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Według Forbes, wzrost liczby urządzeń Apple w 
przedsiębiorstwach wynosi 20% w skali roku.  
W związku z rosnącą popularnością urządzeń Apple w środowiskach biznesowych i 
edukacyjnych na całym świecie, konieczne jest maksymalne wykorzystanie inwestycji 
technologicznych, aby organizacje mogły w pełni wykorzystać potencjał komputerów Mac, 
iPadów, telefonów iPhone i Apple TV. Może to stanowić duże obciążenie dla personelu IT, 
którego zadaniem jest zarządzanie napływem nowych urządzeń - zwłaszcza dla osób 
pracujących w środowiskach Windows. A ponieważ przejście na pracę zdalną, nauczanie na 
odległość i dostosowanie się do pracy i nauki w dowolnym miejscu staje się nową normą, 
zarządzanie urządzeniami od momentu ich uruchomienia po bieżące wsparcie ma kluczowe 
znaczenie.

Niektórzy znają już dobrze firmę Apple, ale wielu z Was po raz pierwszy zanurza 
się w zarządzanie urządzeniami Apple. Ten przewodnik jest dla tych ostatnich, i 
pomoże Ci zbudować i opanować swoje umiejętności zarządzania Apple poprzez 
zapewnienie:

Wiodące w branży 
rozwiązanie Apple 

Enterprise 
Management 

(AEM)

Wgląd w 
planowanie 

infrastruktury

Rozumienie 
zarządzania cyklem 

życia produktów 
Apple

Przegląd usług i 
programów Apple

Wprowadzenia do 
zarządzania 

środowiskiem Apple



Jak działa MDM?
Większość urządzeń Apple jest w stanie zrozumieć i zastosować ustawienia takie jak 
zdalne wymazywanie lub ograniczenia kodu dostępu dzięki wbudowanemu 
szkieletowi zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Dwa podstawowe składniki 
frameworku MDM to profile konfiguracyjne i polecenia zarządzania.

Komponenty te komunikują się z urządzeniem za pośrednictwem usługi Apple Push 
Notification (APNs), która jest utrzymywana w bezpieczeństwie  poprzez uzyskanie 
bezpiecznego certyfikatu od Apple. Serwer Apple utrzymuje następnie stałe 
połączenie z urządzeniami, dzięki czemu nie musisz tego robić. Urządzenia 
komunikują się z powrotem do Twojego serwera zarządzającego i otrzymują 
polecenia, ustawienia, konfiguracje lub zdefiniowane przez Ciebie aplikacje.

Wprowadzenie 
do zarządzania 
środowiskiem 
Apple
W zarządzaniu urządzeniami Apple 
pomocne jest podzielenie cyklu życia 
na typowe zadania, które można 
wykonać. Zadania te są takie same 
niezależnie od tego, czy zarządza się 
urządzeniami Apple, urządzeniami 
innych producentów, czy też 
kombinacją obu.

Profile konfiguracyjne 

... to pliki XML, które definiują różne 
ustawienia dla urządzeń Apple i mówią 
temu urządzeniu, jak ma się zachowywać. 
Mogą być używane do automatyzacji 
konfiguracji ustawień kodu dostępu, haseł 
Wi-Fi i konfiguracji VPN (wirtualnej sieci 
prywatnej). Mogą być również 
wykorzystywane do ograniczania 
elementów takich jak funkcje urządzenia, 
takie jak App Store, przeglądarki 
internetowe lub możliwość zmiany nazwy 
urządzenia. Wszystkie te profile mogą być 
określone i wdrożone za pomocą Jamf i 
być ustawione na poziomie urządzenia lub 
użytkownika.

Komendy zarządzania

...to pojedyncze polecenia, które można 
wysyłać do zarządzanych urządzeń w 
celu podjęcia określonych działań. Czy 
urządzenie zaginęło? Wprowadź je w 
tryb Lost Mode lub wyślij polecenie 
zdalnego wymazania. Potrzebujesz 
zaktualizować system operacyjny? 
Wyślij polecenie pobrania i 
zainstalowania aktualizacji. To tylko 
kilka przykładów różnych działań, jakie 
można podjąć na w pełni zarządzanym 
urządzeniu Apple.



MDM i zarządzanie poprzez klienta

Podczas gdy framework MDM firmy Apple zapewnia niezbędną kontrolę nad 
urządzeniami iPadOS, iOS i tvOS, macOS jest bardziej rozbudowaną platformą, która 
może wymagać bardziej zaawansowanych funkcji. Wykorzystując client management 
(dostępny tylko dla macOS), pozwalamy na zainstalowanie binarnergo agenta Mac, 
natychmiast po dodaniu urządzenia do zarządzania. 

Agent ten umożliwia dodanie ukrytego konta administratora, co pozwala na zdalny 
dostęp root do systemu macOS i otwiera drzwi do uruchamiania większej liczby polityk i 
skryptów na komputerze. Ponieważ zarządzanie Macami oparte na agencie wykracza 
poza wbudowany MDM, potrzebujesz rozwiązania innej firmy, takiego jak Jamf, aby 
skorzystać z zaawansowanego zarządzania Macami.

Przykłady zarządzania poprzez klienta:

Uruchamianie
skryptów

Instalacja drukarek Tworzenie kont Kontrola aktualizacji 
systemu

Konfiguracja Docka Ustawienie hasła EFI 

Wymuszenie FileVault Dołączanie do domenyInstalacja plików
PKG/DMG
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Serwisy i 
programy Apple
W miarę jak urządzenia Apple stawały się 
coraz bardziej popularne w 
przedsiębiorstwach i edukacji, pojawiały 
się wyzwania dotyczące tego, jak 
najlepiej wdrożyć urządzenia na szeroką 
skalę, jak rozwiązać problem 
identyfikatorów Apple ID i kupowania 
aplikacji. Firma Apple oczywiście 
postanowiła rozwiązać te problemy i 
wprowadziła różne programy i usługi, 
dzięki którym zarządzanie urządzeniami 
poszło o krok dalej, a masowe 
zarządzanie urządzeniami stało się 
łatwiejsze i bardziej opłacalne. 

Nie każde rozwiązanie do zarządzania 
urządzeniami Apple obsługuje programy 
i usługi Apple. Sprawdź, czy Twój 
dostawca obsługuje te programy, a także 
zmiany wprowadzane przez Apple w 
ciągu roku.

Zero-Touch 
Deployment

Ten zautomatyzowany proces rejestracji umożliwia 
konfigurację dowolnego komputera Mac, iPada, 
telefonu iPhone lub urządzenia Apple TV 
zakupionego od firmy Apple lub autoryzowanego 
sprzedawcy Apple i dostosowanie każdego 
urządzenia do potrzeb użytkowników - wszystko to 
bez konieczności dotykania urządzenia. Zakupiony 
sprzęt jest kojarzony z numerem klienta Apple lub 
identyfikatorem sprzedawcy i automatycznie 
zapisuje urządzenie do zarządzania w ramach 
rozwiązania do zarządzania Apple. Automated 
Device Enrollment umożliwia zapewnienie 
użytkownikom końcowym doskonałej obsługi bez 
konieczności dotykania urządzenia. Wystarczy, że 
otworzą pudełko, włączą urządzenie i rozpoczynają 
pracę - niezależnie od tego, czy pracownicy są na 
miejscu, czy zdalnie.

Aplikacje 
i książki

Aplikacje i książki można kupować i 
licencjonować masowo od Apple, a 
następnie dystrybuować je do osób 
indywidualnych za pośrednictwem Apple 
ID lub bezpośrednio do urządzeń bez 
Apple ID. Aplikacje można później 
ponownie przydzielić, gdy zmienią się 
potrzeby związane z wdrożeniem. 
Możesz połączyć token (otrzymany od 
Apple) ze swoim rozwiązaniem MDM w 
celu przypisywania i dystrybucji. Jeśli 
jesteś instytucją edukacyjną, Twoja 
instancja jest tworzona bezpośrednio w 
programie Apple School Manager (patrz 
następna strona).

Apple IDs

Apple ID to osobiste dane 
uwierzytelniające konta użytkowników, 
które umożliwiają im dostęp do usług 
Apple, takich jak App Store, iTunes Store, 
iCloud, iMessage i inne. W zależności od 
potrzeb Twojej organizacji, użytkownicy 
końcowi mogą wykorzystywać swoje 
Apple ID w pracy lub możesz w ogóle 
zrezygnować z ich używania. Jeśli jesteś 
instytucją edukacyjną, Twoi studenci 
otrzymają inny typ identyfikatora Apple ID 
(patrz następna strona).

Nadzór 
urządzenia

Nadzór jest specjalnym trybem 
zarządzania iPadOS, iOS i tvOS, w którym 
IT otrzymuje większą kontrolę nad 
urządzeniami, które są ich własnością, 
gdy są rejestrowane za pośrednictwem 
Automated Device Enrollment, User 
Approved MDM lub Apple Configurator. 
Duża liczba funkcji zarządzania, w tym 
Zarządzany Tryb Utraty, blokowanie 
aplikacji i cicha instalacja aplikacji, 
wszystkie wymagają nadzoru. 
Zaleca się, aby urządzenia należące do 
firm i szkół były wprowadzane w tryb 
nadzoru.



Apple Business Manager

Apple Business Manager to platforma dla zespołów IT i przedsiębiorstw, 
która w połączeniu z rozwiązaniem MDM pozwala zautomatyzować 
proces wdrażania urządzeń, wdrażania i zakupu aplikacji oraz 
dystrybucji treści. Podobnie jak Apple School Manager, łączy w sobie 
możliwości zautomatyzowanego rejestrowania urządzeń i zakupów 
ilościowych w jednej centralnej lokalizacji. 

Apple School Manager

Wprowadzony na rynek w 2017 roku Apple School Manager to 
portal internetowy dla administratorów IT, który pozwala 
nadzorować ludzi, urządzenia i treści - wszystko z jednego miejsca. 
Wyłącznie dla edukacji, Apple School Manager łączy w jednym 
portalu Automated Device Enrollment i zakupy ilościowe Apps i 
Books oraz inne narzędzia do zarządzania klasą, takie jak aplikacja 
Classroom. Apple School Manager umożliwia zarządzanie 
identyfikatorami Apple ID oraz współdzielenie iPada i może być 
zintegrowany ze szkolnymi systemami informacji o uczniach (SIS). 

Wspóldzielony iPad

Współdzielony iPad zwiększa wartość urządzenia iPad, 
zapewniając dostęp do niego wielu użytkownikom. Każdy 
użytkownik, posiadający własny Managed Apple ID, może się 
logować i wylogowywać, a jego aplikacje, treści i praca pozostają 
nienaruszone. Shared iPad jest dostępny zarówno dla organizacji 
edukacyjnych, jak i przedsiębiorstw (wymaga Apple School 
Manager lub Apple Business Manager).

Zarządzane Apple IDs

Apple School Manager i Apple Business Manager umożliwiają 
tworzenie zarządzanych identyfikatorów Apple ID dla użytkowników. 
Zarządzane identyfikatory Apple ID są tworzone w portalu Apple 
School Manager lub Apple Business Manager i mogą być 
zintegrowane ze szkolnymi systemami informacji o uczniach (SIS). Nie 
wymagają one specjalnych uprawnień, a ponieważ są własnością 
organizacji, pozwalają administratorom IT tworzyć i dynamicznie 
aktualizować informacje o użytkownikach, a nawet przypisywać 
aplikacje i inne usługi do danego użytkownika lub urządzenia. 



Zarządzanie 
cyklem życia

Ramy zarządzania urządzeniami 
firmy Apple, powszechnie 
nazywane frameworkiem MDM, 
obejmują sześć kluczowych 
elementów w całym cyklu życia 
urządzeń Apple.

MDM to wbudowany framework 
zarządzania firmy Apple - 
dostępny dla systemów macOS, 
iOS, iPadOS i tvOS - i wspomaga 
te funkcje:

Począwszy od pierwszego wdrożenia, aż po doświadczenia użytkowników 
końcowych, kluczowe jest zrozumienie, zarządzanie i wspieranie całego cyklu 
życia urządzeń w środowisku. Zapewnia to zarówno bezpieczeństwo, jak i 
maksymalny potencjał urządzeń Apple.

Wdrażanie i 
udostępnianie
Dostarczanie urządzeń do rąk 
użytkowników końcowych.

Zarządzanie 
aplikacjami
Zapewnienie prawidłowego 
oprogramowania i aplikacji na 
każdym urządzeniu oraz ich 
aktualizacji. 

Bezpieczeństwo
Zabezpiecz urządzenia według 
wymagań organizacji

Zarządzanie 
konfiguracją
Stosowanie prawidłowych 
ustawień do urządzeń.

Zarządzanie 
inwentarzem
Raportowanie o statusie 
każdego urządzenia

Upoważnienie 
użytkownika
Umożliwienie użytkownikom 
samopomocy, gdy 
potrzebują zasobów i usług.
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Wdrażanie i zaopatrzenie

Przed skonfigurowaniem urządzeń dla użytkowników końcowych, urządzenia muszą być zapisane do zarządzania w 
ramach rozwiązania MDM. Dostępnych jest kilka metod rejestracji, ale dwie przedstawione poniżej są zalecane dla 
przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych, którym zależy na usprawnieniu i zapewnieniu pozytywnych doświadczeń 
użytkownikom końcowym:

1

Opis User Experience
Nadzór 
(Supervision) - iOS Najlepsze dla

Automated 
Device Enrollment 

z Apple School 
Manager lub 

Apple Business 
Manager

Automatyczna 
rejestracja "w locie"

Użytkownik otrzymuje 
zapakowane pudełko z 
urządzeniem, która 
automatycznie skonfiguruje 
się po uruchomieniu

Tak - 
bezprzewodowo

Wysyłanie urządzeń do pracowników zdalnych, 
studentów lub w celu przyspieszenia procesu 
wprowadzania do firmy. Dostarcza 
użytkownikom wrażeń po wyjęciu z pudełka

Account-driven 
User Enrollment

Ręczna rejestracja "w 
locie" w aplikacji 
Ustawienia przy użyciu 
służbowego konta

Użytkownicy instalują profil 
MDM, rejestrując się na 

dedykowanym portalu poprzez 
Ustawienia

Nie Niezarządzane, osobiste urządzenia, które 
muszą być zapisane na nowym serwerze MDM

User-initiated 
enrollment

Ręczna rejestracja "w 
locie" bądź przez 
dedykowany potal

Użytkownik wpisuje 
dedykowany URL w 
przeglądarkę aby się 
zarejestrować

Nie

Niezarządzane urządzenia znajdujące się obecnie w 
użytku lub urządzenia, które muszą być ponownie 
zarejestrowane na nowym serwerze MDM

Apple 
Configurator
(iOS i tvOS )

Zapisy poprzez aplikację 
na Maca, która łączy się z 
urządzeniami przez USB 
(nie dotyczy Apple TV 4K)

IT zarządza procesem 
konfiguracji i przekazuje 
urządzenia użytkownikom

Tak - wymagane 
połączenie kablem 
z Maciem 
administratora

Urządzenia współdzielone, labolatoryjne itp.



Najlepsze praktyki

Automated Device Enrollment z Apple Business Manager

Zaloguj się w Apple Business 
Manager i przypisz serwer 

Twojego MDM

Kupuj urządzenia, dodawaj je do 
swoich zasobów MDM i wysyłaj je 
bezpośrednio do użytkowników.

Urządzenie zapisuje się do serwera MDM. 
Przygotuj wszelkie profile konfiguracyjne i 

aplikacje, które chcesz zastosować do 
urządzeń.

2 3 5

Gdy użytkownik po raz pierwszy 
włączy swoje urządzenie, zostanie 
ono automatycznie zapisane - nie 
jest wymagana żadna dodatkowa 

interakcja.

Urządzenie otrzymuje konfiguracje i 
przypisane do niego aplikacje, a 

użytkownik zostaje przeniesiony na 
ekran główny. Urządzenie jest teraz 

zarządzane i skonfigurowane - 
wszystko bez konieczności 
dotykania go przez dział IT!

W przypadku korzystania z dostawcy tożsamości w chmurze, 
urządzenia mogą być zaopatrzone w odpowiednie aplikacje i usługi na 
podstawie tożsamości użytkownika w chmurze  za pomocą jednego 
zestawu poświadczeń.

Jamf może 
automatycznie 
skonfigurować 

urządzenie 

41

https://business.apple.com/
https://business.apple.com/


Najlepsze praktyki

Automated Device Enrollment z Apple School Manager

Zaloguj się w Apple School 
Manager i podłącz swój 

serwer MDM

Kupuj urządzenia, dodawaj je 
do swoich zasobów MDM i 
wysyłaj je bezpośrednio do 

użytkowników.

2 3 541

Gdy użytkownik po raz pierwszy 
włączy swoje urządzenie, zostanie 
ono automatycznie zapisane - nie 
jest wymagana żadna dodatkowa 

interakcja.

Urządzenie zapisuje się do serwera MDM. 
Przygotuj wszelkie profile konfiguracyjne i 

aplikacje, które chcesz zastosować do 
urządzeń.

Urządzenie otrzymuje konfiguracje i 
przypisane do niego aplikacje, a 

użytkownik zostaje przeniesiony na 
ekran główny. Urządzenie jest teraz 

zarządzane i skonfigurowane - 
wszystko bez konieczności 
dotykania go przez dział IT!

Jamf może 
automatycznie 
skonfigurować 

urządzenie 

https://school.apple.com/
https://school.apple.com/


Zarządzanie konfiguracją

Jeśli chodzi o konfigurację urządzeń Apple, to świat należy do Ciebie. 
Możesz personalizować i dostosowywać poszczególne urządzenia lub 
grupy urządzeń w zależności od potrzeb użytkowników końcowych.

2

Profile konfiguracyjne

Definiowanie ustawień w systemach macOS, iOS, 
iPadOS i tvOS poprzez tworzenie profili 
konfiguracyjnych. Te małe pliki XML mogą być 
dystrybuowane do urządzeń wykorzystujących 
rozwiązanie zarządzane. Możesz zastosować 
ustawienia Wi-Fi, VPN, poczty elektronicznej i inne, 
aby użytkownicy mogli płynnie łączyć się z zasobami, 
których potrzebują.

Inteligentne przypisanie

Zbieraj szczegóły dotyczące inwentarza, w tym 
niestandardowe atrybuty, dla wszystkich 
zarządzanych urządzeń, aby określić, które z nich 
wymagają aktualizacji oprogramowania, 
zabezpieczenia lub innych działań zarządczych. Jeśli 
rozwiązanie do zarządzania urządzeniami to 
umożliwia, można tworzyć grupy na podstawie 
kryteriów inwentaryzacji, a następnie automatycznie 
uruchamiać zadania  dla określonych osób lub grup 
albo udostępniać użytkownikom elementy na żądanie  
za pomocą katalogu aplikacji korporacyjnych 
(SelfService).

Polityki

Unikalne dla zarządzania klientami macOS, polityki 
wykraczają poza podstawowe możliwości 
zarządzania urządzeniami poprzez profile 
konfiguracyjne MDM i pomagają w instalowaniu 
niestandardowego oprogramowania, drukarek 
oraz zarządzaniu lokalnymi kontami użytkowników 
i prowadzeniu zaawansowanych przepływów 
pracy w zakresie zarządzania. Możesz określić 
zadania, które chcesz zautomatyzować, jak często 
i kiedy powinny być uruchamiane oraz do jakich 
użytkowników i/lub urządzeń.

Skrypty

Uruchom skrypty powłoki na macOS 
wykorzystując możliwości zarządzania 
urządzeniami Apple w ramach rozwiązania do 
zarządzania klientami. Wszystko, co można 
wykonać w Terminalu za pośrednictwem linii 
poleceń, można przekształcić w skrypt. Możliwość 
uruchamiania skryptów zapewnia znacznie 
większą elastyczność niż standardowe profile 
konfiguracyjne i otwiera drzwi do nieskończonych 
możliwości zarządzania urządzeniami.

Nie wiesz gdzie zacząć? Sprawdź listę 
konfiguracji tutaj lub dołącz do Jamf Nation. 

https://help.apple.com/profilemanager/mac/5.4/#/cad5370d089
https://www.jamf.com/jamf-nation/


3  Fundamenty

Dziś wszyscy znamy App Store na naszych urządzeniach iPhone, iPad i Apple TV. Są one jedynym 
sposobem dla konsumentów, aby uzyskać aplikacje na swoich urządzeniach. Apple sprawdza kod 
dewelopera, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność. Jest to jeden z powodów, dla których Apple 
cieszy się dobrą reputacją w dziedzinie bezpieczeństwa. Jednak w przypadku komputerów Mac 
oprogramowanie można zdobyć także poza App Store. 

Do popularnych tytułów, których nie ma w Mac App Store, należą Google Chrome, Microsoft Office i 
Adobe Creative Suite, dlatego ważne jest posiadanie narzędzia do zarządzania klientami Mac, które 
umożliwia wdrażanie niestandardowego oprogramowania. Niektóre narzędzia do zarządzania, takie 
jak Jamf Pro, mają możliwość tworzenia niestandardowych plików .pkg lub .dmg (typy plików 
instalacyjnych oprogramowania Mac), tworząc snapshot przed i po instalacji. Taki pakiet 
oprogramowania można następnie wdrożyć na zarządzanych komputerach Mac - wszystko to bez 
konieczności posiadania przez użytkowników statusu administratora.

W przypadku oprogramowania, które znajduje się w App Store, możemy skorzystać z programu Apple 
do licencjonowania i dystrybucji aplikacji na urządzeniach bez konieczności posiadania identyfikatorów 
Apple ID. Urządzenia Apple cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów ze względu na 
natywne narzędzia do komunikacji, nauki i produktywności dostępne od razu po wyjęciu z pudełka, ale 
to bogata biblioteka aplikacji w App Store wyróżnia ekosystem Apple. 

Dzięki rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami, które pozwala zarządzać wdrożeniami aplikacji, można 
mieć pewność, że użytkownicy mają do dyspozycji aplikacje, których potrzebują - skonfigurowane pod 
kątem danego przypadku użycia i zabezpieczone dla danego środowiska.

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja decyduje się na korzystanie z wbudowanych aplikacji Apple, 
jednej (lub wielu) z milionów aplikacji z App Store, czy też tworzy własne, niestandardowe aplikacje, 
musisz mieć pewność, że użytkownicy mają do dyspozycji wszystkie potrzebne im aplikacje i że są one 
odpowiednio zabezpieczone w Twoim środowisku.

Twórz snapshoty
instalowanych 

apek

Twórz swoje .
pkg lub .dmg

Wymuś instalację 
przez Jamf Agent

Instalacja oprogramowania i 
patchowanie

Jamf Title Editor rozszerza możliwości 
zarządzania poprawkami w Jamf Pro dla 
urządzeń macOS, aby zapewnić 
niestandardowe tytuły oprogramowania, 
nadpisać istniejące definicje poprawek i 
stworzyć niestandardowe definicje 
poprawek. Co więcej, App Installers to 
dostarczane przez Jamf pakiety instalacyjne, 
które usprawniają wdrażanie aplikacji innych 
firm.

Oto trzy opcje zarządzania 
aplikacjami, które możesz 
wykorzystać dla swoich urządzeń.

Dystrybuuj aplikacje poprzez 
Apple School Manager lub 
Apple Business Manager

Umieść aplikacje w 
dedykowanym sklepie 
'SelfService' udostępnionym do 
użytkowników

Aplikacje dedykowane AppleTV

Zarządzanie aplikacjami



3  Zarządzanie aplikacjami

Wdrażając aplikacje App Store za 
pośrednictwem Apple Business Manager lub 
Apple School Manager, zyskujesz 
dodatkowe zabezpieczenia i konfiguracje 
dla tej aplikacji (tylko iOS). 

Co to jest 'aplikacja zarządzana'?

Wprowadzone w systemie iOS 5 aplikacje 
zarządzane różnią się od standardowych 
aplikacji, ponieważ są oznaczone jako 
własność organizacji. Konkretnie, aplikacje 
zarządzane są dystrybuowane za 
pośrednictwem technologii MDM i mogą być 
konfigurowane i ponownie przypisywane 
przez MDM.

Managed Open In

Managed Open In przenosi koncepcję 
zarządzanych aplikacji o krok dalej, 
kontrolując przepływ danych z jednej aplikacji 
do drugiej. Dzięki MDM organizacje mogą 
ograniczać, jakie aplikacje są prezentowane 
w opcjach udostępniania systemu iOS w celu 
otwierania dokumentów. Pozwala to na 
prawdziwie natywne zarządzanie danymi bez 
konieczności stosowania kontenera.

Konfiguracje aplikacji

Czasami wdrożenie aplikacji nie jest wystarczające i 
chciałbyś wstępnie dostosować niektóre z ustawień. 
To jest właśnie założenie konfiguracji aplikacji. 
Twórcy aplikacji mogą zdefiniować, jakie ustawienia 
mogą być wstępnie skonfigurowane przez serwer 
MDM dla ich aplikacji. Na przykład można wdrożyć 
aplikację Box ze wstępnie wypełnionym adresem 
URL serwera, dzięki czemu użytkownicy muszą tylko 
wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby 
uruchomić aplikację.

Co jest możliwe?



Najlepsze praktyki

Dystrybucja aplikacji z Apple Business Manager w Organizacjach

Zarejestruj się przez stronę Apple i 
połącz swoje konto z serwerem 

MDM.

Aplikacje są wdrażane bezpośrednio do 
urządzenia. Nie jest wymagana żadna 

interakcja ani Apple ID.

Znajdź i kup licencje na aplikacje w sklepie 
internetowym. Będziesz musiał również "kupić" 

darmowe aplikacje.

Apple Business Manager dla przedsiębiorstw: Możliwość masowego zakupu aplikacji i ich automatycznej dystrybucji.

Zaproś użytkowników do udziału w Twoim 
wdrożeniu za pomocą wiadomości e-mail lub 

powiadomienia push.

3

?

5

Dodaj licencje na aplikacje do 
serwera MDM, w tym aplikacje 

darmowe.

Wybierz 
przypisanie 
aplikacji do 
urządzeń 

bezpośrednio 
lub do Apple ID 

użytkownika.

Aplikacje są powiązane z Apple ID 
użytkownika i znajdują się w zakładce 

Kupione w App Store.

4

4

1 2



Najlepsze praktyki

Dystrybucja aplikacji z  Apple School Manager dla Edukacji

Find and purchase app licenses from the Apple School Manager 
web store. You will also need to “purchase” free apps.

Dodaj licencje na aplikacje do 
serwera MDM, w tym aplikacje 

darmowe.

Zaloguj się do  Apple School Manager 
podłącz serwer Twojego MDM

Aplikacje są wdrażane bezpośrednio do 
urządzenia. Nie jest wymagana żadna 

interakcja ani Apple ID.

2 31 4

https://school.apple.com/


Najlepsze praktyki

Dystrybucja aplikacji dla Apple TV

Profile konfiguracyjne

Korzystając z rozwiązania MDM, IT może zdefiniować ustawienia za pomocą profili 
konfiguracyjnych tvOS i dystrybuować je do urządzeń Apple TV. W rezultacie 
ustawienia Wi-Fi, ograniczeń i AirPlay są łatwiejsze do zastosowania 'w locie'. 
Ponadto urządzenia Apple TV mogą być ustawione w trybie Single App Mode, aby 
dostosować doświadczenie Apple TV według klasy, lub w trybie Conference 
Display Mode, aby zapewnić intuicyjny przebieg prezentacji.

Inteligentne przypisywanie

Dzięki możliwości automatycznego gromadzenia danych o stanie zasobów, w tym 
nazw urządzeń Apple TV, ze wszystkich zarządzanych urządzeń, dział IT może 
szybko i dokładnie określić, które urządzenia wymagają podjęcia działań. Na 
podstawie tych informacji dział IT może tworzyć grupy docelowe, które będą 
uruchamiać automatyczne zadania zarządzania urządzeniami. Na przykład, dział 
IT może teraz znaleźć wszystkie urządzenia Apple TV bez skonfigurowanych 
ustawień AirPlay, a następnie wdrożyć tę konfigurację.

Obsługa niestandardowych aplikacji i wyświetlaczy
Jeśli firmy stworzą unikalne aplikacje, aby zapewnić niestandardowe, 
pełnoekranowe wrażenia, dział IT może wykorzystać MDM, aby wdrożyć te 
niestandardowe aplikacje przez Internet. Dodatkowo, dzięki najnowszemu 
systemowi tvOS, dział IT może teraz ustawić 
układ ekranu głównego, pokazywać/ukrywać aplikacje, a także ograniczać 
zawartość mediów w oparciu o wskazówki dotyczące wieku.

Apple TV zapewnia obsługę aplikacji dla przedsiębiorstw (powszechnie nazywanych aplikacjami 
wewnętrznymi). Aplikacje te mogą być przesyłane na serwer zarządzający i wypychane na 
urządzenia Apple TV automatycznie i bez konieczności podawania identyfikatorów Apple ID, 
podobnie jak w przypadku urządzeń z systemem iOS. Popularne rozwiązania korporacyjne dla 
Apple TV to m.in. digital signage, alarmy awaryjne i inne.

Sprawdź:  
Zarządzanie Apple TV 

dla początkujących

Chcesz poznać 
tajniki Apple TV? 

https://www.jamf.com/resources/e-books/apple-tv-management-for-beginners/


Inwentarz

Rozwiązania MDM potrafią odpytywać urządzenie Apple w celu zebrania dużej ilości danych 
inwentaryzacyjnych, dzięki czemu użytkownik ma zawsze aktualne informacje o urządzeniu i 
może podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania. Dane inwentaryzacyjne mogą 
być zbierane z urządzenia w różnych odstępach czasu i obejmują numer seryjny, wersję 
systemu operacyjnego, zainstalowane aplikacje i wiele innych informacji.

4

Szczegóły urządzenia

• Typ
• Model
• Nazwa
• Numer seryjny
• UDID
• Stan baterii

Szczegóły oprogramowania

• Wersja OS 
• Lista zainstalowanych aplikacji
• Użyta przestrzeń dyskowa
• Dostępna przestrzeń dyskowa
• Status iTunes 

Szczegóły zarządzania

• Status zarządzania
• Tryb Supervised (nazdoru)
• adres IP 
• Sposób rejestracji 

(enrollmentu)
• Status bezpieczeństwa

Dodatkowo

• Zainstalowane profile
• Zainstalowane certyfikaty
• status Activation Lock 
• Informacje dotyczące zakupu 

(np. data)
• Ostatnia synchronizacja z 

MDM

Przykłady danych kolekcjonowanych przez MDM



4 Inwentarz

Grupy statyczne to zestaw urządzeń, które są zdefiniowane, jak klasa lub 
laboratorium. Do całej tej grupy można zastosować zasady zarządzania. 

Z kolei grupy inteligentne są dynamiczne i zawsze zmieniają się w oparciu o 
dane z inwentaryzacji. Umożliwia to dynamiczne grupowanie urządzeń i 
wdrażanie profili konfiguracyjnych oraz ograniczeń do tych urządzeń.

Statyczna grupa vs. Smart Groups

Grupy statyczne  Smart Groups

Uruchom konfigurację lub politykę

1

4

2

5

3

6

Znajdź wszystkie komputery Mac z 8GB RAM, z dyskami 
twardymi zapełnionymi w 80%, z systemem 15.1.1 lub nowszym

Wyślij profil lub politykę

Inteligentna dystrybucja

Dzięki wykorzystaniu danych inwentaryzacyjnych, inteligentne 
kierowanie umożliwia dynamiczne grupowanie urządzeń i wdrażanie 
profili konfiguracyjnych i ograniczeń do tych urządzeń. W firmie Jamf jest 
to określane mianem Smart Groups.  

Dlaczego dane inwentarzowe są ważne?
Nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć. Dane o 
inwentaryzacji, które gromadzi Twoje rozwiązanie MDM, mogą być 
wykorzystane do szerokiego zakresu potrzeb biznesowych i 
pozwolą Ci odpowiedzieć na typowe pytania, takie jak:

Czy wszystkie moje urządzenia są 
bezpieczne?

Ile aplikacji udostępniliśmy?

Jakie wersje systemów operacyjnych 
mają poszczególne urządzenia?

Niektóre rozwiązania do zarządzania pozwalają nawet na 
gromadzenie dodatkowych (niestandardowych) informacji o 
konkretnym sprzęcie i dodatkach programowych. Na przykład 
można dowiedzieć się, kiedy ostatnio uruchomiono program do 
tworzenia kopii zapasowych innej firmy lub jakie sterowniki 
drukarki są zainstalowane.



Prywatność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i prywatność urządzeń oraz dostęp do zasobów firmowych to 
najwyższy priorytet dla każdej organizacji. Aby rozwiać te obawy, firma Apple 
wbudowała szereg funkcji bezpieczeństwa bezpośrednio w systemy macOS, 
iPadOS, iOS i tvOS.

W połączeniu z rozwiązaniem MDM, możesz zapewnić, że nie tylko Twoje 
urządzenia są bezpieczne, ale również 
nie tylko urządzenia są bezpieczne, ale także sieć, dane 
i aplikacje.
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iOS/iPadOS 

Touch ID

Prywatność

Szyfrowanie  Sandboxing
aplikacji

Nadzór

Bezpieczny 
system

App StoreAktualizacje
systemu 

1

macOS 

App Store

 Sandboxing

FileVault 
- szyfrowanie

XProtect

Prywatność

System Integrity 
Protection (SIP)

Gatekeeper

tvOS wykorzystuje wiele funkcji bezpieczeństwa, 
które można znaleźć w systemie iOS, takich jak 
bezpośrednie aktualizacje oprogramowania od 
Apple, sprawdzone i bezpieczne aplikacje App 
Store, ochrona danych aplikacji za pomocą App 
Sandboxing i głębsze poziomy zarządzania poprzez 
nadzór. 

W ramach zarządzania można wdrożyć ustawienia 
Apple TV, aby zautomatyzować zabezpieczenia 
AirPlay. Umożliwia to parowanie urządzeń Apple z 
Apple TV, dzięki czemu tylko odpowiednie 
urządzenia udostępniają bezprzewodowo swoje 
ekrany.

1

Aktualizacje
systemu 



5

Programy wdrożeń 
Apple

Zarządzanie

Składniki 
bezpieczeństwa 
Apple

Podstawa systemów Apple

Apple OSs

U N I X

Bezpieczeństwo

Unix jest podstawą systemów 
operacyjnych firmy Apple, ponieważ 
stanowi silne jądro systemu. Systemy 
operacyjne Apple są tworzone z myślą o 
bezpieczeństwie i mają dodane unikalne 
ustawienia zabezpieczeń. Ustawieniami 
tymi można zarządzać za pośrednictwem 
rozwiązania MDM.

Dodatkowo, wykorzystanie 
programów wdrożeniowych 
Apple wraz z rozwiązaniem 
MDM pozwala na jeszcze 
lepsze zarządzanie tymi 
ustawieniami w środowisku.

1



macOS

iOS/iPadOS

tvOS

MDM Lost Mode dla iOS/iPadOS
Wykorzystanie trybu Lost Mode firmy Apple w rozwiązaniu MDM 
umożliwia blokowanie, lokalizowanie i odzyskiwanie zagubionych 
lub skradzionych urządzeń z systemem iOS i iPadOS bez 
naruszania prywatności poprzez bieżące śledzenie. Po aktywacji 
trybu Lost urządzenia z systemem iOS otrzymują 
spersonalizowany komunikat na ekranie blokady, są wyłączone z 
użytkowania i wysyłają lokalizację do działu IT.

Conditional access

Dla organizacji korzystających z Windows Azure AD i Office 365 
kluczowe znaczenie ma wdrożenie ścieżki dostępu 
warunkowego dla urządzeń Mac. Najlepsze rozwiązania MDM 
oferują wbudowane integracje dostępu warunkowego. 

Aktualizacje systemu
Tworząc co roku kolejne wersje systemów macOS, iOS, iPadOS i 
tvOS, firma Apple wyznacza tempo innowacji. Co roku Apple 
odsłania nowe, wspaniałe funkcje konsumenckie, ale także dodaje 
warstwy zabezpieczeń i naprawia luki w zabezpieczeniach. Te 
aktualizacje mogą być krytyczne dla urządzeń używanych przez 
pracowników lub studentów w celu ochrony ich danych. 
Rozwiązanie do zarządzania nie tylko musi być w stanie wdrożyć 
aktualizacje Apple, ale także musi szybko obsługiwać wszystkie 
nowe funkcje zarządzania, które są z nimi związane.

5  Bezpieczeństwo

• Wymuś FileVault
• Wymuś ustawienia Gatekeeper 
• Ustaw aktualizację systemu
• Zablokuj, wyczyść i zrestartuj komputer
• Usuń zablokowane aplikacje
• Usuń zarządzanie MDM

• Uruchom Lost Mode
• Zablokuj i wyczyść
• Wyczyść zdalnie
• Zaktualizuj iOS
• Usuń restrykcje i kody odblokowania ekranu
• Usuń profil MDM

• Uruchom Lost Mode
• Zablokuj i wyczyść
• Wyczyść zdalnie
• Zaktualizuj tvOS
• Usuń restrykcje i kody odblokowania ekranu
• Usuń profil MDM

Polecenia bezpieczeństwa MDM dla 
macOS, iOS, iPadOS i tvOS



Uprawnienia i przyjęcie przez użytkowników

Wraz ze wzrostem popularności narzędzi do samodoskonalenia, takich jak Lyft, Headspace czy 
Duolingo, dzisiejsi pracownicy oczekują, że otrzymają narzędzia, których chcą i kiedy ich 
potrzebują. Katalogi aplikacji dla przedsiębiorstw (SelfService) spełniają potrzeby użytkowników, 
umożliwiając im natychmiastowy dostęp do zasobów, treści, pomocy technicznej i zaufanych 
aplikacji za pomocą jednego kliknięcia z ich urządzenia - wszystko to bez konieczności zgłaszania 
się do działu IT.
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Dzięki katalogom aplikacji dla 
przedsiębiorstw, użytkownicy 
mają możliwość dostępu do:

Przykład: Jamf Self Service dla macOS, iOS i iPadOS oferuje markowy katalog 
aplikacji, który może płynnie zintegrować się z wewnętrznymi zasobami każdej 
organizacji lub korporacyjnym intranetem.

KATALOG APLIKACJI DLA iOS/iPadOS KATALOG APLIKACJI DLA macOS

• App Store, B2B, aplikacje własne i 
oprogramowanie innych firm

• Poczta elektroniczna, VPN i inne konfiguracje
• E-książki, przewodniki i filmy wideo
• Zakładki i skróty
• Mapowanie drukarek i sterowniki
• Zgłoszenia do działu pomocy technicznej i 

zapytania o sprzęt
• Resetowanie haseł i informacje o zgodności
• Podstawowa konserwacja i diagnostyka systemu
• Aktualizacje oprogramowania i systemu 

operacyjnego
• Integracja pojedynczego logowania (SSO)
• Zlokalizowana obsługa języków: angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego, japońskiego i 
chińskiego uproszczonego



6 User empowerment and adoption

Korzyści z aplikacji na żądanie i katalogów zasobów.

Co z tego wynika dla IT?

• Zmniejsz ilość zgłoszeń do działu 
pomocy technicznej i koszty 
wsparcia, zachowując kontrolę nad 
swoim środowiskiem

• Automatycznie zainstaluj katalog 
aplikacji, taki jak Jamf Self Service, 
na każdym zarządzanym 
komputerze Mac, iPadzie lub 
telefonie iPhone

• Integracja z usługami katalogowymi
aby spersonalizować zawartość w 
oparciu o dział, rolę użytkownika, 
lokalizację i inne 

• Automatyzuj typowe zadania IT, 
takie jak resetowanie haseł i 
diagnostyka systemu, aby zapewnić 
wsparcie na poziomie zerowym

Co z tego wynika dla użytkowników?

• Zapewnij użytkownikom końcowym 
natychmiastowy dostęp do
intuicyjnego interfejsu użytkownika 
dostosowanego do lokalnego 
języka i środowiska.

• Zakładki do popularnych usług 
internetowych, takich jak narzędzia 
HR, platformy komunikacyjne lub 
zasoby wewnętrzne, ułatwiające 
dostęp do cennych informacji 
firmowych

• Instalowanie aplikacji 
zatwierdzonych przez organizację 
bez pomocy IT

• Szybkie rozwiązywanie typowych 
problemów informatycznych, takich 
jak instalacja drukarki czy 
aktualizacja oprogramowania

• Otrzymywanie w czasie 
rzeczywistym powiadomień o 
dostępnych usługach i poprawkach 
bezpieczeństwa

Zarządzanie urządzeniami Apple to tylko jeden z 
elementów Twojego portfolio technologicznego, 
ale jest to element krytyczny i kluczowy. 
Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu 
zgłoszeń pomocy technicznej, takiego jak 
ServiceNow, czy z narzędzia uwierzytelniania 
SSO, takiego jak Okta, rozwiązanie do 
zarządzania urządzeniami Apple musi płynnie 
integrować się z istniejącymi narzędziami IT. 

Wzmocnij moc tego, co masz, i poszerzaj moc 
swojego ekosystemu, korzystając z integracji firm 
trzecich, takich jak te widoczne na Jamf 
Marketplace. Od integracji międzybranżowych po 
konkretne rozwiązania, integracje takie stanowią 
pomost między zespołami IT i usługami, tworząc 
zintegrowane, bezpieczne i bezproblemowe 
doświadczenie dla użytkowników końcowych.

Bonus: Integracje z 
"aplikacjami firm trzecich"

Najlepsze rozwiązania MDM powinny oferować możliwość tworzenia marki katalogu 
aplikacji aby dopasować go do istniejących zasobów korporacyjnych. To płynnie 
integruje katalog aplikacji z istniejącymi wewnętrznymi właściwościami, zwiększając 
znajomość i łatwość użycia.

https://marketplace.jamf.com


Planowanie 
infrastruktury

Miejsce hostowania środowiska 
zarządzania jest równie ważne jak 
wybrane rozwiązanie do zarządzania. 
Hosting w chmurze nie tylko ułatwia 
aktualizację, ale także zdejmuje z 
działu IT dodatkową presję związaną 
z zarządzaniem serwerami, 
odzyskiwaniem danych po awarii itp. 

Coraz więcej organizacji przenosi się do 
chmury.

Poniżej przedstawiamy tylko kilka powodów, dla których organizacje 
korporacyjne wybierają chmurę:

Korzyści z hostingu w chmurze

Dostarczanie serwerów, 
bieżące zarządzanie 
bezpieczeństwem i 

aktualizacjami

Administracja i 
testowanie kopii 

zapasowych

Infrastruktura pamięci 
masowej zapewniająca 
globalną dostępność

Odzyskiwanie danych w 
przypadku awarii; 

lokalizacja poza siedzibą

Administracja bazą danych, 
bieżące bezpieczeństwo i 

aktualizacje

Zespół monitorowania i 
reagowania na serwery



Sprawdź nasze słowa, biorąc 
udział w bezpłatnej jeździe 

próbnej.

Wypróbuj

Standard zarządzania 
przedsiębiorstwem z Apple

Apple kontynuuje budowę połączonego ekosystemu, w którym aplikacje i usługi 
są kompatybilne z różnymi urządzeniami. Rosnące partnerstwo z przedsiębiorstwami (IBM, Cisco, SAP itp.) oraz rozkwit 

programów wyboru technologii sprawią, że do rąk użytkowników trafi jeszcze więcej urządzeń Mac, iPad, 
iPhone'a i Apple TV.

Aby w pełni wykorzystać możliwości Apple i Twojej inwestycji w 
technologię, potrzebujesz rozwiązania do zarządzania, które jest 
zgodne z intuicją Apple i które od pierwszego dnia udowodniło, że 
pomoc ludziom w osiągnięciu sukcesu z Apple jest najwyższym 
priorytetem.

Jako złoty standard w zarządzaniu Apple i z oddaniem 
ekosystemowi Apple od 2002 roku, Jamf jest produktem, któremu 
najbardziej ufają firmy i szkoły, które chcą zaoferować Apple i 
zapewnić spójne zarządzanie w całym ekosystemie.

Skontaktuj się z nami aby wybrać właściwe rozwiązanie

https://www.jamf.com/request-trial/
https://apple.promise.pl/kontakt/



