
Apple w pracy  

Wdrażanie i zarządzanie 
 

Proste wdrożenie. Na dowolną skalę. 
Apple ułatwia zespołom IT administrowanie urządzeniami, 
zarządzanie ich konfiguracją, dystrybuowanie aplikacji i treści 
oraz zabezpieczanie danych firmowych. Portal Apple Business 
Manager umożliwia udostępnianie urządzeń bezpośrednio 
użytkownikom, tak by mogli z nich korzystać od razu po wyjęciu 
z pudełka — bez konieczności ręcznego konfigurowania. 
Elastyczne modele wdrażania na wszystkich platformach Apple 
ułatwiają zespołom IT błyskawiczne wyposażanie pracowników 
w najlepsze narzędzia pracy. 

Zarządzanie nie musi być skomplikowane 
Urządzenia Apple są wyposażone we wbudowaną architekturę zarządzania 
urządzeniami mobilnymi (MDM), która ułatwia zespołom IT wdrażanie urządzeń, 
dystrybuowanie aplikacji i książek, konfigurowanie ustawień i zabezpieczanie 
wszystkich urządzeń. Korzystając z narzędzia MDM innej firmy, informatycy 
mogą zdalnie zarządzać urządzeniami i instalować w nich aktualizacje drogą 
bezprzewodową. W razie zagubienia urządzenia zespół IT może nawet zdalnie 
i bezpiecznie wymazać jego zawartość. 

Rozwiązanie MDM obsługuje konfigurację aplikacji, kont i danych na każdym 
urządzeniu. Obejmuje zintegrowane funkcje, takie jak egzekwowanie zasad, 
również tych dotyczących haseł. Mechanizmy kontroli są transparentne dla 
pracowników i chronią poufność ich prywatnych informacji. Dział IT sprawuje 
niezbędny nadzór, który jednak w żaden sposób nie przeszkadza pracownikom 
w efektywnym wykonywaniu ich zadań. 

Niezależnie od tego, czy firma używa serwera w chmurze, czy lokalnego, może 
z bogatej oferty różnych dostawców wybrać rozwiązanie MDM odpowiednie pod 
względem funkcji i ceny. Każde takie rozwiązanie używa architektury zarządzania 
Apple w systemach iOS, iPadOS, tvOS i macOS do obsługi funkcji i ustawień 
na każdej z tych platform. 

Całkowicie zautomatyzowane wdrożenie 
Apple Business Manager to portal WWW przeznaczony dla administratorów IT, 
który umożliwia wdrażanie urządzeń iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV i Mac 
w sposób scentralizowany — z jednego miejsca. Dzięki bezproblemowej 



współpracy z systemem zarządzania urządzeniami mobilnymi Apple Business 
Manager ułatwia automatyzację wdrażania urządzeń, kupowanie aplikacji, 
dystrybucję treści i tworzenie zarządzanych kont Apple ID dla pracowników. 

Dzięki usłudze Apple Business Manager każdy iPhone, iPad i Mac może zostać 
automatycznie przygotowany do pracy i skonfigurowany — a zespoły IT nie muszą 
zajmować się każdym urządzeniem z osobna. Dział IT może również kupować 
aplikacje i dystrybuować je wśród pracowników, a także umożliwić pracownikom 
korzystanie z usług Apple za pośrednictwem zarządzanych kont Apple ID. 

Elastyczne modele wdrażania 
Systemy iOS, iPadOS, macOS i tvOS umożliwiają stosowanie elastycznych zasad 
dotyczących bezpieczeństwa i konfiguracji, które dają się łatwo egzekwować 
i zarządzać. Organizacje mogą dzięki nim chronić swoje informacje i egzekwować 
od pracowników spełnianie firmowych wymagań, nawet jeśli pracownicy ci 
korzystają ze swoich własnych urządzeń, np. w ramach programu służbowego 
użytkowania prywatnego sprzętu (bring your own device, BYOD). 

Urządzenia Apple z systemami iOS 13, iPadOS 13.1 i macOS 10.15 oferują nową 
opcję rejestracji użytkowników pomyślaną specjalnie dla organizacji stosujących 
model BYOD. Rejestracja zapewnia użytkownikom większą autonomię w odniesieniu 
do ich własnych urządzeń, a jednocześnie podnosi poziom bezpieczeństwa danych 
firmowych, ponieważ są one przechowywane na odrębnym, zabezpieczonym 
kryptograficznie woluminie APFS. Takie rozwiązanie pozwala lepiej zrównoważyć 
bezpieczeństwo, prywatność i komfort pracy użytkowników w programach BYOD. 

Zespoły IT mogą także ustanowić ściślejszą kontrolę nad urządzeniami 
będącymi własnością organizacji, korzystając z mechanizmów nadzoru 
i rejestracji urządzeń. Mechanizmy te są dostępne, gdy organizacja kupuje 
urządzenia od Apple lub firmy Apple Authorized Reseller bądź operatora 
uczestniczącego w odpowiednim programie. 

Ta metoda rejestracji udostępnia dodatkowe mechanizmy zarządzania 
urządzeniami, które nie są dostępne w innych modelach wdrażania — w tym 
zaawansowane zabezpieczenia i opcję wykluczającą wyłączenie funkcji MDM. 
Ponadto dział IT może wymuszać lub opóźniać aktualizacje oprogramowania 
na nadzorowanych urządzeniach, by zapewnić ich zgodność z aplikacjami 
używanymi wewnętrznie w organizacji. 

Urządzenie należące do organizacji można udostępnić jednemu użytkownikowi, 
oddać do współużytkowania pracownikom wykonującym podobne zadania albo 
skonfigurować jako urządzenie do szczególnych zastosowań lub użytku wyłącznie 
z jedną aplikacją.

Więcej informacji o wdrażaniu  
i zarządzaniu. 

apple.com/pl/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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