
Рішення для 
рітейлу з Jamf Now

SINGLE APP MODE

Заблокуйте пристрій в 
одній програмі, щоб 
зосередитися на певному 
процесі.

Технологія об’єднує цифровий та фізичний досвід клієнтів 

Роздрібна торгівля переживає «прискорений» період цифрової трансформації. Зі 
зростанням конкуренції, насиченістю варіантів роздрібної торгівлі та перевагами 
покупців щодо покупок в Інтернеті клієнтський досвід став ще більшим пріоритетом.
У незалежному дослідженні, проведеному Jamf за замовленням третьої сторони, 
результати показали, що переважна більшість роздрібних торговців інвестували в 
технології. 
Планування та управління товарними запасами, точки продажу, персоналізація 
клієнтського досвіду, продуктивність співробітників і впровадження рекламних акцій 
– це лише деталі того, як роздрібні магазини щодня використовують мобільні 
пристрої. Кожне з цих застосувань може сприяти успіху будь-якого роздрібного 
продавця, але це може відкрити магазин для загроз безпеці. Від викрадення даних 
компанії та клієнта до викрадення фізичних пристроїв необхідно враховувати безпеку, 
і Jamf Now може допомогти. За допомогою Jamf Now підтримувати пристрої в 
актуальному стані, відстежувати пристрої, якщо вони зникли, і налаштовувати 
пристрій для його використання – усе це просто, навіть якщо пристрій в іншому місті.

Особливості Jamf Now:

LOST MODE

Пристрої показують 
повідомлення на екрані 
блокування та показують 
своє місцезнаходження.

APP USAGE
Можливість вибирати, які 
програми доступні, 
приховані чи видалені, щоб 
зосередити використання 
за межами однієї програми.

APP UPGRADE/DEPLOYMENT

Оновлюйте/розгортайте 
додатки з центрального 
розташування, щоб ваша 
команда могла працювати.

OS UPDATES
Оновіть один пристрій або 
надішліть оновлення ОС 
на всі пристрої, 
переконавшись, що вони 
оновлені та безпечні.



Звучить знайомо? Ми можемо допомогти!

Що стосується безпеки, кожен бізнес-випадок дещо відрізняється. Пошук того, що найкраще 
підходить для вашої організації, має бути поєднанням найкращих практик і плану, який 
відповідає потребам вашої команди та використанню пристрою.
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Проблема

POS та управління ПЗ, які 
потребують розгортання та 
оновлення

Пошкодження або втрата 
пристроїв

Пристрої, необхідні для певних 
цілей – кіоски або POS

Багатоцільові пристрої, 
орієнтовані на клієнтів, які 
потребують безпеки

Пристрої із застарілим ПЗ

Рішення Jamf Now

Від додатків для торгових точок до додатків для каталогу, 
бухгалтерських додатків, управління запасами, планування 
роботи співробітників та багато іншого - існує безліч додатків, з 
якими потрібно бути в курсі подій. Оновлюйте їх одним 
натисканням кнопки та керуйте ними з одного місця за 
допомогою Jamf Now.

Lost Mode забезпечує безпеку з центрального місця. Увійдіть, 
заблокуйте свій пристрій, відстежте його та просто введіть пароль, 
щоб повернутися до роботи.

Пристрої зі спеціальним призначенням, як от точки продажу за 
прилавком або кіоски в торговому залі, можна заблокувати в 
потрібному додатку. Використання режиму однієї програми 
може підвищити безпеку та обмежити доступ до решти
програм.

Застосовуючи «Використання додатків», налаштуйте свій 
пристрій, щоб відображати лише ті програми, які ви хочете 
показати, і приховувати решту.

Пристрої з застарілим ПЗ є загрозою безпеці, якої легко 
уникнути за допомогою MDM і Jamf Now. Переконайтеся, що на 
кожному пристрої встановлено найновішу операційну систему, 
або надсилайте оновлення на них із централізованого 
розташування, коли пристрої знаходяться на різних сайтах.  
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