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Driftsättning och 
administration 
 

Lätt att driftsätta. Oavsett skala. 
Med Apple blir det enklare för IT-avdelningar att administrera 
enheter, hantera konfigurationen, distribuera appar och innehåll och 
skydda företagets data. Med Apple Business Manager kan enheter 
delas ut direkt till de anställda som kan börja använda dem med 
en gång utan att det behövs någon manuell konfiguration. Och med 
flexibla modeller för driftsättning på alla Apples plattformar kan  
IT-avdelningen se till att de anställda kommer igång snabbare 
än någonsin med de bästa verktygen för deras arbete. 

Enkel administration 
Alla Apple-enheter har ett inbyggt MDM-system för hantering av mobila enheter, 
vilket gör det enklare för IT-avdelningen att driftsätta enheter, distribuera appar och 
böcker, göra inställningar och se till att alla enheter är skyddade. Tillsammans med 
ett MDM-verktyg från tredje part kan IT-avdelningen fjärrhantera och uppdatera 
enheter trådlöst. IT-avdelningen kan till och med på ett säkert sätt radera allt i den 
på distans om en enhet skulle komma på avvägar. 

Med MDM kan appar, konton och data ställas in på varje enskild enhet. Det 
gäller även lösenordstvång, kontrollerad policyefterlevnad och andra integrerade 
funktioner. Kontrollerna sker öppet med de anställdas vetskap, samtidigt som 
deras personuppgifter förblir privata. IT-personalen får den överblick de behöver 
utan att störa de anställdas produktivitet. 

Det finns många olika MDM-lösningar att välja bland med olika funktioner 
och prisnivåer så att det går att hitta en som passar, oavsett om man har 
en server i molnet eller i de egna lokalerna. Och med alla lösningar kan Apples 
hanteringsramverk i iOS, iPadOS, tvOS och macOS användas för att hantera 
funktioner och inställningar på de olika plattformarna. 

Driftsättning utan fysisk hantering 
Apple Business Manager är en webbaserad portal för IT-administratörer där 
de kan driftsätta iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV och Mac från ett och samma 
ställe. Apple Business Manager fungerar smidigt med MDM-lösningar och gör det 
enkelt att automatisera driftsättning av enheter, köpa appar, distribuera innehåll 
och skapa hanterade Apple-ID:n åt medarbetare.  



Varje iPhone, iPad, Mac och Apple TV kan ställas in och konfigureras automatiskt, 
vilket gör att IT-avdelningen inte behöver hantera varje enskild enhet var för sig. 
IT-avdelningen kan även köpa och distribuera appar till de anställda och göra 
det möjligt för dem att använda Apple-tjänster genom ett hanterat Apple-ID. 

Flexibla driftsättningsmodeller 
iOS, iPadOS, macOS och tvOS har stöd för flexibla säkerhetspolicyer och 
konfigurationer som är enkla att 

kontrollera och hantera. På så sätt kan företag och organisationer skydda sin 
information och försäkra sig om att medarbetarna uppfyller företagets krav även 
när de använder egna enheter, till exempel inom ramen för BYOD-program. 

På iOS 13, iPadOS 13.1 och macOS 10.15 finns det ett nytt alternativ för 
användarregistrering som är särskilt utformat för BYOD-program.  

Med användarregistrering kan användarna ha sina egna enheter i fred, samtidigt 
som säkerheten för företagets information ökar eftersom informationen lagras 
i en separat krypteringsskyddad APFS-volym. Det ger en bättre balans mellan 
säkerhet, integritet och användarupplevelse i BYOD-program. 

IT-avdelningar kan även välja att införa mer styrning av organisationsägda enheter 
genom övervakning och enhetsregistrering. Det är möjligt om företaget köper 
enheter från Apple eller en auktoriserad Apple-återförsäljare eller operatör. 

Med den här registreringsmetoden får IT-avdelningen ytterligare möjligheter att 
styra enhetshanteringen som de inte får med andra driftsättningsmodeller, bland 
annat avancerade säkerhetsfunktioner och permanent MDM. IT-avdelningen kan 
dessutom se till att mjukvaran uppdateras eller att uppdateringar skjuts upp på 
alla övervakade enheter så att de fungerar med alla företagets egna appar. 

Organisationsägda enheter kan ges till enskilda användare, användas av flera 
anställda för att utföra vanliga arbetsuppgifter eller konfigureras som enheter 
som ska användas för ett specifikt syfte eller en viss app.

Mer information om driftsättning  
och administration: 

apple.com/se/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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