
Organisaties moeten met elk Apple device naadloos technologie kunnen 

integreren, zodat zakelijke initiatieven worden gestimuleerd en gebruikers 

veilig toegang krijgen tot de bronnen die ze nodig hebben. De IT-afdeling 

moet de vereiste functionaliteit kunnen leveren voor de werkomgeving van 

vandaag en ervoor zorgen dat iedereen erop kan vertrouwen dat devices en 

gegevens altijd worden beschermd – en uiteraard moet dit allemaal leiden 

tot een uitzonderlijke ervaring voor elke werknemer.

Jamf is de enige schaalbare Apple Enterprise Management-oplossing die 

de volledige levenscyclus van Apple in een bedrijf automatiseert zonder 

de ervaring van de eindgebruiker negatief te beïnvloeden of zonder dat 

IT het device hoeft aan te raken. Vanaf het moment dat een Apple device 

wordt geopend tot de dag dat het wordt vervangen, verbetert Jamf de totale 

zakelijke Apple ervaring voor IT en eindgebruikers.

Volgens Hobson & Company besteden bedrijven 
die Jamf gebruiken 80% minder tijd aan het leveren 
van devices, 90% minder tijd aan het beheren van 
applicaties en inventarisaties, en verminderen ze 
de kans op een beveiligingslek met 2 basispunten.1

1. https://resources.jamf.com/documents/white-papers/driving-roi-the-case-for-a-proven-apple-device-
management-solution.pdf

Verbind, beheer en bescherm 
Apple devices, apps en 
bedrijfsbronnen.
Jamf Apple Enterprise Management laat je 
organisatie slagen met Apple.



Een consistente, native Apple ervaring die werknemers beter laat presteren.

Automatische implementatie

Prepareer devices voor elke werknemer, overal. 

Integreer met implementatieprogramma's 

van Apple om inschrijving en configuratie te 

automatiseren en een schaalbare, zero-touch-

ervaring te bieden met elk gloednieuwe device, 

gepersonaliseerd voor elk persoon.

Op identiteit gebaseerde toegang

Voorzie devices van bedrijfskritische applicaties 

op basis van de cloudidentiteitsgegevens van de 

werknemer, compleet met multifactorauthenticatie 

die is ingeschakeld voor elke aanmelding en één 

wachtwoord dat tot op het lokale accountniveau 

wordt gesynchroniseerd.

Geselecteerde on-demand hulpmiddelen

Geef gebruikers meer mogelijkheden met een 

Self Service appstore met eigen merk. Geef hun 

de mogelijkheid om zonder hulp van IT apps te 

installeren, software bij te werken en hun eigen 

device te beheren.

Inventarisbeheer

Verzamel automatisch gegevens van gebruikers, 

hardware, software en beveiligingsapparatuur 

of pas specificaties van je inventaris aan. 

Gebruik geautomatiseerde inventarisgegevens 

en dynamische Smart Groups om acties zoals 

upgrades van het besturingssysteem te activeren.

Uitgebreide zichtbaarheid 

Met dashboards, realtime waarschuwingen 

en rapportages over ingebouwde Apple 

beveiligingsframeworks zoals XProtect, 

Gatekeeper en MRT weet je het direct wanneer er 

verdachte activiteiten plaatsvinden.
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Devicebeheer

Door beheer op afstand en het gebruik van 

configuratieprofielen, regels, smart targeting en 

scripts, kun je geavanceerde workflows gebruiken 

om het beheer van Mac, iPad, iPhone en Apple TV 

te automatiseren. En met een robuuste API en 300 

integraties van derden verhoogt Jamf de waarde 

van je bestaande tech-stack.

Gestroomlijnd appbeheer

Koop apps in bulk en kies de implementatiemethode 

waarmee ze automatisch beschikbaar worden 

voor gebruikers (geen Apple ID vereist). Bouw 

aangepaste app- en softwarepakketten en houd 

automatisch software van derden up-to-date.

Bestrijding en herstel van bedreigingen

Ontvang realtime waarschuwingen op je device om 

activiteiten te analyseren en kies vervolgens of je 

proactief bedreigingen wil blokkeren, isoleren of 

herstellen. Voorkom aanvallen van bekende macOS-

malware, inclusief de bedreigingen en aanvallen die 

uniek zijn voor de architectuur van Apple.

Veiligheidsbeheer

Beveilig devices door gebruik te maken van native 

Apple beveiligingsfuncties, zoals het afdwingen 

van codering op macOS en iOS en toegangscodes 

op iOS, stel regels op om FileVault voor macOS in 

te schakelen, beperk schadelijke software en patch 

Apple devices.

Voor meer informatie over een betere ervaring met macOS, iPadOS, iOS 

en tvOS dankzij Jamf, kun je contact opnemen met je wederverkoper.


