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Utrulling og 
administrasjon 
 

Enkelt å rulle ut – uansett størrelse. 
Apple gjør det lett for IT-avdelinger å administrere enheter og 
konfigureringer, distribuere apper og innhold, og beskytte 
bedriftsdata. Med Apple Business Manager kan enhetene 
distribueres direkte til medarbeiderne, som umiddelbart kan ta dem 
i bruk – uten manuell konfigurering. Og med fleksible 
utrullingsmodeller for alle Apple-plattformene, kan IT-avdelingen få 
medarbeiderne raskere i gang enn noensinne, med enda bedre 
verktøy til disposisjon. 

Enkel administrering 
Apple-enheter har et integrert MDM-rammeverk som gjør det lettere for IT-
avdelingen å rulle ut enheter, distribuere apper og bøker, konfigurere innstillinger 
og beskytte hver enkelt enhet. Sammenkoblet med et MDM-verktøy fra en 
tredjepart, kan IT-avdelingen fjernadministrere og oppdatere enheter trådløst. Og 
hvis enheter forsvinner, kan IT-avdelingen fjernslette innholdet på en sikker måte.  

MDM har støtte for konfigurering av apper, kontoer og data på hver enkelt enhet. 
Dette inkluderer integrerte funksjoner som sikrer passordbeskyttelse og 
overholdelse av retningslinjer. Kontrollene er synlige for de ansatte samtidig som 
de ivaretar personvernet.  Og IT har til enhver tid den nødvendige oversikten, uten 
å forstyrre brukerne i arbeidet de gjør.  

Enten en bedrift bruker en skybasert server eller en intern server er MDM-
løsninger tilgjengelige fra en rekke forhandlere med mange ulike funksjoner og 
prisnivåer, og yter dermed stor fleksibilitet. Alle løsningene benytter Apples 
administreringsrammeverk i iOS, iPadOS, tvOS eller macOS til å administrere 
funksjoner og innstillinger for hver plattform.   

Berøringsfri utrulling  
Apple Business Manager er en nettbasert portal der IT-administratorer kan rulle ut 
iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV og Mac fra ett og samme sted. Apple Business 
Manager fungerer sømløst med en MDM-løsning og gjør det enkelt å automatisere 
utrullingen av enheter, kjøpe apper og distribuere innhold samt opprette 
administrerte Apple ID-er for ansatte.  



Med Apple Business Manager kan hver iPhone, iPad og Mac settes opp og 
konfigureres automatisk, slik at IT-avdelingen ikke trenger å håndtere hver enkelt 
enhet individuelt. IT kan også kjøpe og distribuere apper til de ansatte og gi dem 
muligheten til å bruke Apple-tjenester via en administrert Apple ID.  

Fleksible utrullingsmodeller  
iOS, iPadOS, tvOS og macOS støtter fleksible sikkerhetsregler og konfigurasjoner 
som er enkle å håndheve og administrere. Gjennom disse kan organisasjoner 
beskytte bedriftsinformasjon og sikre at de ansatte opptrer i tråd med bedriftens 
krav, selv om de bruker sine egne enheter – for eksempel som en del av et BYOD-
program (Bring Your Own Device – bruk din egen enhet). 

Med iOS, iPadOS 14 og macOS 11.1 støtter Apple-enheter et nytt alternativ for 
brukerregistrering, som er spesielt utviklet for BOYD-programmer. 
Brukerregistrering gir brukerne mer kontroll over egne enheter samtidig som 
det sikrer bedriftsdata bedre ved å lagre dem på et separat, kryptografisk 
beskyttet APFS-volum. Og på iOS- og iPadOS-enheter får IT-teamene mer 
fleksibilitet til å identifisere hvilke apper som ikke kan fjernes uten å påvirke 
brukeropplevelsen. Dette gir en bedre balanse mellom sikkerhet, personvern 
og brukeropplevelse for BOYD-programmer.  

IT-avdelingen kan også velge å iverksette mer kontroll over bedriftseide enheter 
ved å ta i bruk overvåking og enhetsregistrering, som er tilgjengelig når en 
organisasjon kjøper enheter fra Apple eller en Apple-autorisert forhandler eller 
operatør.  

Denne registreringsmetoden gir ytterligere administreringskontroller for enheter, 
som ikke er tilgjengelige ved andre utrullingsmodeller, inkludert avanserte 
sikkerhetsfunksjoner og ikke-slettbar MDM. Og IT kan pålegge eller utsette 
oppdateringer for ulike overvåkede enheter for å sikre kompatibilitet med interne 
programmer.  

Bedriftseide enheter kan gis til en enkeltbruker, deles av medarbeidere for 
utførelse av fellesoppgaver, eller konfigureres som en spesialutviklet enhet for en 
bestemt bruk eller én enkelt app.

Finn ut mer om utrulling og 
administrering. 
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