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System Jamf Pro jest tegorocznym zdobywcą wyróżnienia PeerInsights 
Customers’ Choice 2018 firmy Gartner jako najwyżej oceniane 
i najchętniej wybierane przez klientów rozwiązanie EMM (Enterprise 
Mobility Management). System koncentruje się na urządzeniach firmy 
Apple i od lat oferuje wsparcie dla najnowszych technologii, kiedy tylko 
stają się dostępne, umożliwiając zarządzanie urządzeniami z systemem 
macOS, iOS oraz tvOS na najwyższym poziomie. 

Jamf Pro doskonale integruje się z takimi rozwiązaniami jak Apple Business 
oraz School Manager, Apple GSX, Microsoft ADFS, Intune, SCCM, Office365, 
ADCS, SKEP, Cisco Identity Services, JumpCloud oraz innymi, pochodzącymi 
od ponad 200 dostawców oprogramowania. A już wkrótce integrować 
się będzie z Azure AD oraz Google Cloud. Lista nieustannie rośnie, 
zapewniając najwyższy poziom integracji z usługami biznesowymi.

Integracja z Apple Business Manager umożliwia organizacjom dostarczanie 
sprzętu Apple bezpośrednio do użytkowników. Już podczas pierwszego 
uruchomienia urządzenia Jamf Pro zapewni, aby wszystkie odpowiednie 
konfiguracje i ustawienia zainstalowały się automatycznie. Tzw. „zero–touch 
deployment” odciąża dział IT, eliminując zadania związane z obsługą 
wydawania sprzętu nowym pracownikom. Dodatkowo z wykorzystaniem 
aplikacji Jamf Setup dla systemu iOS można zezwolić użytkownikowi na 
wybranie własnej konfiguracji w oparciu o jego rolę lub aktualną potrzebę 
wykorzystania urządzenia.

Z wykorzystaniem Volume Purchase Program organizacja może kupić 
zbiorczo aplikacje i książki, a następnie rozpowszechniać je wśród swoich 
pracowników za pomocą należącego do organizacji Apple ID. Zapewnia 
to pełną kontrolę nad zakupionymi aplikacjami, a także prosty sposób 
na monitorowanie liczby pozostałych licencji. Oprogramowanie może 
być dystrybuowane automatycznie lub udostępniane do instalacji na 
życzenie w katalogu aplikacji „Self Service”, który może pełnić rolę 
centrum aktualizacji, a także zbioru narzędzi naprawczych i odnośników, 
wspomagających dział IT.

Dane z każdego urządzenia dostępne są w jednym miejscu. Informacje 
takie jak: zainstalowane aplikacje czy też wersja systemu mogą zostać 
wykorzystane do tworzenia grup inteligentnych, które pozwolą na 
sprawniejsze zarządzanie aktualizacjami, a także na tworzenie raportów 
dziennych bądź tygodniowych.
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Z Jamf Pro Twoja organizacja może przygotować pakiety konfiguracji 
indywidualnych lub grupowych w oparciu o unikalne potrzeby 
użytkowników. Profile konfiguracyjne posłużą do zdefiniowania ustawień, 
które po połączeniu z Internetem zostaną skonfigurowane na urządzeniu 
końcowym.

Jamf Pro umożliwia zdalne zarządzanie natywnymi funkcjami 
bezpieczeństwa we wszystkich urządzeniach, utrzymując tym samym 
wysoki poziom bezpieczeństwa. Aktualizacja wersji systemu czy aplikacji 
na urządzeniach jest możliwa bez najmniejszego problemu. Organizacja jest 
w stanie uruchomić zdalnie tryb zgubionego urządzenia lub zlokalizować 
i odzyskać dane urządzenie. Klucze odzyskiwania szyfrowanych dysków 
są bezpiecznie przechowywane w systemie. Dodatkowo aplikacja Jamf 
Reset dla systemu iOS umożliwia zdalne usunięcie wszystkich informacji 
znajdujących się na urządzeniu.

System umożliwia udostępnienie użytkownikom katalogu aplikacji do 
pobrania w formie firmowego sklepu z aplikacjami. Dzięki temu każdy 
z użytkowników może samodzielnie pobierać wszystkie potrzebne mu 
do pracy narzędzia, bez konieczności kontaktu z działem IT. Firmowy sklep 
z aplikacjami gwarantuje także bezpieczeństwo, ponieważ wszystkie 
aplikacje w katalogu przechodzą proces weryfikacji i akceptacji. 

Z aplikacją Jamf Setup urządzenia mobilne, tj. iPad lub iPhone, mogą 
być współdzielone. Aplikacja ta oferuje listę profili opartych na rolach 
(takich jak menadżer, księgowa, gość), na podstawie których użytkownicy 
wybierają odpowiednią konfigurację dla swoich ról. Opisana interakcja nie 
wymaga logowania ani wizyty w dziale IT.

Dzięki możliwości wdrażania i wykonywania parametryzowanych 
skryptów oraz dostępnemu w Jamf Pro REST API możliwe jest budowanie 
innowacyjnych rozwiązań, które nie zostały przewidziane w interfejsie 
administratora.

Aplikacja Jamf Reset dla systemu iOS oferuje sprawne przejście 
z używanego urządzenia do domyślnej konfiguracji. Użytkownicy mogą 
szybko zainicjować reset urządzenia – bez interakcji z działem IT – 
i ponownie wybrać profil, z którego chcieliby korzystać.

Jamf skupia największą na świecie społeczność administratorów systemów 
operacyjnych Apple – Jamf Nation. Ta społeczność online to nie tylko 
ogromna baza wiedzy poparta przykładami z wdrożonych środowisk 
produkcyjnych i doskonałe miejsce dla administratorów poszukujących 
porad i wsparcia, ale też coroczna konferencja Jamf Nation User Conference, 
łącząca tysiące specjalistów Apple IT z całego świata.
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