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Według Gartnera, Zero Trust Network Access (ZTNA), jest produktem 
lub usługą, która na podstawie tożsamości lub kontekstu tworzy 
logiczną granicę wokół aplikacji lub zestawu aplikacji. 

W uproszczeniu ZTNA jest następcą Virtual Private Networking (VPN). 
Jednak w przeciwieństwie do VPN, który pochodzi z 1996 roku i opiera 
się na protokole PPTP (Peer-to-Peer Tunneling Protocol), Jamf Private 
Access został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych komputerach 
poprzez włączenie modelu bezpieczeństwa skoncentrowanego na 
tożsamości z zarządzaniem polityką świadomego ryzyka i specyficznymi 
dla aplikacji mikrotunelami. Ograniczają one dostęp do zasobów, do 
których użytkownicy są upoważnieni - a wszystko to w ramach 
infrastruktury opartej na chmurze, która upraszcza zarządzanie, skaluje 
się za pomocą jednego kliknięcia myszką i nie wymaga konserwacji 
sprzętu. 

• Jak działa Jamf Private Access

• Jakie funkcje bezpieczeństwa są 
wbudowane

• Dlaczego należy ponownie 
przemyśleć swoje podejście do 
uwierzytelniania i 
bezpieczeństwa w sieci

ZANURZ SIĘ W TYM E-BOOKU, 
ABY POZNAĆ PODSTAWY:

Oraz - gdzie zacząć?

ZEROWA ŚWIADOMOŚĆ O 
SIECI "ZERO TRUST"?
NIE MA PROBLEMU

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/zero-trust-network-access-ztna-
https://www.jamf.com/resources/product-documentation/private-access/
https://www.jamf.com/resources/product-documentation/private-access/


“OBECNIE NIKT NIKOMU NIE 
UFA"

Rola KURTA RUSELLA -   R .J .  MACREADY,  w f i lmie “The Thing” 
rośnie w miarę upływu czasu i  p ięt rzenia  s ię  problemów. 
MacReady łączy s ię  duchowo z ZTNA,  ponieważ technologia ta  
wykorzystu je konf igurac je bezpieczeństwa oparte na zasadzie 
najmnie jszych przywi le jów i  skupione wokół  wspólnego tematu 
"n igdy n ie ufa j ,  zawsze sprawdzaj" .

Zasadniczo,  dz ięki  egzekwowaniu zasady najmnie jszego 
przywi le ju  w połączeniu z  kontro lą  postawy urządzenia w 
czas ie rzeczywistym,  dostęp do chmury jest  przyznawany 
każdej  apl ikacj i  ty lko dla konkretnego,  upoważnionego 
użytkownika,  który żąda dostępu za pomocą swoich 
unikalnych danych uwierzytelnia jących.

Oznacza to ,  że po uwierzyte ln ieniu s ię  użytkownika na 
urządzeniu za pomocą jego poświadczeń tożsamości  w 
chmurze,  połączenia b iznesowe są zabezpieczone,  a  
jednocześnie umożl iwia ją  apl ikac jom niebiznesowym 
kierowanie s ię  bezpośrednio do Internetu w procesie zwanym 
"dz ie lonym tunelowaniem",  zachowując prywatność użytkownika 
końcowego i  optymal izu jąc in f rast rukturę s iec iową.  To 
dodatkowo optymal izu je s ieć bazową poprzez dodanie 
wydajności  do sposobu nawiązywania połączenia lub 
mikrotunelu .  Dzięki  wykorzystaniu mikrotunel i  zatwierdzeni  
użytkownicy ,  urządzenia i  apl ikac je mogą być zabezpieczone 
od początku do końca.  Jeś l i  k tórekolwiek z  kryter iów,  
powiedzmy urządzenie osobiste ,  n ie  jest  skonf igurowane do 
dostępu -  n iezależnie od wprowadzenia odpowiednich 
poświadczeń -  dostęp do zasobów f i rmy zostanie 
uniemożl iwiony.  



VPN ZTNA
W przeciwieństwie do VPN, gdzie 

dostęp przyznawany jest holistycznie 
i zapewnia użytkownikom dostęp do 

całej sieci zasobów, granularne 
podejście ZTNA wzmacnia 

bezpieczeństwo, przyznając 
użytkownikom dostęp tylko do tego, 

czego potrzebują, kiedy tego 
potrzebują. W wyniku zwiększenia 

bezpieczeństwa Państwa organizacji 
poprzez polityki dostosowane do 
wymogów zgodności, zapewnia to 

większe, bardziej kompleksowe 
wsparcie w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowników końcowych, urządzeń 

firmowych i danych. 



Podobnie jak w przypadku dychotomii przedstawionej w filmie "Ucieczka z 
Nowego Jorku", gdzie niesławny Snake Plissken wypowiada tytułową 
frazę, gdyż znalazł się pomiędzy swobodami przyznanymi obywatelom a 
ograniczeniami wynikającymi z prawa - wprowadzonego w celu utrzymania 
spokoju i porządku - administratorzy IT mogą stanąć przed podobnym 
dylematem:

Jak organizacje równoważą ochronę bezpieczeństwa, zapewniając 
jednocześnie dostęp użytkowników końcowych do niezbędnych 
zasobów i danych?

Jamf Private Access właśnie to robi. 

Dzięki politykom skoncentrowanym na tożsamości i aplikacjach, które 
umożliwiają produktywność, a jednocześnie eliminują szeroką 
wykrywalność i dostępność danych i aplikacji, do których użytkownicy nie 
powinni mieć dostępu, Jamf Private Access zapewnia, że ujednolicona 
polityka dostępu pozostaje spójna dla data center, wielu infrastrukturach 
chmurowych i aplikacjach SaaS, a także we wszystkich nowoczesnych 
systemach operacyjnych (OS) i paradygmatach zarządzania.

Podwójne wzmocnienie bezpieczeństwa za pomocą różnych polityk, 
zwiększają bezpieczeństwo poprzez uniemożliwienie dostępu do 
zasobów, poprzez wykonywanie cyklicznych kontroli urządzeń w celu 
oceny bezpieczeństwa i “zdrowia” danych oraz proaktywne działanie w 
celu zidentyfikowania urządzeń, które mogą być zagrożone lub w inny 
sposób stanowić wysokie ryzyko dla bezpiecznego dostępu do zasobów - 
nie wspominając o ogólnej postawie bezpieczeństwa sieci.

"TWOJE ZASADY NAPRAWDĘ
ZACZYNAJĄ MNIE 
DENERWOWAĆ" 



Zaczynając od solidnych, opartych na chmurze 
fundamentów, infrastruktura stosowana przez Jamf 
Private Access nie wymaga żadnego sprzętu do 
zarządzania, żadnych umów o wsparcie i nie polega na 
instalacji i/lub konfiguracji skomplikowanego 
oprogramowania. 

Nie zapominajmy, że scentralizowana, wysoce skalowalna i 
natychmiastowa natura chmury oznacza, że dane są chronione od 
chwili, gdy urządzenia są zapisane w usłudze - niezależnie od tego, ile 
urządzeń wchodzi w skład floty i gdzie na świecie są one fizycznie 
zlokalizowane. Jedyne, co jest potrzebne, to połączenie z siecią.

Podobnie jak sympatyczny, ale nieco obojętny Jack Burton z filmu 
"Big Trouble in Little China", natura oparta na chmurze i rozszerzające 
możliwości integracje, które zasilają Jamf Private Access, sprawiają, że 
jest on zawsze gotowy do pracy, na pierwszej linii. Zawsze ciężko 
pracuje, aby chronić punkty końcowe, szyfrując połączenia, 
monitorując stan urządzeń i wdrażając zautomatyzowane przepływy 
pracy w celu usunięcia wykrytych problemów, zapewniając optymalną 
wydajność urządzeń, bezpieczeństwo użytkowników i danych.

“WSZYSCY SPOKÓJ, 
JESTEM TUTAJ.”



Uwaga spoiler: działaj mądrzej, nie ciężej 

Jednym z przykładów integracji, która ma kluczowe znaczenie dla 
architektury ZTNA, jest możliwość włączenia uwierzytelniania 
użytkowników za pomocą funkcji Single Sign-On (SSO) za 
pośrednictwem preferowanego dostawcy tożsamości (IdP) w chmurze. 
Eliminuje to kłopot związany z zarządzaniem certyfikatami dla 
użytkowników i/lub urządzeń, co z kolei eliminuje wymóg 
utrzymywania własnego dedykowanego centrum certyfikacji (CA), a 
także wszystkie problemy związane z siecią, które są wymagane 
podczas konfigurowania zabezpieczeń dla tego typu infrastruktury w 
środowiskach pracy w dużej mierze zdalnej lub hybrydowej.

Dzięki temu administratorzy mogą skutecznie wykorzystać połączenie 
sieciowe każdego urządzenia z łącznością z chmurą, aby "pracować 
inteligentnie, a nie ciężko". W końcu mniejszy narzut oznacza większą 
wydajność, co nigdy nie jest złą rzeczą. A skoro mowa o mniejszym 
nakładzie, to sam agent Jamf Private Access jest nie tylko zbudowany 
z myślą o najwyższym poziomie ochrony urządzeń, użytkowników i 
danych, ale również zaprojektowany tak, aby wykorzystywać jak 
najmniejszą liczbę zasobów. 

JAK DZIAŁA JAMF PRIVATE 
ACCESS? 

  Jamf natywnie wspiera  Oktę i 
Azure oraz wszystkich innych 
głównych dostawców IdP, jak 
Ping, Google, czy Azure 
federation.



Model bezpieczeństwa 
skoncentrowany na tożsamości

Tylko autoryzowani użytkownicy 
mogą łączyć się z aplikacjami 

biznesowymi, co zapewni spójne 
egzekwowanie zasad pomiędzy 
data center, chmurą i aplikacjami 

SaaS.

Mikrotunele oparte na 
aplikacjach

Podłączaj użytkowników tylko 
do aplikacji, do których mają 

uprawnienia. Mikrotunele 
wymuszają najmniejszych 

przywilejów dostępu i 
zapobiegają bocznym ruchom 

sieciowym (powszechny wektor 
łamania bezpieczeństwa).

Nowoczesna infrastruktura 
chmurowa

Zero sprzętu do zarządzania, 
umów wsparcia do odnowienia 

czy skomplikowanego 
oprogramowania do 

skonfigurowania. Nawet eliminuje 
potrzebę posiadania kontroli 

administracyjnej nad urządzeniem, 
aby umożliwić mu bezpieczny 

dostęp.

PRIVATE ACCESS: OPCJE BEZPIECZEŃSTWA



Integracja z usługami tożsamości

Włącz uwierzytelnianie 
użytkowników poprzez pojedyncze 
logowanie (SSO) i wyeliminuj 
konieczność zarządzania 
certyfikatami.

Szybka i wydajna łączność

Bezkompromisowy dostęp do 
aplikacji biznesowych - bez wpływu 
na żywotność baterii - i działa “po 
cichu" w tle, nie zakłócając 
doświadczenia użytkownika. 

Integracja z usługami tożsamości

Włącz uwierzytelnianie 
użytkowników poprzez pojedyncze 
logowanie (SSO) i wyeliminuj 
konieczność zarządzania 
certyfikatami.

Inteligentne dzielenie tunelu

Zapewnij bezpieczeństwo 
połączeń biznesowych, 
jednocześnie umożliwiając 
aplikacjom niebiznesowym 
bezpośrednie kierowanie do 
Internetu, zachowując prywatność 
użytkowników końcowych i 
optymalizując infrastrukturę 
sieciową.

Ujednolicona polityka dostępu

Obejmuje wszystkie lokalizacje 
hostingowe (onpremises, chmury 
prywatne i publiczne oraz aplikacje 
SaaS), wszystkie nowoczesne 
systemy operacyjne i wszystkie 
paradygmaty zarządzania. 

"Lekka aplikacja"

Automatyczne ustanawianie tuneli, 
gdy aplikacje muszą się połączyć i 
bezproblemowe ponowne 
łączenie w przypadku zakłóceń. 



Nawet gdy VPN adresuje wszystkie Twoje zagrożenia bezpieczeństwa, jedno 
pozostaje:
użytkownik musi faktycznie połączyć się z VPN. Często niechęć lub po prostu brak 
wiedzy o tym, jak połączyć się z VPN, prowadzi do tego, że organizacje narażają 
swoje dane na ryzyko, nie umieszczając ich w zabezpieczonych granicach sieci, aby 
zapewnić użytkownikom dostęp do informacji.

Dzięki ZTNA użytkownicy nigdy nie muszą zastanawiać się, kiedy i jak uzyskać 
dostęp do zabezpieczonych stron. Logują się do swojego urządzenia i kiedy 
nadchodzi czas, mogą uzyskać dostęp do zabezpieczonych danych. Za kulisami, 
ZTNA zapewnia, że użytkownik jest uwierzytelniony, autoryzowany i że urządzeniu 
można zaufać, aby uzyskać bezpośredni dostęp do danych. ZTNA zmusza 
organizacje do prawidłowego zabezpieczenia danych, jednocześnie ułatwiając 
dostęp do nich użytkownikom końcowym. 

Minęły już czasy podejmowania ryzyka związanego z danymi w celu dostosowania 
się do użytkowników, którzy ponownie zapomnieli instrukcje VPN!

Niezależnie od typu urządzenia lub systemu operacyjnego, na którym pracują 
użytkownicy, dostęp ZTNA automatycznie ustanawia mikrotunele, gdy aplikacje 
muszą się połączyć i równie łatwo połączyć się ponownie w przypadku 
zakończenia sesji lub zakłócenia usługi. Jamf Private Access nie przejmuje cennych 
zasobów sprzętowych ani nie wyczerpuje baterii, gdy nie jest używany.

DLACZEGO WARTO 
ROZWAŻYĆ PONOWNIE VPN I 
PRZYJĄĆ ZTNA



Nie, zamiast tego stoi jak wartownik w gotowości, czekając na 
aplikację, prośbę użytkownika lub usługę, która wymaga dostępu do 
chronionych danych, aby rozpocząć działanie, zarówno chroniąc 
zasoby, jak i utrzymując płynne doświadczenie użytkownika, 
jednocześnie eliminując możliwość odkrycia i dotarcia do danych i 
aplikacji, do których użytkownicy nie powinni mieć dostępu; i 
zapewniając opartą na chmurze, definiowaną programowo granicę 
(SDP), aby zabezpieczyć dane, które przemieszczają się przez 
izolowane połączenia dla każdej aplikacji.

A kiedy Jamf Private Access jest używany z Private Relay - nową 
usługą iCloud, która chroni prywatność użytkowników, ukrywając ich 
adres IP i lokalizację przed odwiedzanymi przez nich stronami 
internetowymi - możliwy jest bezpieczny dostęp do aplikacji 
biznesowych bez problemów związanych z wydajnością, prywatnością 
i bezpieczeństwem, jakie wiążą się ze starymi korporacyjnymi 
połączeniami VPN. 

Dzięki temu połączeniu użytkownicy są chronieni podczas 
przeglądania stron prywatnych i firmowych. Urządzenia należące do 
osób prywatnych można wdrożyć z Jamf, aby chronić i kierować ruch 
korporacyjny; przeglądanie osobiste pozostanie prywatne dzięki 
kierowaniu przez iCloud Private Relay. Połączenie Jamf Private Access 
i iCloud+ Private Relay to najbardziej optymalne podejście do ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa bez obniżania wydajności i komfortu 
użytkownika.  



Zacznij już dziś zabezpieczać urządzenia, użytkowników i dane w 
swoim zdalnym lub hybrydowym środowisku pracy, korzystając z 
nowoczesnego podejścia do bezpieczeństwa: Jamf Private Access, 
opartego na frameworku Zero Trust Network Access, aby wymusić 
dostęp o najmniejszych uprawnieniach w oparciu o model 
bezpieczeństwa skoncentrowany na tożsamości. 

Przeprowadzaj kontrole stanu urządzeń i automatyzuj procesy 
naprawcze w oparciu o polityki uwzględniające ryzyko, aby podnieść 
poziom bezpieczeństwa floty, a wszystko to z jednej 
scentralizowanej, opartej na chmurze konsoli, bez zakłócania 
intuicyjnego doświadczenia użytkownika.

Zobacz, jakie są możliwości, korzystając z bezpłatnej wersji próbnej.

Skontaktuj się z nami

CO TERAZ?

https://apple.promise.pl/kontakt/



