Szkolenie: Apple
Warsztat: Apple Business Manager (ABM) i Bezpieczeństwo iOS

Szkolenie: Apple

Warsztat: Apple Business Manager (ABM) i Bezpieczeństwo iOS

W celu przeprowadzenia kalkulacji ceny tego szkolenia prosimy o kontakt z działem handlowym

Cel szkolenia:
Jedyny w Polsce autoryzowany dostawca usług szkoleniowych ﬁrmy Apple (AATP Apple
Authorized Training Provider) Compendium Centrum Edukacyjne zaprasza na bezpłatne
warsztaty ABM i bezpieczeństwa iOS.

Apple Business Manager to portal internetowy dla administratorów IT umożliwiający wdrażanie
urządzeń z systemem iOS, macOS i tvOS z jednego miejsca. W połączeniu z rozwiązaniem zarządzania
urządzeniami mobilnymi (MDM) można konﬁgurować ustawienia urządzenia oraz kupować i
rozpowszechniać aplikacje i książki. Na warsztatach dowiesz się co to jest Apple Business Manager,
jak z niego korzystać i zintegrować zarządzanie usługami DEP, VPP, MDM, wdrażać urządzeń z
systemem iOS, macOS i tvOS z jednego miejsca. Jak korzystać z zarządzalnego Apple ID i jakie
możliwości daje to działowi IT w Twojej ﬁrmie. Jeżeli korzystasz z usług DEP lub VPP dowiesz się jak
wykonać migrację do portalu Apple Business Manager.

Apple troszczy się o bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i należących do przedsiębiorstw
danych. Już w fundamentalnych założeniach konstrukcyjnych urządzeń uwzględnia zaawansowane
zabezpieczenia. Dba o to, aby skuteczna ochrona nie kolidowała z komfortem pracy użytkownikó w, a
wszyscy mogli swobodnie pracować tak, jak chcą. Na warsztatach dowiesz się dlaczego iOS jest
jednym z najbezpieczniejszych systemów mobilnych. Jak łatwo wdrożyć politkę bezpieczeństwa i
ochrony danych ﬁrmowych. Jak zarządzać bezpieczeństwem urządzeń mobilnych Apple. Jak chronić
prywatność użytkowników i dane ﬁrmowe.

Plan szkolenia:
ABM
ABM
narzędzie dla ﬁrm integrujące VPP, DEP
przegląd funkcji
wprowadzenie do zarządzanych Apple ID
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Role
Lokalizacje
Tworzenie Zarządzanych Apple ID
jak założyć ABM
migracja z usług DEP, VPP do ABM
Workﬂow DEP–ABM–MDM – krótkie wyjaśnienie
co to jest zarządzalne Apple ID
zarządzanie użytkownikami
role – administrator, device manager, content manager, staﬀ
przypisywanie urządzeń z DEP
zakupy grupowe VPP
MDM i jego możliwości
zarządzenie urządzeniami w ﬁrmie
konﬁguracja z usługami ABM, VPP,
zarządzanie użytkownikami
zarządzanie urządzeniami
monitorowanie statusu urządzeń
konﬁguracja urządzeń
instalacja i tworzenie proﬁli konﬁguracyjnych
Bezpieczeństwo iOS
Urządzenia z natury bezpieczne
Zabezpieczenia systemu
Bezpieczeństwo danych
szyfrowanie sprzętowe
secure enclave
Zabezpieczania aplikacji
weryﬁkacja aplikacji
certyﬁkowanie aolikacji do wewnętrznego użytku
Piaskownice (sandboxing)
Swoboda pracy
Personalizacja
automatyzacja za pomocą DEP, MDM
Sepracja
inteligentne mechanizmy odrębnego zarządzania danymi
separacja danych prywatnych i ﬁrmowych
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Prywatność
dane prywatne pozostają prywatne
kontrola działu IT nad danymi ﬁrmowymi
Podsumowanie
Korzyści dla ﬁrmy
Korzyści dla użytkownika

Poziom trudności

Informacje dodatkowe:
Uwaga:
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
Z jednej ﬁrmy na warsztaty można zapisać maksymalnie dwie osoby
W przypadku braku możliwości rejestracji (koniec dostępnych miejsc) istnieje możliwość
zapisania się na listę rezerwowa
Warsztat prowadzony będzie w formie prezentacji i pokazów
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