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Implementering 
og administration 
 

Enkel implementering. I ethvert omfang. 
Apple gør det nemt for IT-afdelinger at administrere enheder 
og konfigurationer, distribuere apps og indhold og sikre 
virksomhedsdata. Med Apple Business Manager kan enheder 
distribueres direkte til medarbejderne og tages i brug med det 
samme – alt sammen uden behov for manuel konfiguration. Og med 
fleksible implementeringsmodeller til alle Apple-platforme kan  
IT-afdelingen få medarbejdere i gang med arbejdet hurtigere end 
nogensinde før og med endnu bedre værktøjer til deres rådighed. 

Nem administration 
Apple-enheder har indbygget framework til administration af mobile enheder 
(MDM), hvilket gør det nemt for IT-afdelinger at implementere enheder, distribuere 
apps og bøger, konfigurere indstillinger og garantere sikkerheden for hver enkelt 
enhed. I kombination med en MDM-løsning fra tredjepart kan IT-afdelingen 
fjernadministrere og -opdatere iOS-enheder trådløst. Og hvis enheder skulle blive 
væk, kan IT-afdelingen tilmed fjernslette indholdet på dem på sikker vis. 

Med MDM kan apps, konti og data konfigureres for hver enkelt enhed. Det gælder 
også for indbyggede funktioner som håndhævelse af adgangskoder og politikker. 
Kontrolfunktionerne er synlige for medarbejderne, og samtidig forbliver deres 
personlige oplysninger private. Og IT-afdelingen får det overblik, de har brug 
for, uden at forstyrre deres medarbejderes produktivitet. 

Der findes MDM-løsninger fra en lang række leverandører med forskellige 
funktioner og priser, så I kan finde en, der passer til jeres virksomhed, uanset 
om I har en cloud-baseret eller en intern server. Og alle løsninger anvender 
Apples administrationsplatform i iOS, iPadOS, tvOS og macOS til at administrere 
funktionerne og indstillingerne for de forskellige platforme. 

Zero-touch-implementering 
Apple Business Manager er en webbaseret portal, hvor IT-afdelinger kan 
implementere iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV og Mac fra ét centralt sted. 
Apple Business Manager, der fungerer problemfrit med en løsning til 
administration af mobile enheder, gør det nemt at automatisere implementering 



af enheder, købe apps og distribuere indhold samt oprette administrerede Apple-
id’er for medarbejdere. 

Alle iPhone-, iPad- og Mac-enheder kan indstilles og konfigureres automatisk 
med Apple Business Manager – så IT-afdelingen ikke behøver at håndtere hver 
enkelt enhed individuelt. IT-afdelingen kan også købe og distribuere apps til 
medarbejdere og gøre det muligt for dem at bruge Apple-tjenester via et 
administreret Apple-id. 

Fleksible implementeringsmodeller 
iOS, iPadOS, macOS og tvOS understøtter fleksible sikkerhedspolitikker og 
konfigurationer, der er nemme at håndhæve og administrere. Ved hjælp heraf kan 
virksomheder beskytte deres virksomhedsoplysninger og sikre, at medarbejderne 
lever op til virksomhedskravene, selv hvis de bruger egne medbragte enheder – 
f.eks. som del af en BYOD-ordning (medbring din egen enhed). 

Apple-enheder med iOS 13, iPadOS 13.1 og macOS 10.15 understøtter en ny 
mulighed for brugertilmelding, der er specielt designet til BYOD-ordninger. Med 
brugertilmelding kan brugerne have deres egne enheder i fred, samtidig med at 
virksomhedens data gøres mere sikre, ved at de lagres i et adskilt, kryptografisk 
beskyttet APFS-drev. Det giver en bedre balance mellem sikkerhed, anonymitet 
og brugeroplevelse i BYOD-ordninger. 

IT-afdelinger kan også vælge at indføre mere kontrol over virksomhedsejede 
enheder gennem overvågning og tilmeldingen af enheder, hvilket er muligt, 
når virksomheden køber enheder fra Apple eller en autoriseret Apple-forhandler 
eller -udbyder. 

Denne tilmeldingsmetode giver yderligere kontrolfunktioner til administration 
af enheder, der ikke er tilgængelige for andre implementeringsmodeller, herunder 
avancerede sikkerhedsfunktioner og MDM, som ikke kan fjernes. Og IT-afdelingen 
kan desuden håndhæve eller udsætte softwareopdateringer på alle overvågede 
enheder for at sikre kompatibilitet med interne apps. 

Virksomhedsejede enheder kan udleveres til en enkelt bruger, deles af 
medarbejderne til at udføre fælles opgaver eller konfigureres som en enhed, 
der er udviklet specielt til en bestemt brug eller en specifik app.

Få mere at vide om implementering  
og administration. 
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