
Потрібні засоби захисту конструкції

Технологія для розумнішого будівництва від початку до кінця

У трильйонній індустрії, де терміни стислі, а маржа мізерна, комунікація та 
ефективність – це різниця між заробітком грошей або втратою роботи через 
конкурента. За останній рік вигляд будівельного майданчика змінився, оскільки все 
більше людей залишаються на зв’язку через мобільні пристрої. Часто ці пристрої 
виробляються компаніями з програмами та інструментами, необхідними для гнучкого 
виконання проектів.
Однак запровадження та інвестиції в технології не обходяться без проблем. Компанії 
потребують методів забезпечення захисту фізичних пристроїв і даних компанії/клієнта 
на них. Використання можливостей вбудованої безпеки пристроїв Apple із 
додатковими перевагами безпеки Jamf Now допоможе вам розгорнути правильні 
програми та інструменти на потрібному пристрої та забезпечить підвищений захист 
незалежно від того, де використовуються пристрої.

Безпека Apple у будівельній галузі

ВТРАЧЕНИЙ РЕЖИМ

Показати повідомлення на 
екрані блокування, вимкнути 
пристрій і показати його 
місцезнаходження.

БЕЗПЕЧНЕ РОЗГОРТУВАННЯ 

ДОДАТКУ

Безпечно розгортайте 
програми з централізованого 
місця для окремих осіб або 
команд.

ДИСТАНЦІЙНЕ БЛОКУВАННЯ 

АБО СТИРАННЯ

Вимкніть пристрій, доки не 
буде застосовано пароль, або 
дистанційно стерти дані.

ШИФРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Застосуйте шифрування на 
рівні підприємства для 
захисту даних і зберігання 
ключів відновлення.

ОНОВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ

Оновіть один або всі 
пристрої, щоб переконатися, 
що вони оновлені та 
безпечні.



Щось із цього звучить знайомо?

Що стосується безпеки, кожен бізнес-випадок відрізняється. Пошук того, що найкраще 
підходить для вашої організації, має бути поєднанням передових практик і плану, який 
відповідає вашим потребам і використанню пристрою.
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Проблема Jamf Now рішення

Втрачені або пошкоджені 
пристрої

Неузгоджені програми та 
програмне забезпечення

Пристрої з застарілим ПЗ

Захист даних

Увімкніть Lost Mode, Remote Lock або Wipe, щоб знайти 
пристрій, переведіть його в заблокований стан (доки не буде 
введено пароль) або повністю зітріть пристрій, щоб 
переконатися, що дані компанії не знаходяться в небезпеці.

Переконайтеся, що на кожному пристрої встановлені програми 
та програмне забезпечення, необхідні для безпечного 
розгортання програм. Ефективно розгортайте всі програми за 
допомогою Jamf Now, а не одну за одною, щоб ваша команда 
могла зосередитися на поточному завданні.

Пристрої з застарілим ПЗ є загрозою безпеці, яку легко 
уникнути за допомогою Jamf Now. Переконайтеся, що на 
кожному пристрої встановлено найновішу операційну 
систему, відправляючи на нього оновлення з централізованого 
розташування — незалежно від того, на якому робочому місці 
знаходиться пристрій.

Шифрування даних є ключовим для того, щоб сторонні очі не 
бачили комунікацій компанії та даних клієнтів на пристрої. 
Зашифрувати дані так само просто, як увімкнути FileVault на 
Mac або примусово застосувати пароль на iPad за допомогою 
Jamf Now.
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