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e gestão 

Fácil implementação. Em qualquer escala. 
A Apple torna fácil para as equipas de TI administrar os 
dispositivos, gerir a sua configuração, distribuir apps e conteúdos e 
proteger dados empresariais. Com o Apple Business Manager, os 
dispositivos podem ser distribuídos diretamente aos funcionários e 
utilizados de imediato, sem qualquer configuração manual. E com 
modelos de implementação flexíveis em todas as plataformas 
Apple, as equipas de TI podem equipar rapidamente os 
funcionários com as melhores ferramentas para a sua função. 

Gestão simplificada 
Os dispositivos Apple têm uma estrutura de gestão de dispositivos móveis 
(Mobile Device Management, MDM) integrada, tornando fácil para as equipas de 
TI implementar dispositivos, distribuir apps e livros, configurar definições e 
garantir a segurança de cada dispositivo. Combinada com uma ferramenta MDM 
de outra empresa, permite às equipas de TI gerir e atualizar os dispositivos 
remotamente, sem fios. Além disso, em caso de perda dos dispositivos, as 
equipas de TI podem até apagá-los de forma remota e segura. 

A MDM permite a configuração de apps, contas e dados em cada dispositivo. 
Tal inclui funcionalidades integradas, como a imposição de palavras-passe e 
políticas. Os controlos são transparentes para os funcionários, garantindo a 
privacidade das suas informações pessoais. A equipa de TI mantém a supervisão 
necessária sem afetar a produtividade de que os funcionários precisam para 
serem bem-sucedidos. 

Quer uma empresa utilize um servidor na nuvem ou no local, estão disponíveis 
soluções MDM de diversos fornecedores, com uma variedade de funcionalidades 
e preços, para a máxima flexibilidade. Além disso, cada solução utiliza a estrutura 
de gestão Apple no iOS, iPadOS, tvOS e macOS para gerir funcionalidades e 
definições para cada plataforma. 

Implementação Zero-touch 
O Apple Business Manager é um portal baseado na internet que permite aos 
administradores de TI implementar o iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac 
num só local. Ao trabalhar de forma integrada com uma solução de gestão de 
dispositivos móveis, o Apple Business Manager faz com que seja fácil automatizar 



a implementação de dispositivos, comprar apps, distribuir conteúdos e criar 
ID Apple geridos para os funcionários. 

Com o Apple Business Manager, todos os dispositivos iPhone, iPad e Mac podem 
ser configurados automaticamente, para que as equipas de TI não tenham de 
interagir com cada dispositivo individualmente. As equipas de TI também podem 
adquirir e distribuir apps para os funcionários e permitir que os funcionários 
utilizem os serviços Apple com um ID Apple gerido. 

Modelos de implementação flexíveis 
O iOS, iPadOS, macOS e tvOS são compatíveis com políticas e configurações de 
segurança flexíveis e fáceis de implementar e gerir, através das quais as empresas 
podem proteger informações empresariais e assegurar que os funcionários 
correspondem aos requisitos da empresa, mesmo que utilizem os próprios 
dispositivos, por exemplo, no âmbito de um programa "trazer o próprio 
dispositivo" (BYOD). 

Com o iOS 13, iPadOS 13.1 e macOS 10.15, os dispositivos Apple são compatíveis 
com uma nova opção de registo de utilizadores, concebida especificamente para 
programas BYOD. Os registos de utilizadores proporcionam uma maior 
autonomia para os utilizadores nos seus próprios dispositivos, enquanto 
aumentam a segurança dos dados empresariais através do seu armazenamento 
num volume APFS separado e protegido criptograficamente. Tal fornece um 
melhor equilíbrio entre segurança, privacidade e experiência de utilizador para 
programas BYOD. 

As equipas de TI também podem optar por um maior nível de controlo para 
dispositivos que são propriedade da empresa utilizando a supervisão e o registo 
de dispositivos, que estão disponíveis quando uma empresa compra dispositivos 
na Apple ou através de um Apple Authorized Reseller ou de uma operadora 
participante. 

Este método de registo oferece controlos de gestão de dispositivos adicionais que 
não estão disponíveis para outros modelos de implementação, incluindo 
funcionalidades de segurança avançadas e a MDM não removível. Além disso, as 
equipas de TI podem implementar ou adiar as atualizações de software nos 
dispositivos geridos para garantir a compatibilidade com as aplicações internas. 

Os dispositivos que são propriedade da empresa podem ser fornecidos a um 
único utilizador, partilhados entre funcionários para tarefas comuns ou 
configurados como um dispositivo para um uso específico ou para uma única app.

Saiba mais sobre a implementação  
e gestão. 

apple.com/pt/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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