
PARA APPLE iOS



A integração da estrutura MDM para Apple 
iOS no Administrador Remoto ESET 6.3 
permite que você ajuste as configurações 
relacionadas à segurança dos aparelhos iOS 
a partir de um único ponto, assim como em 
outros produtos de segurança da ESET, sem 
a necessidade de um app ser instalado em 
cada aparelho. Você pode registrar tanto 
iPhones quanto iPads e configurar neles 
perfis de segurança que permitirão que você 
ajuste suas configurações, incluindo Anti-
Furto, configurações para Exchange, Wi-Fi e 
contas VPN, senhas, iCloud, entre outros. Os 
administradores podem também fazer listas 
brancas e negras de aplicativos e reforçar os 
filtros de web para bloquear conteúdo 
proibido.

Programa de registro de 
aparelho

Os aparelhos Apple que pertençam a clientes que sejam membros do Programa de Compra em 
Volume da Apple (VPP) podem automaticamente participar de nosso Programa de Registro de 
Aparelho. Estes aparelhos são totalmente gerenciáveis e permitem que políticas e configurações 
múltiplas e granulares sejam aplicadas; por exemplo, a configuração inicial do aparelho, a remoção e 
o download automático de apps, o bloqueio/permissão de rádio, serviços de música ou Central de 
Jogos. 

Listas brancas e negras de 
apps e notificações 

Crie listas brancas e negras de apps para prevenir que os usuários instalem aqueles que sejam 
proibidos. Gerencie também notificações de app para os usuários, incluindo opções para a Central de 
Notificações, Sons, Marcadores de ícone do app, entre outros.

Filtragem de conteúdo web Conteúdo adulto na web, conforme definido pela Apple, pode ser bloqueado. O administrador 
também pode fazer listas brancas e negras de URLs.

Ajuste as configurações de 
conta remotamente

Ajuste as configurações de conta remotamente para os aparelhos iOS em grupos – para as contas 
Exchange, Wi-Fi e VPN.

Gerencie as configurações 
do aparelho remotamente

Aumente significativamente a segurança dos aparelhos iOS da sua empresa ajustando remotamente 
as configurações de segurança e as restrições de Senha, iCloud, Privacidade e outros.

Proteção Anti-Furto Bloqueie/desbloqueie aparelhos remotamente ou limpe todos os dados que eles carregam no caso 
de perda ou roubo.

Gerenciamento remoto O ESET Mobile Device Management para Apple iOS vem integrado com o Administrador Remoto 
ESET 6.3+, dando à você um único ponto do panorama de segurança da rede, incluindo todos os 
endpoints, celulares e tablets (iOS e Android) e servidores.

Economicamente viável Não são necessárias soluções dedicadas – tire vantagem da Estrutura de Gerenciamento do Apple 
iOS e supervisione a segurança de todos os aparelhos iOS da empresa – de um único ponto com o 
Administrador Remoto ESET 6.

Licenciamento simples Misture e combine suas licenças exatamente do modo que você precisa. Migre-as de um aparelho 
para outro, independente do sistema operacional. Por exemplo, você pode mudar a licença do ESET 
Endpoint Security para Android para o ESET Mobile Device Management para Apple iOS e vice-versa.

Pré-requisitos • Administrador Remoto ESET 6.3 ou mais novo
• ESET MDM Core (ESET Remote Administrator Mobile Device Connector)
• ID da empresa no iTunes da Apple
• Licença ESET válida
• Aparelhos iOS rodando no iOS 8+ (iPhone e iPad) 
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