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Dağıtım ve Yönetim 
 

Kolayca dağıtılabilir. Her ölçekte. 
Apple, IT ekipleri için aygıt yönetimi, yapılandırma kontrolü, 
uygulama ve içerik dağıtımı, kurumsal verilerin güvende tutulması 
gibi işleri kolaylaştırır. Apple Business Manager sayesinde aygıtlar 
doğrudan çalışanlara dağıtılabilir, kutularından çıktıkları anda 
kullanıma hazır olur ve hiçbir manuel yapılandırma gerektirmez. 
Tüm Apple platformlarındaki esnek dağıtım modelleri sayesinde IT 
departmanı, çalışanların iş için en iyi araçları her zamankinden çok 
daha hızlı bir şekilde kullanmaya başlamalarını sağlar. 

Daha kolay yönetim 
Apple aygıtlarında yerleşik bir mobil aygıt yönetimi (MDM) altyapısı bulunur. Bu da, 
IT ekiplerinin aygıtları, uygulamaları ve kitapları dağıtmasını, ayarları 
yapılandırmasını ve her aygıtın güvenliğini sağlamasını kolaylaştırır. IT ekipleri, 
üçüncü taraf bir MDM aracı kullanarak aygıtları kablosuz olarak uzaktan yönetebilir 
ve güncelleyebilir. Ayrıca, aygıtların kaybolması durumunda verileri uzaktan ve 
güvenli bir şekilde silebilir.  

MDM, her aygıtta bulunan uygulamalar, hesaplar ve veriler için yapılandırma desteği 
sunar. Bu, parola ve ilke uygulama gibi entegre özellikleri de içerir. Çalışanların kişisel 
bilgileri gizli kalırken denetimler çalışanlar için şeffaflığını korur. IT ekibi ise gözetim 
görevlerini çalışanların üretkenliğine müdahale etmeden gerçekleştirebilir.  

Şirketiniz ister bulut tabanlı ister şirket içi sunucu kullanıyor olsun, pek çok farklı 
satıcı tarafından geniş bir özellik ve fiyat yelpazesiyle sunulan MDM çözümleriyle 
her zaman maksimum esnekliğe sahip olursunuz. Üstelik her çözüm iOS, iPadOS, 
tvOS ve macOS'e özgü özellikleri ve ayarları yönetebilmeniz için bu platformların 
her birindeki Apple yönetim çerçevesinden yararlanır.  

Müdahale gerektirmeyen dağıtım  
Apple Business Manager, IT yöneticilerinin iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV 
ve Mac'i tek bir yerden dağıtmalarını sağlayan web tabanlı bir portaldır. MDM 
çözümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışan Apple Business Manager, aygıt dağıtımını 
otomatik hale getirmeyi, uygulama satın almayı, içerik dağıtmayı ve çalışanlar için 
Yönetilen Apple ID'ler oluşturmayı kolaylaştırır.  



Apple Business Manager ile her iPhone, iPad ve Mac otomatik olarak kurulabilir 
ve yapılandırılabilir. IT ekiplerinin her aygıtla tek tek ilgilenmesine gerek kalmaz. 
Ayrıca IT ekipleri, çalışanlar için uygulama satın alıp dağıtabilir ve çalışanların 
Yönetilen Apple ID ile Apple servislerinden yararlanmasını sağlayabilir.  

Esnek dağıtım modelleri  
iOS, iPadOS, tvOS ve macOS, uygulanması ve yönetilmesi kolay esnek güvenlik 
politikalarını ve yapılandırmalarını destekler. Bu sayede, kuruluşlar hem kurumsal 
bilgilerini koruyabilir hem de Kendi Aygıtını Getir - Bring Your Own Device (BYOD) 
programı kapsamında kendi aygıtlarını kullanan çalışanların bile kurumsal 
gereksinimleri karşılamasını sağlayabilir.  

iOS, iPadOS 14 ve macOS 11.1’den itibaren Apple aygıtları BYOD programları 
için özel olarak tasarlanan yeni bir kullanıcı kaydı ve özelleştirme seçeneğini 
destekler. Kullanıcı kaydıyla kurumsal veriler kriptografik olarak korunan ayrı bir 
APFS biriminde daha güvenli bir şekilde depolanırken, kullanıcılar da kendi 
aygıtlarını daha bağımsız bir şekilde kullanabilir. Ayrıca, IT ekipleri iOS ve 
iPadOS aygıtlarında hangi uygulamaların silinemeyeceğini kullanıcı 
deneyiminden ödün vermeden son derece esnek bir şekilde belirleyebilir. 
Bu sayede BYOD programlarında güvenlik, gizlilik ve kullanıcı deneyimi 
arasında daha iyi bir denge sağlanır.  

IT ekipleri denetim ve aygıt kaydından yararlanarak kuruma ait aygıtlar üzerinde 
daha fazla kontrol sahibi olmayı da seçebilir. Aygıt kaydı özelliği, şirketler aygıtları 
Apple'dan veya anlaşmalı bir Apple Yetkili Satıcısı ya da iletişim operatöründen 
satın aldığında kullanılabilir.  

Bu kayıt yöntemi, aygıt yönetimi için diğer dağıtım modellerinde sunulmayan 
gelişmiş güvenlik özellikleri ve silinemeyen MDM gibi ek denetim olanakları sağlar. 
IT departmanı, şirket içi uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için, denetlenen 
aygıtların tümünde yazılım güncellemelerini zorunlu tutabilir veya erteleyebilir.  

Kuruma ait aygıtlar tek bir kullanıcıya verilebilir, ortak görevler için çalışanlar 
arasında paylaştırılabilir veya sadece belirli bir kullanım ya da tek bir uygulama 
için özel amaçlı aygıtlar olarak yapılandırılabilir.

Dağıtım ve yönetim hakkında  
daha fazla bilgi edinin. 

apple.com/tr/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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