
Munkában az Apple  

Üzembe helyezés 
és felügyelet 
 

Egyszerű üzembe helyezés, 
bármekkora léptékben. 
Az Apple megkönnyíti az informatikai csapatok számára az eszközök 
adminisztrálását, a konfigurációk kezelését, az alkalmazások 
és a tartalmak kiosztását, valamint a vállalati adatok védelmét. 
Az Apple Business Managerrel az eszközök közvetlenül kioszthatók 
az alkalmazottak körében és azonnal használatba vehetők, végleg 
elhagyva a manuális konfigurálás terheit. Az informatikai részleg 
a rugalmas, az összes Apple-platformot magában foglaló 
üzembehelyezési modellekkel gyorsan elérhetővé teheti 
az alkalmazottai számára a munkavégzéshez lehető 
legalkalmasabb eszközöket. 

Egyszerű felügyelet 
Az Apple-eszközökbe beépített mobileszköz-felügyeleti (MDM) keretrendszer 
megkönnyíti az informatikai csapatok számára az eszközök üzembe helyezését, 
az alkalmazások és a könyvek kiosztását, a beállítások konfigurálását és az 
eszközök védelmét. Ha a megoldást kiegészítik egy külső féltől származó  
MDM-eszközzel, az informatikai csapatok távolról is felügyelhetik és frissíthetik 
az eszközöket. Ha egy-egy eszköz elvész, távolról és biztonságosan törölhetik 
a tartalmát. 

Az MDM minden érintett eszközön támogatja az alkalmazások, a fiókok és az adatok 
konfigurálását. Ebbe beletartoznak az integrált szolgáltatások is, például 
a használandó jelszavak és szabályzatok betartatása. A rendszer szabályozása 
az alkalmazottak által is átlátható módon történik, és biztosak lehetnek benne, hogy 
a személyes adataik védelme nem sérül. Az informatikai részleg az alkalmazottak 
termelékenységének megzavarása nélkül látja el a szükséges felügyeletet. 

MDM-megoldásokat számos forgalmazó kínál különböző szolgáltatásokkal és 
árképzési modellben, akár felhőalapú, akár helyszíni kiszolgálókra van szükség 
a vállalkozás igényeinek kielégítéséhez. Mindegyik megoldás az Apple felügyeleti 
keretrendszerére támaszkodik iOS-en, iPadOS-en, tvOS-en vagy macOS-en 
a szolgáltatások és a beállítások felügyeletéhez. 



Beavatkozást nem igénylő üzembe helyezés 
Az Apple Business Manager egy webes portál, amelyen a rendszergazdák egy 
helyről végezhetik el az iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV és Mac eszközök 
üzembe helyezését. Az Apple Business Manager problémamentesen működik 
együtt a cég mobileszköz-felügyeleti megoldásával, és megkönnyíti az eszközök 
automatikus üzembe helyezését, az alkalmazásvásárlást és a tartalmak kiosztását, 
valamint az alkalmazottak felügyelt Apple ID azonosítóinak létrehozását. 

Az Apple Business Manager segítségével minden iPhone, iPad és Mac 
automatikusan beüzemelhető és konfigurálható, így az informatikai csapatoknak 
nem kell mindegyik eszközzel külön-külön foglalkozniuk. Az informatikai részleg 
beszerezhet és kioszthat alkalmazásokat az alkalmazottaknak, és lehetővé teheti 
számukra az Apple-szolgáltatások használatát egy felügyelt Apple ID azonosítóval. 

Rugalmas üzembehelyezési modellek 
Az iOS, az iPadOS, a macOS és a tvOS rugalmas biztonsági szabályzatokat 
és konfigurációkat támogat, amelyek egyszerűen betartathatók és felügyelhetők. 
Ez lehetővé teszi a vállalatoknak a vállalati információk védelmét, és arról is 
gondoskodni lehet, hogy az alkalmazottak még akkor is megfeleljenek a vállalati 
követelményeknek, ha saját számítógépet használnak, például a saját eszköz 
használatát lehetővé tevő programok (bring your own device, BYOD) részeként. 

Az iOS 13-at, iPadOS 13.1-et és macOS 10.15-öt futtató Apple-készülékek 
támogatják a felhasználók kifejezetten a BYOD-programokhoz kialakított 
új regisztrálási lehetőségét. A felhasználói regisztráció nagyobb önállóságot 
biztosít a felhasználónak a saját eszközén, miközben fokozott biztonságot nyújt 
a különálló, titkosított APFS-kötetben tárolt vállalati adatoknak. Ez a megoldás 
gondoskodik a BYOD-programok biztonságának, adatvédelmének és felhasználói 
élményének kiegyensúlyozottabb kialakításáról. 

Az informatikai csapatok a felügyelettel és az eszközregisztrációval magasabb 
szintű ellenőrzést is kialakíthatnak a szervezeti tulajdonú eszközök felett. 
Ez a lehetőség akkor érhető el, ha az eszközöket a vállalkozás az Apple-től vagy 
egy résztvevő hivatalos Apple-viszonteladótól vagy -szolgáltatótól vásárolta. 

Ez a regisztrációs módszer olyan további eszközkezelési lehetőségeket tesz 
elérhetővé (például továbbfejlesztett biztonsági szolgáltatásokat és nem 
eltávolítható MDM-et), amely más üzembehelyezési modelleknél nem áll 
rendelkezésre. Az informatikai részleg azt is megteheti, hogy kényszeríti vagy 
elhalasztja a szoftverfrissítéseket a felügyelt eszközökön, hogy biztosítsa a 
kompatibilitást a belső alkalmazásokkal. 

A szervezeti tulajdonban lévő eszközöket ki lehet osztani egyetlen 
felhasználónak, osztozhat rajtuk több alkalmazott, hogy különböző általános 
feladatokat hajtsanak végre rajtuk, de speciális használatra, akár egyetlen 
alkalmazáshoz is konfigurálhatók.

További információk az üzembe 
helyezésről  
és felügyeletről. 

apple.com/hu/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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