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W tym artykule omówiono typowe dyskusje 
dotyczące bezpieczeństwa i wyjaśniono, co 
organizacje powinny wiedzieć o platformach macOS 
i iOS, aby zespoły wewnętrzne były dobrze 
wyedukowane w zakresie najlepszych praktyk 
bezpieczeństwa przed wprowadzeniem urządzeń 
Apple do swojego środowiska. 

Tematy poruszone tutaj zawierają:

• Podejście Apple do zarządzania urządzeniami
• Jakie zabezpieczenia są charakterystyczne dla 

firmy Apple?
• Na co należy zwrócić uwagę przy dodawaniu 

nowych urządzeń Apple
• Jakie integracje Apple są dostępne, aby 

wykorzystać to, co już masz

Aspekty bezpieczeństwa urządzeń 
Apple w przedsiębiorstwie



Jak zbudowany jest ekosystem Apple

Jak powinniśmy podejść do zarządzania urządzeniami Apple?  
Apple zaprojektował platformy iOS i macOS ze zintegrowanym podejściem do sprzętu, 
oprogramowania i usług, które zapewniają bezpieczeństwo z założenia i ułatwiają zespołom 
IT konfigurację, wdrożenie i zarządzanie. Tak jak pracownicy oczekują spójnych doświadczeń 
podczas korzystania z iPhone'a, iPada i Maca w pracy, tak samo IT powinno oczekiwać 
podobnych doświadczeń podczas zarządzania obiema platformami dla pracowników.

Apple przygotowało specjalne programy dla przedsiębiorstw, które pomagają usprawnić 
proces wdrażania i zabezpieczania, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. 
Programy Device Enrollment Program (DEP) i Volume Purchase Program (VPP) firmy Apple, w 
połączeniu z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi (MDM), umożliwiają spójne i chronione 
zarządzanie urządzeniami Mac, iPad, iPhone i Apple TV. 

Wiele organizacji poszukuje jednego narzędzia, które zaspokoi potrzeby wszystkich urządzeń 
Apple, Microsoft i Google. Pozostawia to organizacje z lukami w zarządzaniu, 
doświadczeniach użytkowników i bezpieczeństwie. W przypadku stosowania jednego 
narzędzia do zarządzania wieloma platformami, funkcje bezpieczeństwa nie są odpowiednio 
wykorzystywane, a korzyści wynikające ze zintegrowanego podejścia Apple zostają utracone.
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Podstawa systemów Apple

Apple OSs

Opcje bezpieczeństwa

Programy wdrażania Apple

Framework zarządzania

The Apple Framework

Aby wyartykułować podejście Apple do bezpieczeństwa, należy 
najpierw zrozumieć podstawy frameworku Apple.  



Czym różni się zarządzanie Apple od Microsoft

Czym Apple różni się od tradycyjnego zarządzania punktami końcowymi Microsoft?  
Kluczem do łatwości użytkowania systemu Apple jest wbudowana struktura 
zarządzania znana jako zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM). MDM umożliwia 
informatykom tworzenie profili konfiguracyjnych, które zarządzają różnymi 
ustawieniami wewnątrz systemu operacyjnego. Profile te są dostarczane “w locie" za 
pośrednictwem usługi Apple Push Notification Service (APNs). APNs utrzymuje stałe 
połączenie z urządzeniami Apple, dzięki czemu informatycy nie muszą tego robić. 
MDM umożliwia zarządzanie, o którym tradycyjni administratorzy Windows mogą 
sądzić, że można je uzyskać jedynie poprzez wiązanie z domeną lub Group Policy 
Object (GPO). 

Czy APNs wpływa na naszą postawę bezpieczeństwa? 
APNs to bezpieczna i wysoce wydajna usługa propagacji informacji do urządzeń z 
systemem iOS i watchOS, tvOS i macOS. APNs jest krytyczną warstwą dla programów 
wdrożeniowych Apple i innych zabezpieczeń, takich jak Remote Lock i Remote Wipe. 
W rzeczywistości programy Apple, takie jak DEP, VPP lub MDM, nie będą działały bez 
wprowadzonych APN-ów, ponieważ programy te nie mogą być wykorzystane przez 
połączenie proxy. Muszą być dostępne przez bezpośredni kanał Apple, czyli APNs.

Dodatkowe korzyści z APNs obejmują:

• Zwiększony poziom bezpieczeństwa w zarządzaniu zasobami Apple należącymi 
do firmy.

APNs pozwala zdalnie zablokować/wyłączyć zgubione/skradzione/
skompromitowane urządzenie “w locie"
• MDM jest zależny od APNS przy wysyłaniu krytycznych poleceń, takich jak 

instalacje oprogramowania lub aktualizacje zapasów.
• Chociaż profile konfiguracyjne MDM mogą być dostarczane do macOS 

"offline", metoda ta wymaga o wiele więcej zachodu, niż zarządzanie "w locie"
• APNS automatycznie wymusza "zameldowanie się" urządzenia do serwera 

MDM

Unikalna technologia, która wydaje się być wyzwaniem dla bezpieczeństwa, 
dostarcza wielu korzyści. 

Wiele usług Google i Microsoft zaczyna wymagać tego samego poziomu 
zaufania i bezpośredniego połączenia, co APNS. Rozwiązania VOIP firmy Cisco 
dla systemu iOS opierają się na APNS-ach dla wiadomości push i Callkit. APNS 
ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Usługi 
takie jak App Store, uwierzytelnianie iCloud i odzyskiwanie systemu przy pomocy 
Internetu nie będą w pełni funkcjonować (lub nie wszystkie) bez APNS. Jeśli 
otworzysz porty na specyfikację Apple, wszystko wpadnie na swoje miejsce. 

Więcej na stronie Apple: https://help.apple.com/deployment/macos/#/
ior9d28751c0. 

Apple Push Notification  
Server Architecture

APNS

https://help.apple.com/deployment/macos/#/ior9d28751c0
https://help.apple.com/deployment/macos/#/ior9d28751c0
https://help.apple.com/deployment/macos/#/ior9d28751c0


Czy Apple wymaga oprogramowania zabezpieczającego innych firm? 
W przeciwieństwie do systemów Windows lub Android, dodatkowa warstwa 
zabezpieczeń lub narzędzia firm trzecich są rzadziej stosowane w przypadku urządzeń 
Apple.

Tradycyjne firmy zajmujące się bezpieczeństwem, skoncentrowane na systemie 
Windows, zwykle pozostają w tyle za cyklami rozwojowymi firmy Apple, co 
potencjalnie spowalnia wprowadzanie nowych systemów operacyjnych i funkcji 
bezpieczeństwa. W rzeczywistości traktowanie Apple jak innej platformy często 
uniemożliwia pracownikom osiągnięcie maksymalnej produktywności i zakłóca 
przyjazne doświadczenia, z których słynie Apple. Ponadto przyjęcie wersji 
oprogramowania Windows na urządzeniu Apple to recepta na złe wykonywanie kodu, 
problemy z pamięcią i problemy z rozszerzeniem jądra (KEXT) - wszystko to prowadzi 
do niekończących się problemów z bezpieczeństwem.

Wbudowane przez Apple szyfrowanie i antywirus umożliwiają wielu organizacjom 
działanie bez udziału firm trzecich, ale niektórzy wciąż szukają rozwiązań do 
zarządzania wyciekiem danych korporacyjnych. Wyciek danych korporacyjnych można 
jednak monitorować za pośrednictwem MDM, a dodatkowe zabezpieczenia po stronie 
sieci wykorzystują narzędzia takie jak Cisco Security Connector. 

W lutym 2018 roku Cisco, Apple, Aon i Allianz wprowadziły pierwsze w swoim rodzaju 
rozwiązanie do zarządzania ryzykiem cybernetycznym dla przedsiębiorstw, składające 
się z usług oceny odporności cybernetycznej od Aon, najbezpieczniejszej technologii 
od Cisco i Apple oraz opcji rozszerzonego ubezpieczenia cybernetycznego od Allianz. 
Aby dowiedzieć się więcej o tej współpracy, przeczytaj pełne ogłoszenie na stronie  
Apple. 

Jakie są doświadczenia związane z zarządzaniem urządzeniami Apple? 
Tradycyjnie w IT panowało przekonanie, że "nie mamy takiej jakości narzędzi do 
zarządzania urządzeniami Apple, jak w przypadku urządzeń z systemem Windows". 
Takie postrzeganie, spotęgowane przez błędne przekonanie, że zarządzanie 
urządzeniami Apple jest trudniejsze niż innymi platformami, sprawiło, że wiele 
organizacji stroniło od oferowania i wspierania urządzeń Apple.

Badania wykazały, że Apple jest w rzeczywistości łatwiejszy do zarządzania niż inne 
platformy. Badanie Dimensional Research przytoczył, że 66 procent respondentów 
twierdzi, że Mac jest łatwiejszy do zabezpieczenia niż PC, natomiast 90 procent 
twierdzi, że iOS jest łatwiejszy do zabezpieczenia niż inne platformy. Podobne wyniki 
uzyskano, gdy zapytano o to, czy urządzenia Apple są łatwiejsze do wdrożenia, 
konfiguracji i wsparcia.

Gigant branży - IBM jest tylko jedną z wielu organizacji, które zdecydowały się 
zaoferować program wyboru pracownikom z wykorzystaniem platformy Apple. W 
rzeczywistości obecny CIO IBM, Fletcher Previn, udowodnił, że IBM zarabia i 
oszczędza pieniądze z każdym Maciem wybranym zamiast PC.

Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwa oczekują spójnego wdrożenia i doświadczeń 
użytkowników. Apple zapewnia tę spójność i bezpieczeństwo od razu po wyjęciu z 
pudełka. 

organizacji twierdzi, że 
Mac jest łatwiejszy do 
zabezpieczenia niż PC.

66%

organizacji twierdzi, że 
system iOS jest łatwiejszy 

do zabezpieczenia niż 
inne platformy.

90%

https://www.apple.com/newsroom/2018/02/cisco-apple-aon-allianz-introduce-a-first-in-cyber-risk-management/
https://www.jamf.com/resources/e-books/2016-survey-managing-apple-devices-in-the-enterprise/
https://www.jamf.com/blog/debate-over-ibm-confirms-that-macs-are-535-less-expensive-than-pcs/


Jakie zabezpieczenia są unikalne dla ekosystemu 
Apple

Jakie zabezpieczenia są wbudowane w system macOS?
Podstawę systemu macOS tworzy zintegrowane i bezpieczne oprogramowanie.

Wbudowane zabezpieczenia systemu macOS obejmują: 

• FileVault to warstwa szyfrowania wbudowana w system macOS, która chroni dane 
użytkownika w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

• Aktualizacje oprogramowania pochodzą bezpośrednio od firmy Apple i są cyfrowo 
podpisane przez nią, dzięki czemu organizacje i działy IT wiedzą, że można im zaufać.

• System Integrity Protection (SIP) chroni przed dostępem użytkowników i aplikacji do 
podstawowych plików systemu operacyjnego, które w przeciwnym razie mogłyby stać się 
celem exploitów.

• Gatekeeper lpozwala IT zdefiniować, skąd użytkownicy mogą pobierać swoje aplikacje. 
Działa, aby zapobiec uruchomieniu niepodpisanych aplikacji (lub złośliwego 
oprogramowania) i dlatego współpracuje z XProtect, aby szybko powstrzymać 
rozprzestrzenianie się złośliwego oprogramowania.

• XProtect to zautomatyzowany program antywirusowy, aktualizowany przez Apple. 
Zapobiega to uruchamianiu na komputerach Mac szkodliwego oprogramowania i/lub często 
nieaktualnych, podatnych na ataki wtyczek, takich jak Java i Flash.

• Malware Removal Tool. Apple potrafi usunąć złośliwe oprogramowanie, które jednak zdoła 
dostać się do systemu.

• App Store Aplikacje dostępne w App Store są zawsze weryfikowane i dostępne są tylko 
zasoby zatwierdzone przez Apple. Apple ma możliwość natychmiastowego usunięcia 
dostępności aplikacji i cofnięcia certyfikatów deweloperskich.

• App Sandboxing zapewnia, że aplikacje nie udostępniają (lub kradną) danych z systemu 
lub między sobą.

• Kontrole prywatności są dostępne do zdefiniowania przez użytkowników i IT - przejrzysty 
proces, dzięki któremu użytkownicy wiedzą, kiedy usługi lokalizacyjne są wykorzystywane, 
które aplikacje mają dostęp do kontaktów lub kalendarzy oraz jakie informacje są 
udostępniane Apple i/lub twórcom aplikacji.

Kompletna lista opcji zabezpieczeń Maca dostępna tutaj: https://www.apple.com/macos/
security/.

Dlaczego powinniśmy wykorzystać FileVault do szyfrowania dysków? 
FileVault to wbudowane szyfrowanie dysków dla systemu macOS, co oznacza, że dział IT nie 
musi dodawać żadnego dodatkowego oprogramowania w celu zaszyfrowania dysku. Można je 
włączyć ręcznie lub zdalnie na wszystkich komputerach Mac. Klucze szyfrowania mogą być 
zarządzane centralnie, dzięki czemu dział IT może uzyskać dostęp do niezbędnych danych po 
odejściu pracownika z organizacji lub w przypadku, gdy zapomni on hasła i będzie potrzebował 
pomocy przy logowaniu. Klucze szyfrujące można również łatwo rotować w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa.

https://www.apple.com/macos/security/
https://www.apple.com/macos/security/


Jakie zabezpieczenia są wbudowane w system iOS?
Wiele z tych samych podstawowych funkcji zabezpieczeń systemu Mac jest 
dostępnych dla iPada i iPhone'a, co zapewnia spójność i bezpieczeństwo w 
całym ekosystemie Apple: 

• Bezpieczeństwo systemu obejmuje technologie takie jak Secure Boot, Software 
Authorization, Secure Enclave i inne, aby zapewnić, że system operacyjny nie 
został naruszony. IT ma także możliwość wymazania całego systemu 
operacyjnego iOS i rozpoczęcia pracy od nowa.

• Touch ID / Face ID wykorzystuje czujniki linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy, 
aby usprawnić proces logowania i zapewnić dostęp do urządzenia tylko 
autoryzowanym użytkownikom.

• Szyfrowanie i ochrona danych zapewniają, że dane osobiste i firmowe nie mogą 
być zagrożone, nawet jeśli inne aspekty urządzenia zostały wymazane z powodu 
kradzieży lub utraty.

• Nadzór to dodatkowy zestaw funkcji, które mogą być wykorzystane przez dział IT 
w celu uzyskania dodatkowych możliwości zarządzania w bardziej 
kontrolowanych środowiskach.

Kompletna lista opcji zabezpieczeń iOS: https://www.apple.com/business/docs/
iOS_Security_Guide.pdf.

Na co zwrócić uwagę przy dodawaniu 
nowych urządzeń Apple

Jak wykazać bezpieczeństwo naszych urządzeń Apple? 
Podstawą zarządzania urządzeniami Apple jest możliwość tworzenia profili 
konfiguracyjnych. Budując profile konfiguracyjne za pomocą rozwiązania do 
zarządzania urządzeniami mobilnymi, takiego jak Jamf Pro, dział IT może 
egzekwować kody dostępu, ograniczać ustawienia, definiować protokoły 
sieciowe, konfigurować ustawienia VPN i konta pocztowe oraz wiele innych. IT 
może następnie wdrożyć dowolne z tych ustawień do zarządzanych urządzeń.

Dlaczego nie musimy używać kontenerów na aplikacje? 
Narzędzia do zarządzania skoncentrowane na Apple, takie jak Jamf Pro, służą do 
wdrażania zatwierdzonych aplikacji na urządzenia i uniemożliwiania dostępu do 
nich aplikacjom niezatwierdzonym. System iOS już teraz wspiera możliwość 
zarządzania aplikacjami korporacyjnymi za pomocą natywnego zarządzania 
aplikacjami przy użyciu rozwiązań takich jak Jamf Pro. Ta metoda zarządzania 
oddziela dane korporacyjne od osobistych i zarządza przepływem danych bez 
użycia aplikacji kontenerowych, które mają tendencję do spowalniania 
wydajności lub awarii z każdym wydaniem systemu operacyjnego.  

https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf
https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf


Jakie kontrole bezpieczeństwa istnieją dla Maca poza frameworkiem MDM? 
W przypadku macOS rozwiązania takie jak Jamf Pro wykraczają poza 
podstawowe zarządzanie urządzeniami, dzięki Jamf Agent. Jamf Agent to agent 
binarny, który jest instalowany po dodaniu komputera Mac do zarządzania. 
Pozwala to IT na utworzenie ukrytego konta administratora, które przyznaje 
zdalny dostęp root do wszystkich zarządzanych komputerów Mac. 

Po zainstalowaniu Jamf Agent, dział IT może uruchamiać bardziej zaawansowane 
polityki i skrypty, instalować oprogramowanie spoza App Store, takie jak Adobe, i 
wiele innych. To rozszerza możliwości dostosowywania i zarządzania poza to, co 
potrafi MDM.

Jak możemy zatwierdzać, egzekwować i raportować zgodność urządzeń Apple 
w naszym środowisku? 
W przypadku branż podlegających ścisłym regulacjom prawnym, audyty mogą 
być ciągłe i żmudne, dlatego możliwość udowodnienia, że urządzenia są 
rzeczywiście zarządzane i bezpieczne, jest istotna dla wykazania zgodności z 
przepisami. 

Zbieranie informacji o urządzeniach jest kluczem do spełnienia wymogów 
prawnych i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wiedza o tym, ile urządzeń 
znajduje się w środowisku organizacji, kto ma jakie urządzenie, stan aktualizacji 
oprogramowania, jakie profile i ustawienia zostały przypisane do każdego 
urządzenia, aktualny stan szyfrowania oraz jakie ograniczenia i konfiguracje są 
stosowane, są kluczowe dla każdego zdrowego i bezpiecznego środowiska. 

Rozwiązania takie jak Jamf Pro pozwalają IT na tworzenie raportów dotyczących 
praktycznie nieskończonej ilości kategorii zasobów, aby pomóc organizacjom w 
podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych i wykazać zgodność z 
wewnętrznymi wymogami bezpieczeństwa. 

Jeśli urządzenie nie spełnia wymogów, wdrożenie profili konfiguracyjnych na 
odpowiednim urządzeniu wymusza powrót do zgodności. Jeśli więcej niż jedno 
urządzenie jest niezgodne z przepisami lub należy sprawdzić całe środowisko, 
wykorzystaj Jamf Pro, aby stworzyć dynamiczne grupy Smart Groups dla 
urządzeń. Smart Groups są oparte na zaawansowanych kryteriach inwentaryzacji 
zdefiniowanych przez IT i mogą uruchamiać automatyczne działania zarządcze w 
oparciu o raport z inwentaryzacji.



Jak radzimy sobie z łataniem oprogramowania na macOS innych firm? 
Oprogramowanie może się szybko zdezaktualizować, a gdy tak się stanie, 
urządzenie, dane i sieć mogą stać się podatne na zagrożenia wewnętrzne i 
zewnętrzne. Te luki można szybko i skutecznie załatać za pomocą zarządzania 
patchami. 

Funkcje zarządzania poprawkami w MDM powinny umożliwiać działowi IT 
otrzymywanie powiadomień o poprawkach, gdy dostępne są zaktualizowane wersje 
oprogramowania innych firm, tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania z 
odpowiednią poprawką (zaktualizowaną wersją oprogramowania), dystrybucję 
poprawki do odpowiednich urządzeń, a następnie otrzymywanie raportu o 
poprawkach za pośrednictwem zarządzania zasobami, aby upewnić się, że 
poprawka została zainstalowana prawidłowo.

Wiedząc natychmiast, które aplikacje i oprogramowanie są nieaktualne, a następnie 
szybko podejmując działania w celu zapewnienia zainstalowania najbardziej 
aktualnej i bezpiecznej wersji, organizacje przyjmują proaktywne podejście do 
przepływów pracy w zakresie bezpieczeństwa.

Dlaczego nie powinniśmy wiązać naszych urządzeń Apple z Active Directory? Jeśli 
chodzi o wdrożenie, Mac różni się od tradycyjnego wdrożenia 1 do 1. Dzięki takim 
narzędziom, jak Jamf Pro, Enterprise Connect i NoMAD, dodawanie do domeny 
należy do przeszłości. Wiązanie z domeną nie tylko wpływa na przepływy pracy w 
trybie DEP, jeśli organizacja nie ma swoich kontrolerów domeny wystawionych na 
zewnątrz, ale organizacje wykorzystujące wiązanie tracą również możliwość 
wysyłania nowych urządzeń do zdalnych użytkowników. Podczas gdy wiązanie jest 
opcją, organizacje korzystające z rozwiązania takiego jak Jamf Pro mogą zarządzać 
kontami lokalnymi, aby zastosować te same wymagania dotyczące złożoności i 
wygaśnięcia hasła, nie martwiąc się o połączenia lub utratę synchronizacji z AD. 
Oznacza to mniej monitów o hasło dla użytkowników końcowych i mniej telefonów 
do działu pomocy technicznej IT. 

Jak usługi chmurowe współpracują z urządzeniami Apple? 
Przesunięcie w stronę chmury jest coraz częstsze. W przypadku hostingu w chmurze 
dostęp do bazy danych jest ograniczony, a nie znajduje się na serwerze w sieci. 
Przez dziesiątki lat organizacje budowały "mury" wokół swojej firmy i 
wykorzystywały perymetry sieciowe jako pierwszą linię obrony. Ponieważ miejsca 
pracy stają się coraz bardziej mobilne, a dane nie “mieszkają" już po prostu za 
zaporą, organizacje muszą przejść na bardziej nowoczesny, oparty na tożsamości 
model bezpieczeństwa. 

Microsoft przenosi dane przedsiębiorstwa do chmury dzięki usłudze Azure Active 
Directory. Aby zapewnić, że tylko zaufani użytkownicy na zaufanych urządzeniach 
korzystający z zaufanych aplikacji mają dostęp do tych danych korporacyjnych w 
chmurze, Microsoft i Jamf oferują ekskluzywną integrację w celu uzyskania 
warunkowego dostępu bez proxy. Więcej o tym: https://www.jamf.com/resources/
white-papers/conditional-access-going-beyond-perimeter-based-security/.
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Jak egzekwować branżowe normy bezpieczeństwa? 
Jak większość zespołów InfoSec wie, egzekwowanie zależy od tego, jakie są 
standardy bezpieczeństwa i jakie standardy zgodności muszą być spełnione. 
SOC 2 różni się od HIPAA, a PCI od CIS. Wiedza o tym, czego należy 
przestrzegać, to ważny pierwszy krok. 

Jamf Pro zapewnia elastyczny framework, który pomaga w spełnieniu wielu 
powszechnych standardów regulacyjnych. Dział IT może po prostu zdefiniować 
obowiązujące normy, zbudować odpowiednie profile i polityki, a następnie 
zastosować je. Może to być np. ograniczenie funkcji konsumenckich, takich jak 
iCloud Drive, egzekwowanie funkcji Gatekeeper w celu zapewnienia, że 
pobierane są tylko bezpieczne aplikacje, egzekwowanie funkcji FileVault w celu 
szyfrowania komputerów Mac, lub ograniczanie aplikacji poprzez wyszukiwanie 
zastrzeżonej aplikacji (lub nawet systemu macOS) we wszystkich zarządzanych 
urządzeniach Apple, a po jej zlokalizowaniu - usunięcie jej. IT musi po prostu 
zdefiniować, jakie są ustawienia i wykorzystać te informacje do tworzenia profili 
konfiguracyjnych i polityk, a następnie zastosować je do urządzeń. 

Jak korzystać z rekomendacji CIS: https://www.jamf.com/resources/white-
papers/macos-security-checklist/.

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


Dlaczego powinniśmy korzystać z programów 
wdrożeniowych firmy Apple?  

Programy wdrożeniowe Apple dla przedsiębiorstw, DEP i VPP, są bezpłatne i dostępne 
wyłącznie w firmie Apple. Programy te nie tylko zapewniają wyższy poziom 
bezpieczeństwa urządzeń, ale także dają działowi IT możliwość automatyzacji i 
personalizacji konfiguracji urządzeń w skali całego przedsiębiorstwa.

• DEP to opracowana przez Apple metoda wprowadzania urządzeń Apple 
należących do instytucji w stan bezpieczny i zarządzany. DEP umożliwia 
wdrożenie bezdotykowe, co oznacza, że tradycyjny proces instalacji obrazu 
systemu operacyjnego lub konieczność ręcznego konfigurowania przez 
dział IT zostały wyeliminowane. Użytkownicy mogą szybko i 
bezproblemowo zarejestrować się w środowisku, minimalizując czas 
wdrożenia i zabezpieczając punkt końcowy w ciągu zaledwie kilku kliknięć. 
Urządzenia zamówione bezpośrednio w Apple lub u autoryzowanego 
sprzedawcy Apple kwalifikują się do programu DEP i są automatycznie 
zapisywane do zarządzania podczas wstępnej konfiguracji.

• W przypadku urządzeń z systemami macOS, iOS i tvOS, DEP umożliwia 
dodatkowe kontrole zarządzania, zapewniając głębszy poziom zarządzania.

• W połączeniu z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi, czyli MDM 
(wbudowany framework zarządzania firmy Apple), sprzęt gotowy do pracy 
jest dostarczany użytkownikom w sposób dynamiczny, w oparciu o ich 
potrzeby, w przeciwieństwie do uniwersalnego podejścia

• VPP pozwala IT licencjonować aplikacje z App Store i dystrybuować 
oprogramowanie do osób lub urządzeń. W przypadku dystrybucji 
bezpośrednio na urządzenie nie są wymagane identyfikatory Apple ID. 
Identyfikatory Apple ID identyfikują użytkownika i umożliwiają mu dostęp 
do usług Apple, takich jak iCloud, iTunes i App Store.

• Dział IT może zarządzać zakupionymi aplikacjami VPP i odzyskiwać je do 
ponownej dystrybucji, jeśli pracownik opuści firmę lub nie będzie już 
potrzebował danej aplikacji.

"Nie każde rozwiązanie do 
zarządzania urządzeniami 
Apple wspiera programy i 
usługi Apple. Sprawdź u 
swojego dostawcy, czy 

obsługuje te programy, a 
także zmiany przyrostowe."



Jakie integracje Apple są dostępne, aby 
wykorzystać to, co już masz

Jak Apple (i Jamf) integruje się z naszym istniejącym stosem technologii IT? 
Organizacje, IT i pracownicy nie żyją w bańce. Firma Apple udowodniła swoje 
zaangażowanie w sprawy przedsiębiorstw, współpracując z takimi firmami 
technologicznymi jak Cisco w celu dostarczania nowoczesnych i bezpiecznych usług 
biznesowych.

Wiele firm potrzebuje usług spoza ekosystemu Apple. Dzięki bezpiecznym i 
kompatybilnym integracjom organizacje mogą wykorzystywać wszystkie aspekty 
swojego środowiska i korzystać z szeregu usług, które napędzają biznes.  

Przykłady obejmują: 

• Jam's Application Programming Interface (API), który zapewnia elastyczność w 
budowaniu integracji z istniejącymi narzędziami IT.

• Integracja Microsoft EMS z Jamf w celu zaoferowania ekskluzywnej integracji bez 
proxy dla warunkowego dostępu na komputerach Mac.

• Cisco ISE do tworzenia i egzekwowania zasad bezpieczeństwa i dostępu dla 
urządzeń podłączonych do sieci firmowej.

• Cisco Fast Lane umożliwia oszczędzanie przepustowości sieci poprzez 
nadawanie priorytetów aplikacjom i automatyczne konfigurowanie jakości usług.

• ServiceNow do automatyzacji procesów informatycznych i biznesowych w celu 
zarządzania operacjami.

W miarę jak nowoczesne organizacje przechodzą na narzędzia korporacyjne, takie jak 
Cisco, dodanie Jamf do zarządzania komputerami Mac oferuje w pełni zintegrowane 
rozwiązanie bez skąpstwa na żadnej z obsługiwanych platform. 

Ponadto, w swoim niedawno opublikowanym raporcie Security Data Report, firma 
zarządzająca tożsamością, Okta Inc, opublikowała kilka spostrzeżeń skupiła się na 
rosnącej popularności aplikacji cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Narzędzia 
bezpieczeństwa, takie jak Jamf, po raz pierwszy w tym roku znalazły się w pierwszej 
piętnastce najszybciej rozwijających się aplikacji.
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Apple + Jamf dla niezrównanego zarządzania i bezpieczeństwa urządzeń 
Najbezpieczniejsza platforma wymaga najsolidniejszego rozwiązania w zakresie 
zarządzania, aby zapewnić egzekwowanie i instalowanie wszystkich możliwych 
zabezpieczeń. Żadna inna firma zarządzająca urządzeniami mobilnymi nie integruje się z 
firmą Apple i jej usługami lepiej niż Jamf, a żaden dostawca nie jest bardziej odpowiedni, 
aby zapewnić sukces ekosystemowi Apple. 

Dlatego organizacje dbające o bezpieczeństwo, takie jak 10 z 10 największych banków 
amerykańskich i dziewięć z 10 największych firm technologicznych, powierzają Jamf 
zarządzanie środowiskiem Apple. 

Dzięki całodziennemu wsparciu dla wszystkich systemów operacyjnych i funkcji Apple, Jamf 
jest produktem, któremu ufają firmy chcące wykorzystać i wzmocnić swoich pracowników 
dzięki Apple. 

Jamf dostarcza narzędzi niezbędnych do zabezpieczenia 100 lub 100 000 urządzeń Apple, 
dając jednocześnie organizacjom swobodę skoncentrowania się na strategicznych 
zadaniach, które oszczędzają czas, poprawiają doświadczenia użytkowników i pozwalają 
firmie odnieść sukces. 

Dziewięćdziesiąt sześć procent klientów Jamf odnawia swoje umowy rok po roku. 
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Jamf Pro może wpłynąć na zarządzanie urządzeniami 
Apple, odwiedź stronę jamf.com/products/Jamf-Pro.

http://jamf.com/products/Jamf-Pro



