
Het gebruik van iPad en iPhone devices in organisaties en scholen blijft 

wereldwijd stijgen en de behoefte aan betrouwbaar beheer van iOS en iPadOS 

devices is groter dan ooit. Jamf Pro is de standaard voor het beheer van Apple 

devices en een toonaangevende mobiliteitsoplossing voor de beste en veiligste 

eindgebruikerservaring met iPad en iPhone.

"Doordat we de zakelijke tools van Apple in combinatie 
met een tool als Jamf gebruiken, kunnen we heel snel en 
flexibel zijn en met een klein team alle devices op onze 
12 locaties beheren." -Ryan Colley, IT-directeur bij GOAT

Jamf 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. Met onze exclusieve focus op Apple houden wij 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 krijgen tot nieuwe productiviteits- en beheerfuncties.

Met Jamf voor mobiliteitsbeheer kun je:

IMPLEMENTATIE VAN HARDWARE 
AUTOMATISEREN 
Met de gestroomlijnde integratie met Apple 
Business Manager en Apple School Manager 
lever je Apple hardware rechtstreeks aan de 
gebruikers. Direct na het inschakelen zorgt Jamf 
Pro ervoor dat alle geschikte configuraties en 
instellingen automatisch worden geïnstalleerd. 
Gebruikers kunnen met de app Jamf Setup 
hun eigen deviceconfiguraties selecteren op 
basis van rol of behoefte.

APPS EN BOEKEN VERSPREIDEN 
Koop apps en boeken in bulk bij Apple 
en distribueer ze naar individuele 
gebruikers via Apple ID of rechtstreeks 
naar devices zonder Apple ID. Veranderen 
de behoeften, dan kun je eenvoudig 
applicaties intrekken en opnieuw 
toewijzen. Dit bespaart tijd en geld.

Waarom Jamf voor mobiliteitsbeheer?



INVENTARISGEGEVENS STROOMLIJNEN 
Verzamel automatisch inventarisgegevens 
zodat je altijd over actuele en correcte 
device-informatie beschikt. Verzamel op 
verschillende tijdstippen gegevens over 
gebruikers, hardware, apps en devices.

DE FUNCTIONALITEIT VAN DEVICES 
AANPASSEN 
Configureer individuele devices of groepen 
op basis van de unieke behoeften van 
gebruikers. Maak configuratieprofielen aan 
om instellingen te definiëren en draadloos 
te distribueren. Creëer op basis van 
inventarisgegevens groepen van devices 
om beheertaken automatisch te activeren.

DEVICES EN PRIVACY BESCHERMEN 
Werk nieuwe (en dus veiligere) apps en 
software bij op devices en schakel de 
Lost-modus in om verloren of gestolen 
devices te vergrendelen, op te sporen en 
terug te vinden. Met de app Jamf Reset 
kunnen gebruikers devices rechtstreeks 
vanaf het startscherm digitaal opschonen.

PROFITEREN VAN IOS- EN IPADOS-
ONDERSTEUNING 
Beheer iPhones en iPads op schaal met 
de krachtige ondersteuning voor Apple's 
eersteklas besturingssystemen. Blijf de 
concurrentie voor met grootschalige OS-
upgrades op afstand.

GEBRUIKMAKEN VAN ONDERSTEUNING 
VAN WERELDKLASSE 
Jamf heeft een actieve implementatieservice 
om je op weg te helpen en biedt extra 
servicedagen voor ondersteuning bij het 
aanpassen van Jamf Pro aan je specifieke 
behoeften. Bij vragen of problemen staan 
onze toegewijde medewerkers klaar om je 
te helpen, wat leidt tot een klantenbehoud 
van 96%.

DEVICES DELEN VOOR ELK GEBRUIK 
Jamf Setup is een gratis iOS-app voor 
Jamf Pro gebruikers, waarmee voor elke 
workflow en in elke omgeving iPads of 
iPhones kunnen worden gedeeld. IT levert 
een lijst aan met rolgebaseerde profielen 
(zoals manager, kassamedewerker of gast) 
en gebruikers selecteren de configuratie 
die bij hun rol hoort. Hulp van IT of inloggen 
is niet vereist. Eenmaal geselecteerd, 
worden de juiste instellingen, apps en 
bronnen automatisch weergegeven.

DEVICES OPNIEUW INRICHTEN MET 
ÉÉN KLIK 
Jamf Reset is een gratis iOS-app voor 
Jamf Pro gebruikers, waarmee een 
device naadloos kan worden beveiligd 
en geprepareerd voor een nieuwe 
gebruiker door het terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen. Eenvoudig met 
één klik op de knop.
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Wil je met een van onze vertegenwoordigers praten 

voordat je aan de slag gaat? Maak contact.

Ongeëvenaard beheer van devices met iOS en iPadOS 
Devicebeheer was nooit eerder zo compleet als nu met Jamf Pro. Er is geen andere oplossing voor 
mobiliteitsbeheer met zoveel ervaring met Apple, kennis van best practices en middelen om jou te 
helpen het meeste uit je Apple devices te halen. Vraag een gratis proefversie aan of neem contact op 
met je favoriete wederverkoper van Apple devices om Jamf Pro uit te proberen. 
 

Klaar om aan de slag te gaan? Praat vandaag nog met je favoriete wederverkoper van Apple devices.


