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Introdução

Este documento descreve como supervisionar um dispositivo iOS de Apple, localmente, para
usar-se com claridade. Chave exigência de usar-se Cisco Security conector) (CSC/claridade é
que os dispositivos iOS devem ser usados conjuntamente com o AMP e/ou o guarda-chuva e
estes dispositivos precisam de ser supervisionados. Os dispositivos podem ser supervisionados
se são comprados de Apple através do programa DEP ou com o configurador de Apple. A
supervisão foi introduzida por Apple em iOS 5 como um modo especial que desse a um
administrador mais controle de um dispositivo do que o que é permitido tipicamente. O modo
supervisionado é pretendido ser usado nos dispositivos que institucionalmente-são possuídos.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Dispositivo 11.3 iOS de Apple e acima●

Configurador 2 de Apple (disponível somente no Mac)●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial de todas as configurações.

Informações de Apoio

O conector do Cisco Security fornece visibilidade e controle inauditos para dispositivos
organização-possuídos iOS. Combinado com o AMP para a claridade e o guarda-chuva dos
valores-limite, esta característica fornece: 



A visibilidade na rede e o dispositivo traficam.●

Inventário do App para cada dispositivo.●

Obstrução automática de locais do phishing para que os usuários e os relatórios identifiquem
quem clicou sobre os links do phishing.

●

Obstruindo conexões aos domínios maliciosos assim que aos dados sensíveis permaneça
protegido.

●

Configurar

aviso: A fim supervisionar um dispositivo, é limpado inteiramente. , Assegure-se de
consequentemente que você tome um backup do dispositivo.

Etapa 1. Conecte seu dispositivo iOS a seu Mac.

Etapa 2. Configurador de Apple do lançamento. 

Etapa 3. Você deve ver seu dispositivo segundo as indicações da imagem aqui.

 Etapa 4. Clicar com o botão direito e seleto prepare segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. Escolha a configuração manual e verifique ambas as caixas - supervisione
dispositivos e permita que os dispositivos emparelhem-se com outros computadores segundo as
indicações da imagem aqui e cliquem-se sobre em seguida.

Etapa 6. Não é necessário registrá-lo nesta fase através do MDM e clicá-lo sobre em seguida. 



Etapa 7. Seleto gerencia uma identidade nova da supervisão para criar uma organização nova a
que os dispositivos são atribuídos e para clicá-la sobre em seguida. 

Etapa 8. Dê um nome à organização e clique-o sobre em seguida.



Etapa 9. Clique preparam-se sobre. 

Etapa 10. Você é alertado então apagar o iPad para a preparação. Selecione para apagar o iPad
depois que você tomou um backup. 

Etapa 11. Após suas botas do iPad acima outra vez, isto deve ser supervisionado e de modo
operacional com CSC. 
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