
APPLE BUSINESS MANAGER
Poznaj prosty portal WWW, który pozwala zautomatyzować wdrażanie iPhone’ów,

iPadów, iPodów touch, Apple TV oraz komputerów Mac z jednego miejsca.

Apple Business Manager i Apple School
Manager oferują kluczowe funkcje potrzebne do
realizacji strategii wdrażania typu zero-touch 
 (wdrożenie bez udziału IT).

2.   Apple Business Manager oraz Apple School Manager pozwalają na zakup
aplikacji oraz zdalne ich wdrażanie i zarządzanie nimi za pomocą rozwiązania
MDM.

Co umożliwiają Apple Business Manager i Apple School
Manager?

3.  Dzięki nim bez problemu skonfigurujesz urządzenia i wdrożysz
aplikacje bez użycia Apple ID.

 1. Dzięki tym usługom, przy pierwszym wyjęciu urządzenia z pudełka 
i jego włączeniu, następuje automatyczna rejestracja na serwerze
zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).
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Warto przypomnieć, że z dniem 1.12.2019 Apple zablokowało dostęp do usług takich jak
Apple Deployment Program (DEP) oraz Volume Purchase Program (VPP). 

W związku z tym, migracja do usługi Apple Business Manager stała się konieczna, aby
nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń oraz programu zakupów grupowych.



Czym jest Apple ID?

Apple ID to unikalne identyfikatory, które pozwalają wiedzieć, kto jest
użytkownikiem danego urządzenia. Firma Apple umożliwia zarządzanie
identyfikatorami Apple ID dzięki czemu działy IT  mogą mieć pełną kontrolę
nad konfiguracją i zarządzaniem Apple ID. 

W przypadku Apple School Manager usługa pozwala oszczędzić uczniom 
(i rodzicom) konieczność tworzenia i zapamiętywania własnego identyfikatora 
i hasła.

Co najważniejsze, usługi te - zaprojektowane specjalnie dla firm i szkół -
są dostępne bezpłatnie. Jedynym wymaganiem jest zakup technologii Apple
od obsługiwanego dostawcy, takiego jak Innergo Systems (w przypadku Apple
Business Managera).

Na początku roku 2020 firma Apple wprowadziła zmiany w nazewnictwie
usług:

Stare nazewnictwo:

DEP - Automatyczna rejestracja
urządzeń

VPP - Program zakupów grupowych

Nowe nazewnictwo:

DEP + VPP - Apple Business
Manager (dla firm)

DEP + VPP - Apple School Manager
( dla szkół)

Aby jak najlepiej wykorzystać usługi Apple Business Manager oraz Apple
School Manager, potrzebujesz oprogramowania MDM, które obsługuje Apple.
Innergo Systems w swoim portfolio posiada takie systemy MDM jak VMware
Workspace One czy Jamf Pro. Są to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do
zarządzania Apple. Produktom tym zaufały firmy i szkoły, które chcą zapewnić
spójne zarządzanie w całym ekosystemie.
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Umożliwia konfigurację niewymagającą ingerencji działu IT. 

Nowo zakupione urządzenie od Innergo Systems mogą trafić
bezpośrednio do użytkownika końcowego. Konfiguracja przez dział IT
jest zbędna.

Pozwala na egzekwowanie obowiązkowej, niedającej się
wycofać rejestracji w systemie MDM.

Po uruchomieniu urządzenia i połączeniu z siecią Internet, urządzenie
przedstawia się jako należące do firmy lub szkoły. Tego kroku nie da się
pominąć nawet wymazując wielokrotnie zawartość urządzenia.

Poprzez nadzór nad systemem iOS oraz macOS usługi Apple
pozwalają realizować takie operacje, jak zdejmowanie blokady
aktywacji lub zarządzanie dodatkowymi ustawieniami.

W wielu przypadkach urządzenie Apple nie służy tylko do pracy. Dzięki
usługom iCloud użytkownik może w pełni wykorzystać potencjał Mac’a,
iPhone’a lub iPada. Co jednak jeśli pracownik opuści firmę i zapomni
wylogować się/usunąć swoje konto iCloud? 
Z pomocą przychodzi system MDM zintegrowany z usługami Apple.
Jedno kliknięcie i urządzenie może posłużyć nowemu pracownikowi.

Pozwala na sprawne, zindywidualizowane przygotowanie
urządzeń do pracy.

Dzięki usługom Apple (ABM oraz ASM) oraz systemom MDM możemy w
łatwy sposób zastosować różne ustawienia urządzeń dla różnych grup
użytkowników.

Korzyści płynące z zdalnego zarządzania urządzeniami Apple:
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Jest to scentralizowany portal do zarządzania wdrożeniami
urządzeń, zakupami i dystrybucją treści oraz zarządzania rolami 
w organizacji.

Logując się do usług Apple w łatwy sposób będziemy mogli dokupić aplikację,
przypisać nowe lub usunąć stare urządzenie z naszego serwera MDM.
Dodatkowo, w każdej chwili możemy stworzyć lub zmodyfikować konto do
zarządzania usługami Apple Business Manager/School Manager.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  22 87 37 700

  biuro@innergo.pl

Jeśli interesuje Cię usługa Apple Business Manager, skontaktuj się z nami. 
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania 
i zaproponują rozwiązanie właściwe dla Twoich potrzeb.
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