
De standaard in zakelijk 
beheer van Apple devices
Maximaliseer gebruikersproductiviteit met krachtige 
workflows voor Mac, iPad, iPhone en Apple TV.

Het gebruik van Apple producten in organisaties 

blijft wereldwijd groeien en de behoefte aan 

zakelijk beheer van Apple devices is nog nooit zo 

groot geweest.

Jamf Pro – de maatstaf voor het beheer van Apple devices – is een 

toonaangevende oplossing voor de beste en veiligste eindgebruikerservaring 

voor Mac, iPad, iPhone en Apple TV.

Geef Apple gebruikers de beste ervaring.

Jamf Pro richt zich al 17 jaar voor 100% op het beheer van Apple devices 

en gebruikt native Apple technologie om te zorgen voor de Apple ervaring 

die eindgebruikers kennen en waarderen. We houden nauwgezet Apple 

releases bij om de compatibiliteit met besturingssystemen op dezelfde dag 

al te kunnen aanbieden. Dit betekent dat zowel jij als je eindgebruikers 

onmiddellijk toegang tot nieuwe productiviteits- en beheerfuncties krijgen.

" SAP koos Jamf vanwege hun focus op de 
gebruikerservaring. Jamf Pro in combinatie 
met de Apple@SAP service zorgt voor een 
consequente ervaring voor onze Apple gebruikers."

—  Martin Lang, Vice President,  

IT Services Enterprise Mobility, SAP



Gebruikersproductiviteit. Gemaximaliseerd.

Implementatie

Verwen je eindgebruikers met een volledig aanpasbare 

inwerkperiode. Bied de perfecte Mac, iPad, iPhone of 

Apple TV – allemaal naadloos geïmplementeerd met de 

workflow van je keuze.

Devicebeheer

Gebruik configuratieprofielen, beleidsregels en scripts om 

je Apple devices precies zo te laten functioneren als nodig 

is. Ga verder dan simpele probleemoplossing door het 

beheer te automatiseren met onze gepatenteerde Smart 

Groups technologie: een krachtige manier om op basis van 

inventarisatiegegevens realtime waarschuwingen en acties 

te activeren.

Appbeheer

Stroomlijn appbeheer met bulkaankopen en -implementatie. 

Jamf Pro kan worden geïntegreerd met Apple Business 

Manager en Apple School Manager, zodat je eenvoudig apps 

kunt toewijzen aan gebruikers of devices – geen Apple ID 

vereist. Implementeer apps uit de App Store, B2B App Store 

of je eigen in-house apps op maat. Zo nodig, kun je ook app-

licenties terugvragen om elders opnieuw te gebruiken.

Voorraad

Verzamel automatisch gegevens van gebruikers, hardware, 

software en beveiligingsapparatuur of pas specificaties van je 

inventaris aan. Dynamic Smart Groups houden alles voor je 

bij, inclusief softwareversies en aflopende garantie.

Het mooiste van alles? Jamf Pro werkt naadloos met je bestaande IT-services en technologieën.

Met vergaande integraties met Microsoft, Google, Cisco en meer vergroot je de waarde van je bestaande tech-stack.

www.jamf.com/nl/
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Ga naar jamf.com voor meer informatie over hoe Jamf Pro de 

implementatie van je macOS, iPadOS, iOS en tvOS kan verbeteren.

Self Service

Geef je gebruikers toegang tot één centrale plek 

voor vertrouwde apps, bedrijfsbronnen en zelfs 

snelkoppelingen naar probleemoplossingen zoals het 

opnieuw instellen van wachtwoorden. Jamf Self Service 

is een volledig aanpasbare, on-demand app-store die jij 

beheert en is de beste manier om eindgebruikers meer 

mogelijkheden te bieden en tegelijkertijd het aantal IT-

ondersteuningsverzoeken te verminderen.

Beveiliging

Beveilig je Apple devices door gebruik te maken van 

native beveiligingsfuncties. Beheer device-instellingen 

en -configuraties, beperk schadelijke software en patch 

al je Apple devices zonder gebruikersinteractie. Voor 

eindpuntbescherming die speciaal voor Mac is gebouwd, 

gebruik je Jamf Pro met Jamf Protect.


