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Käyttöönotto ja hallinta 
 

Helppo ottaa käyttöön. 
Missä tahansa mittakaavassa. 
Applen ansiosta IT-tiimien on helppo ylläpitää laitteita, 
hallita niiden määrityksiä, jakaa appeja ja sisältöä sekä suojata 
yritystietoja. Apple Business Manageria käytettäessä laitteet 
voidaan jakaa työntekijöille, ja niiden käyttö voidaan aloittaa 
saman tien. Kaikki tämä voidaan tehdä ilman käsin tehtävää 
määritystä. Koska kaikissa Applen alustoissa on joustavat 
käyttöönottomallit, IT-osasto voi saada työntekijät toimeen 
entistäkin nopeammin työhön parhaiten soveltuvilla työkaluilla.  

Helppoa hallintaa 
Applen laitteissa on sisäänrakennettu mobiililaitteiden hallinnan (MDM) 
sovelluskehys. Se helpottaa IT-osaston kannalta laitteiden käyttöönottoa, 
appien ja kirjojen jakamista, asetusten määritystä ja kunkin laitteen suojauksen 
varmistamista. Kun tähän yhdistetään muun valmistajan MDM-työkalu, IT-tiimit 
voivat hallita ja päivittää laitteita etänä ja langattomasti. Jos laitteita sattuu 
katoamaan, IT-tiimit voivat tyhjentää ne etänä ja turvallisesti. 

MDM tukee appien, tilien ja tietojen määritystä kullakin laitteella. Tähän sisältyy 
integroituja ominaisuuksia, kuten salasanojen ja käytäntöjen valvonta. Rajoitukset 
pysyvät läpinäkyvinä työntekijöille, ja samalla niillä varmistetaan, että heidän 
henkilökohtaiset tietonsa säilyvät yksityisinä. IT:llä pysyy tarvittava yleiskuva 
ilman, että se häiritsee työntekijöiden menestymiseen tarvittavaa tuottavuutta.  

Käyttipä yritys sitten pilvipohjaista tai paikan päällä olevaa palvelinta, MDM-
ratkaisuja on saatavilla monilta toimittajilta, ja niiden laaja ominaisuus- ja 
hintatarjonta mahdollistaa erittäin suuren joustavuuden. Jokaisessa ratkaisussa 
hyödynnetään Applen hallintasovelluskehystä iOS:ssä, iPadOS:ssä, tvOS:ssä 
ja macOS:ssä ominaisuuksien ja asetusten hallintaan kullakin alustalla.  

Vaivaton käyttöönotto 
Apple Business Manager on verkkopohjainen portaali IT-ylläpitäjille iPhonen, iPadin, 
iPod touchin, Apple TV:n ja Macin käyttöönottoon yhdestä paikasta. Apple Business 
Manager toimii saumattomasti yhdessä mobiililaitteen hallintaratkaisun kanssa, 
ja sen avulla voidaan helposti automatisoida laitteiden käyttöönotto, hankkia appeja 
ja jakaa sisältöä sekä luoda hallittuja Apple ID:itä työntekijöille. 



Apple Business Managerin avulla jokainen iPhone, iPad ja Mac voidaan ottaa 
käyttöön ja määrittää automaattisesti. IT-osaston ei siis tarvitse käsitellä jokaista 
laitetta yksitellen. IT-osasto voi myös ostaa ja jakaa appeja työntekijöille ja sallia 
heille Applen palveluiden käytön hallituilla Apple ID:illä. 

Joustavat käyttöönottomallit 
iOS, iPadOS, macOS ja tvOS tukevat joustavia tietoturvakäytäntöjä ja määrityksiä, 
joita on helppo valvoa ja hallita. Niiden ansiosta organisaatiot voivat suojata 
yritystietoja ja varmistaa, että työntekijät noudattavat yrityksen vaatimuksia myös 
silloin, kun he käyttävät omia laitteitaan esimerkiksi BYOD-ohjelman (bring your 
own device) puitteissa. 

iOS 13:n, iPadOS 13.1:n ja macOS 10.15:n myötä Applen laitteet tukevat uutta 
käyttäjän rekisteröintivaihtoehtoa, joka on suunniteltu erityisesti BYOD-ohjelmille. 
Käyttäjien rekisteröinnit tarjoavat käyttäjille enemmän itsenäisyyttä heidän omilla 
laitteillaan. Samalla ne parantavat yritystietojen tietoturvaa tallentamalla ne erilliselle, 
kryptografisesti suojatulle APFS-taltiolle. Tämä tarjoaa paremman tietoturvan, 
yksityisyyden ja käyttäjäkokemuksen välisen tasapainon BYOD-ohjelmille. 

IT-tiimit voivat päättää myös organisaation omistamien laitteiden tiukemmasta 
hallintatasosta valvonnan ja laiterekisteröinnin avulla. Tämä mahdollisuus on 
tarjolla, kun organisaatio hankkii laitteet Applelta tai ohjelmaan osallistuvalta 
Applen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai operaattorilta. 

Tämä rekisteröintimenetelmä tarjoaa lisää laitehallinnan rajoituksia, joita 
ei ole saatavilla muille käyttöönottomalleille. Niihin sisältyvät edistykselliset 
tietoturvaominaisuudet ja pysyvä MDM-rekisteröinti. Lisäksi IT voi valvoa 
tai siirtää ohjelmistopäivityksiä valvotuissa laitteissa varmistaakseen 
yhteensopivuuden sisäisten sovellusten kanssa. 

Organisaation omistamia laitteita voidaan tarjota yksittäisille käyttäjille, jakaa 
työntekijöiden kesken yleisiä tehtäviä varten tai määrittää erityistä käyttötarkoitusta 
tai yksittäistä appia varten.  

Tutustu tarkemmin 
käyttöönottoon ja hallintaan: 

apple.com/fi/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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