. Sieci VPN, 

aplikacje SaaS i łączenie pracowników z zasobami przedsiębiorstwa - 

wszystko to stwarza możliwości wzmocnienia ochrony punktów końcowych.

W co raz bardziej mobilnym środowisku pracy, gdzie pracownicy pracują z 

różnych miejsc na różnych urządzeniach, organizacje muszą być w stanie 

zarządzać i zabezpieczać te urządzenia i ich informacje firmowe bez wyzwań 

związanych z wiązaniem się z lokalnym Active Directory. Jamf Connect 

wspiera użytkowników od momentu rozpakowania komputera Mac i włączenia 

go, aż do uzyskania dostępu do aplikacji, zasobów i danych organizacji za 

pomocą jednego zestawu poświadczeń. Użytkownik może odpakować swój 

komputer Mac, włączyć go i uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji firmowych 

po zalogowaniu się za pomocą jednego zestawu poświadczeń tożsamości w 

chmurze.

Dzięki Jamf Connect, organizacje mogą 
monitorować tożsamość i dostęp przy 
minimalnym wpływie na doświadczenie 
użytkownika końcowego i cieszyć się 
spójnym priorytetem bezpieczeństwa 
urządzeń i danych.



Patching

Poprawki bezpieczeństwa powinny być wykonywane często i 
łatwo, aby zapewnić, że wszelkie znane luki są łagodzone. 
Dzięki Jamf można usprawnić prace związane z utrzymaniem 
lub aktualizacją aplikacji w systemie macOS i zapewnić 
dodatkową widoczność pod kątem zgodności i 
kompatybilności, jednocześnie dostarczając użytkownikom 
końcowym wysokiej jakości wrażeń. Oznacza to również 
uruchomienie najnowszej wersji systemu macOS w 
momencie jej wydania, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach 
spowodowanych opóźnieniami w aktualizacji.

Bezpieczeństwo i narzędzia do zarządzania 
nie powinny być powodem do odkładania 
aktualizacji lub uaktualnień systemu 
operacyjnego. Dzięki Jamf nie jesteś 
wstrzymywany przez rozwiązanie, a raczej 
jesteś wspierany w nowych wersjach macOS 
w dniu ich wydania, bez żadnych opóźnień. 
Uaktualniaj swoje urządzenia według 
swojego harmonogramu, nie naszego.



Antiv irus  
(AV)

AV może wydawać się nową potrzebą dla Maca, ale jest to nowa rzeczywistość. Większa 
uwaga jest poświęcana komputerom Mac i systemowi macOS, ponieważ ich wpływ na 
przedsiębiorstwa jest coraz większy. 

AV jest podstawowym wymogiem dla większości urządzeń organizacyjnych, aby 
zapewnić podstawowe bezpieczeństwo. Apple zawiera podstawowe mechanizmy AV w 
macOS: XProtect, Gatekeeper i MRT. Jednak te narzędzia są aktualizowane sporadycznie, 
a organizacje nie mają wglądu w ich działania. Jamf Protect dodaje zaawansowane 
funkcje AV do zapobiegania i kwarantanny złośliwego oprogramowania Mac i wykracza 
daleko poza to, co rozwiązania skoncentrowane na systemie Windows są w stanie 
zapewnić na macOS.

Organizacje nie powinny czekać, aż pojawi się złośliwe oprogramowanie, adware lub inne 
niepożądane problemy z oprogramowaniem. Muszą wdrożyć system AV, który skutecznie 
identyfikuje i naprawia ataki specyficzne dla komputerów Mac, nie wydając cennych 
zasobów na poszukiwanie zagrożeń dla systemu Windows na komputerze Mac. 
Skuteczne, wydajne i kompleksowe funkcje AV dla komputerów Mac mają zasadnicze 
znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i komfortu użytkowania urządzenia. 
Jednocześnie, każde rozwiązanie AV, które zakłóca zdolność użytkownika końcowego 
do bycia produktywnym, prowadzi do irytacji wszystkich zainteresowanych. Jamf Protect 
został zaprojektowany, aby chronić system macOS przed złośliwym oprogramowaniem, 
nie zmieniając doświadczeń, jakich oczekują użytkownicy końcowi od komputera Mac.

System AV dla komputerów Mac nie jest już 
czymś, co warto mieć, ale co trzeba mieć. 
Potrzebujesz nie tylko systemu AV, ale także 
systemu AV stworzonego dla komputera Mac, 
bez ograniczeń, które występują w systemach 
AV zaprojektowanych dla różnych systemów.



Konf igurac ja

Standardowe zabezpieczenia dla komputerów Mac są świetne - najlepsze z 
możliwych - ale możemy zrobić coś więcej, aby w prosty sposób zabezpieczyć 
Twoje urządzenia i dane. A jeśli utwardzenie zabezpieczeń jest łatwe, to 
dlaczego tego nie robisz?

Istnieje znaczna wiedza na ten temat i istnieją już skrypty, które pozwalają to 

robić w ramach społeczności administratorów bezpieczeństwa.

Dzięki Jamf, łatwo jest je wdrożyć i wykonać oraz monitorować użytkowników, 

którzy próbują modyfikować te standardy. Jamf usuwa przeszkody, które być 

może powstrzymywały Cię przed ustawieniem podstawowego poziomu 

bezpieczeństwa na Twoich urządzeniach. 

FileVault, włączenie zapory i wymagań dotyczących haseł, ustawienie 

wygaszacza ekranu i wymagań dotyczących blokady - wszystko to wchodzi w 

grę przy pozycjonowaniu wymagań i wzorców bezpieczeństwa. 

Nie wiesz od czego zacząć? The Center 
for Information Security dostarcza 
wzorców branżowych, a Jamf posiada 
certyfikat CIS.  Więc z Jamf jesteś już na 
dobrej drodze, a my mamy zasoby, 
które mogą Ci pomóc. Dowiedz się 
więcej o wzorcach bezpieczeństwa CIS 
i Jamf dzięki naszej liście kontrolnej 
dotyczącej bezpieczeństwa macOS.

https://www.jamf.com/resources/white-papers/macos-security-checklist/
https://www.jamf.com/resources/white-papers/macos-security-checklist/


Narzędz ia  EDR
dla  Maca

Tradycyjne narzędzia do wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) są 

dostępne dla komputerów Mac od dłuższego czasu, ale większość z nich nie jest 

zbudowana w taki sposób, aby skutecznie wykrywać ataki, które są wymierzone 

właśnie w Maca. Zamiast tego, próbują one wymuszać modele Windows na 

urządzeniach Mac. Dzięki temu, że Jamf Protect skupia się wyłącznie na Macu i 

macOS, minimalizuje liczbę fałszywych pozytywów, jednocześnie maksymalizując 

współczynnik wykrywalności na Macu. 

W połączeniu z Jamf Protect i Jamf Pro, 
otrzymujesz minimalnie inwazyjne 
możliwości naprawcze, które wykraczają 
daleko poza przeciętne możliwości EDR. 
Dzięki Jamf, zespoły IT i bezpieczeństwa 
mogą skonfigurować bezproblemowy plan 
reagowania na incydenty, który umożliwia 
współpracę zespołów



Zarządzanie 
ap l ikac jami

Zintegruj Jamf Pro z Apple Business Manager, aby przypisać i 
zarządzać licencjami aplikacji i oprogramowania Twojej organizacji. 
Dodatkowo, Jamf Pro może pomóc w łataniu i uaktualnianiu 
oprogramowania. Dzięki temu możesz aktualizować i zarządzać 
ewentualnymi podatnymi na ataki wersjami oprogramowania i mieć 
wgląd w stan całej floty Mac. 



Ochrona punktów końcowych Mac z Jamf Protect 
wspiera zgodność punktów końcowych, 
zaspokaja potrzeby antywirusowe poprzez 
zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu 
macOS, kontroluje i zabezpiecza aplikacje Mac w 
organizacji oraz wykrywa i usuwa zagrożenia dla 
komputerów Mac przy minimalnym wpływie na 
doświadczenie użytkownika końcowego.

W połączeniu z oprogramowaniem Jamf Pro, 
Jamf odblokowuje szerokie możliwości 
automatyzacji, badania i usuwania zagrożeń, aby 
ograniczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem 
punktów końcowych, zarówno dużych, jak i 
małych.

Wypróbuj Jamf Protect już dziś!
Skontaktuj się z nami. 

Dowiedz się więcej o  
możliwościach ochrony Maców 
z Jamf.

https://www.jamf.com/solutions/technologies/endpoint-protection/



