
Особливості Jamf Now:

Сфера охорони здоров'я розвивається. Постачальники послуг шукають шляхи надання 
більш персоналізованої допомоги своїм пацієнтам, швидше, одночасно покращуючи 
комунікації в своїх командах з надання допомоги. Клініки, лікарі, медсестри і пацієнти 
шукають нові і кращі способи надання і отримання медичної допомоги. Використання 
технологій, таких як мобільні пристрої, може допомогти досягти цієї мети. 

Компанії повинні забезпечити захист фізичних пристроїв та даних компанії/пацієнта на 
них. Використання можливостей вбудованої системи безпеки пристроїв Apple з 
додатковими перевагами Jamf Now допомагає розгортати правильні програми та 
інструменти на потрібних пристроях незалежно від того, де вони використовуються.

Рішення для охорони 
здоров'я з Jamf Now

LOST MODE

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

DEVICE ENCRYPTION

Запровадити шифрування 
на рівні підприємства для 
захисту даних та 
зберігання ключів 
відновлення.

REMOTE LOCK OR WIPE

Вимкніть пристрій до 
введення пароля або 
віддалено зітріть дані.

OPERATING SYSTEM UPDATES

Оновлення одного або 
всіх пристроїв, щоб 
забезпечити їхню 
актуальність та безпеку.

SECURE APP DEPLOYMENT

Безпечне розгортання 
додатків з центрального 
розташування для окремих 
осіб або команд.

SINGLE APP MODE

Зафіксуйте пристрій в 
одній програмі, щоб 
зосередити використання 
пристрою на одному 
завданні, наприклад, на 
вході в систему або 
заповненні форми. 



Щось із цього вам знайоме?
Коли мова йде про безпеку, кожен бізнес-кейс відрізняється від інших. Пошук того, що найкраще 
підходить для вашої організації, повинен бути поєднанням найкращих практик і плану, який відповідає 
вашим потребам і використанню пристроїв. 
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Проблема Рішення Jamf Now

Демонстрація відповідності 
вимогам безпеки

Втрачені або неправильно 
розміщені пристрої

Несумісні додатки та ПЗ

Пристрої з застарілим ПЗ

Захист персональних даних

Відповідність стандартам має важливе значення для 
пристроїв у сфері охорони здоров'я. Jamf Now дозволяє 
встановлювати політики безпеки, контролювати стан 
пристроїв Apple і створювати звіти для демонстрації 
відповідності стандартам безпеки. Ці функції можуть знизити 
ризики і спростити проведення аудитів.

Увімкніть Lost Mode, Remote Lock або Wipe, щоб визначити 
місцезнаходження пристроїв, переведіть пристрій у 
заблокований стан (доки не буде введено пароль) або 
повністю очистіть пристрій, щоб запобігти 
несанкціонованому доступу або використанню даних 
компанії.

Переконайтеся, що на кожному пристрої є програми та 
програмне забезпечення, необхідні для догляду за пацієнтами, 
із безпечним розгортанням 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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