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Yleiskatsaus
Määrälisenssiohjelman (VPP) avulla on helppo 
löytää, ostaa ja jaella ohjelmia sekä valita kirjoja 
suurina määrinä yritykselle. Riippumatta siitä, käyt-
tävätkö työntekijät iPhonea, iPadia tai Macia, voit 
tarjota upeaa ja käyttövalmista sisältöä joustavien 
ja turvallisten jakeluvaihtoehtojen avulla. Saatavilla 
on myös räätälöityjen B2B-ohjelmien iOS-versioita, 
joita kolmansien osapuolten kehittäjät luovat vain 
sinua varten. Niitä voidaan ostaa yksityisesti VPP 
Storesta.

Ohjelman ominaisuudet

Määrälisenssiostokset
Määrälisenssiohjelma tarjoaa helpon, skaalautuvan 
ratkaisun organisaatiosi sisältötarpeiden hallintaan. 
Osta suuria määriä maailmanluokan Mac- ja iOS-oh-
jelmia VPP Storen kautta. Voit valita tuhansista App 
Storen tai Mac App Storen ohjelmista, jotka käsittä-
vät useita eri kategorioita kuten liiketoiminta, tuot-
tavuus, talous ja matkustaminen. Ohjelmien lisäksi 
myös valikoidut iBooks Storen kirjat ovat ostettavis-
sa määrälisenssiohjelman kautta. Multi-Touch-kirjat 
tarjoavat monipuolisen ja innostavan käyttäjäkoke-
muksen ja mahdollistavat työntekijöille uusia, kiin-
nostavia tapoja oppia. Määrälisenssiohjelman avul-
la voit varustaa työntekijät kaikilla niillä työkaluilla, 
joita he tarvitsevat ollakseen tuotteliaampia.

Räätälöidyt B2B-ohjelmat iOS:lle
Laajenna iPhonen ja iPadin mahdollisuuksia yrityk-
sessäsi räätälöidyillä ohjelmilla. Tee yhteistyötä
kolmansien osapuolten kehittäjien kanssa ja suun-
nittele ja luo räätälöity ohjelma, joka vastaa yri-

tyksesi tarpeisiin. Räätälöityjen B2B-ohjelmien 
iOS-versioita voidaan jakaa yksityisesti ja turval-
lisesti VPP Storen kautta ja ne voivat olla ilmaisia 
tai maksullisia. Kehittäjät voivat lähettää räätälöityjä 
B2B-ohjelmia VPP Storeen iOS Developer Program 
-ohjelman kautta (App Store). Kun ne on hyväksyt-
ty, ne ovat saatavilla määrälisenssiohjelman tililläsi, 
jotta vain sinä voit käyttää niitä. Tutustu aiheeseen 
tarkemmin tämän oppaan osiossa ”Räätälöity B2B”.

Hallittu jakelu
Kun hallitset ohjelmia ja kirjoja määrälisenssiohjel-
malla, voit tarjota juuri oikean sisällön oikeille käyt-
täjille oikeaan aikaan. Käytitpä sitten muiden val-
mistajien mobiililaitteiden hallintaratkaisuja (MDM) 
tai OS X Serverin Profile Manageria, organisaatiol-
lasi on tehokas tapa hallita VPP Storesta ostettu-
ja ohjelmia ja kirjoja. Hallitse koko jakeluprosessia 
alusta loppuun ja säilytä samalla ohjelmien täysi 
omistusoikeus. Määrittele ohjelmia ja kirjoja käyt-
täjille MDM-ratkaisulla. Kun tietty käyttäjä ei enää 
tarvitse ohjelmia, ne voidaan ottaa pois ja määritellä 
uudelleen eri käyttäjälle organisaation sisällä. Kaik-
ki sisältö on automaattisesti ladattavissa käyttäjän 
kaikille laitteille. Kun kirjat on jaettu, ne ovat vas-
taanottajan omaisuutta eikä niitä voi ottaa pois tai 
määritellä toiselle käyttäjälle. Useita maksutapoja 
VPP Storessa tehdyn ostoksen voi maksaa monin 
eri tavoin. Voit suorittaa maksun luottokortilla. 

Miten ostaa, jakaa ja hallita sisältöä
Määrälisenssiohjelmaan rekisteröityminen on yksin-
kertaista ja vie vain pari minuuttia, joten voit aloittaa 
sisällön ostamisen nopeasti. Kaikki yritykset voivat 
osallistua määrälisenssiohjelmaan sitouduttuaan 
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noudattamaan sen ehtoja. Määrälisenssiohjelma 
on osa Applen käyttöönotto-ohjelmia. Pääset al-
kuun suorittamalla rekisteröitymisen verkossa ja 
luomalla Applen käyttöönotto-ohjelmien tilin. Ennen 
kuin rekisteröitymisprosessi viedään loppuun, sinun 
on myös vahvistettava, että voit toimia ohjelman 
edustajana yrityksesi nimissä. Ohjelman edustajien 
vastuulla on hyväksyä niiden ohjelmien ehdot, joi-
hin yritys rekisteröityy. Heidän vastuullaan on myös 
tarvittaessa järjestää ylimääräisiä ylläpitäjiä, jotka 
voivat tehdä ostoja yrityksen nimissä.

Aloita rekisteröityminen siirtymällä osoitteeseen 
deploy.apple.com. Anna seuraavat tiedot:

• Yrityksen puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Antamasi sähköpostiosoitteen tulee olla 
yritykseesi liittyvä työsähköpostiosoite. 
Kuluttajille tarkoitettuja sähköpostiosoitteita 
(kuten Gmail tai Yahoo!) ei hyväksytä. 
Tätä sähköpostiosoitetta käytetään Applen 
käyttöönotto-ohjelmien Apple ID:n luomiseen, 
jolla kirjaudutaan ohjelmaan.

• Yrityksesi Dun & Bradstreet (D-U-N-S) 
-numero. Dun & Bradstreet (D&B) antaa 
jokaiselle yritykselle D-U-N-S-numeron ja 
tallentaa ne tietokantaansa. Apple tarkistaa 
ohjelmaan rekisteröityneet yritykset D&B-
tietokannasta. Jos haluat tarkistaa olemassa 
olevan D-U-N-S-numeron tai hankkia uuden, 
vieraile osoitteessa developer.apple.com/ios/
enroll/dunsLookupForm.action.

• Voimassa oleva yrityksen osoite. Antamasi 
työosoitteen on oltava sama kuin D&B-
tietokantaan yrityksesi kohdalle merkitty osoite.

• Verorekisteritiedot, jos tarpeen. Euroopan 
unionin (EU) alueella olevien yritysten on 
annettava ALVrekisterinumero verovapaiden 
ostojen tekemiseksi. Kanadassa sinun tulee 
antaa olemassa oleva Applen asiakasnumerosi 
tai todistedokumentit saadaksesi 
verovapautuksen. 

Ilmoittautumisen lähettäminen. Kun käyt läpi ja lä-
hetät ilmoittautumislomakkeen, Apple tarkistaa yri-
tyksesi tiedot ja vertaa niitä D&B-tietokannan tietoi-
hin. Jos jokin antamistasi tiedoista ei vastaa D&B:n 
tietoja, saat heti ilmoituksen, jotta voit tarkistaa ja 
korjata tiedot. Jos antamasi tiedot ovat sinusta oi-
kein, ota yhteyttä Dun & Bradstreetiin ja varmista, 
että tietokannan tiedot ovat ajan tasalla. Jos annoit 
verorekisteritietoja, ne vahvistetaan aluekohtaisten 
vaatimusten mukaisesti. Saat ilmoituksen siitä, että 
tarkistus on valmis, tai Applelta otetaan yhteyttä ja 
tarvittaessa pyydetään lisätietoja.

Applen käyttöönotto-ohjelmat 
– Yritysten määrälisenssiohjelma 

Käyttöönotto
Kun ilmoittautumisesi on valmis, sinun täytyy kir-
jautua Applen käyttöönotto-ohjelmien verkkosivus-
tolle, jolla voit luoda ylläpitäjätilejä organisaatiollesi. 
Nämä tilit edustavat yrityksesi toimijoita, joilla on 
sinun antamasi valtuudet ostaa ohjelmia ja kirjoja 
määrälisenssiohjelman verkkokaupan kautta orga-
nisaatiosi nimissä.

Ylläpitäjien lisääminen
Kirjaudu Applen käyttöönotto-ohjelmien verkkosi-
vustolle ja valitse Admins (Ylläpitäjät) vasemmalla
olevasta valikosta. Jos haluat lisätä ylläpitäjän, valit-
se Add Admin Account (Lisää ylläpitäjätili). Seuraa-
vaksi sinua pyydetään antamaan uuden ylläpitäjän 
nimi ja sähköpostiosoite. Voit luoda niin monta yllä-
pitäjääkuin haluat, ja voit myös sallia heidän luovan 
uusia ylläpitäjiä.

Sisällön valitseminen ja ostaminenVPP Store tar-
joaa selkeän ostoprosessin. Voit etsiä sisältöä, 
määrittää haluamasi sisällön lukumäärän ja suorit-
taa maksun nopeasti yrityksen luottokortilla. Käyt-
täen ohjelmaa varten luotua Apple ID:tä voit kirjau-
tua VPP Storeen Macilla tai PC:llä osoitteessa vpp.
itunes.apple.com.

Applen käyttöönotto-ohjelmat 
– Yritysten määrälisenssiohjelma

Tärkeää tietoa Applen käyttöönotto-ohjelmien Apple 
ID:stäsi

• Tämä Apple ID on ainoastaan Applen käyttöön-
otto-ohjelmien verkkosivustolla lueteltuja ohjel-
mia varten; sitä ei voi käyttää iTunes Storeen tai 
muuhun Applen palveluun kirjautumiseen.
• Jos käytät sähköpostiosoitettasi jo olemassa 
olevan Apple ID:n kohdalla, sinua pyydetään an-
tamaan uusi sähköpostiosoite.
• Tämä Apple ID on myös se ID, jota kehittäjät 
käyttävät tilisi tunnistamiseen räätälöityä B2B-oh-
jelmien jakoa varten ohjelman puitteissa.

Tärkeää tietoa ylläpitäjätileistä
• Jokaista luomaasi ylläpitäjätiliä varten tarvitaan 
sähköpostiosoite. Tätä sähköpostiosoitetta käy-
tetään uuden Apple ID:n luomiseen.
• Jos antamaasi sähköpostiosoitetta on käytetty 
jo olemassa olevan Apple ID:n luomiseen, sinua 
pyydetään antamaan uusi sähköpostiosoite.
• Applen käyttöönotto-ohjelmien palveluihin käy-
tettävää Apple ID:tä ei voida käyttää
• iTunes Storeen tai muuhun Applen palveluun 
kirjautumiseen.
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Tärkeää tietoa sisällön jakamisesta 
Määrälisenssiohjelman tilin ylläpitäjät voivat jakaa 
sisältöä iTunes-tileille ainoastaan siinä maassa tai 
niillä alueilla, jossa ohjelma tai kirja on ostettu. Esi-
merkiksi määrälisenssiohjelman tilillä Yhdysvallois-
sa ostettua ohjelmaa voi jakaa ainoastaan käyttäjil-
le, joilla on iTunes-tili Yhdysvalloissa.

Vaihe 1. Etsi ohjelmaa tai kirjaa. 

Valitse mediatyypiksi iOS-ohjelmat, Mac-ohjelmat 
tai kirjat rajataksesi hakutuloksia. Voit myös kir-
joittaa sisällön nimen tai kopioida ja sijoittaa haku-
kenttään iTunes-linkin löytääksesi tiettyä sisältöä. 
Osoita Category (Kategoria) -valikkoa, jos haluat 
etsiä ohjelmia ja kirjoja aihealueen mukaan. Uni-
versal-ohjelmat, jotka toimivat sekä iPhonella että 
iPadilla, ovat tunnistettavissa universal-merkistä ( ).

Vaihe 2. Syötä lukumäärä. 

Kun olet löytänyt sinua kiinnostavaa sisältöä, valitse 
sen nimi hakuluettelosta, tarkista sisällön tiedot ja 
syötä lukumäärä.

Vaihe 3. Valitse jakelutyyppi. 

Valitse Hallittu jakelu, jos haluat jakaa, ottaa pois ja 
jakaa ohjelmia edelleen MDM-ratkaisusi avulla. Voit 
myös valita Lunastettavat koodit ja ladata koodit si-
sältävän taulukon.* Tutustu aiheeseen tarkemmin 
tämän oppaan osiossa ”Jakaminen ja lataaminen”.

Vaihe 4. Syötä maksu- ja laskutustiedot. Suorita 
maksu yrityksen luottokortilla. 

Voit myös maksaa PayPalilla Yhdysvalloissa tai 
ClickandBuylla Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, 
Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Ita-
liassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Norjassa, 
Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Isossa-Britan-
niassa. Saat Applelta vahvistussähköpostin, jossa 
kerrotaan, että tilauksesi on käsitelty.

Ostohistoria. Ostohistoriasi tallentuu ohjelman verk-
kosivustolle tilisi yhteenvetoon. Siellä voit seurata 
jokaisen ostoksen tilaa, tarkastella aiempia ostoja 
ja katsoa ostamaasi sisältöä tai ladata sen hetkisen 
lunastuskooditaulukon. Ostohistoria voi sisältää 
myös muuta hyödyllistä tietoa, kuten tilauspäivä-
määrän, tilausnumeron, ostohinnan ja hankkimiesi 
ohjelmien ja kirjojen lukumäärän.

Jakaminen ja lataaminen Kun haluat jakaa sisältöä 
käyttäjille, sinulla on kaksi helppoa vaihtoehtoa. Os-
tohetkellä sinun tulee määrittää jakelumenetelmä: 
hallittu jakelu tai lunastettavat koodit.

Hallittu jakelu
Mobiililaitteiden hallintaratkaisusi (MDM) avulla voit 
jakaa ohjelmia ja kirjoja valtuutetuille käyttäjille ja 
seurata helposti, kuinka monelle käyttäjälle sisältöä 
on määritelty.* Hallitussa jakelussa on myös
mahdollista ottaa ohjelmia pois ja määritellä niitä 
uudelleen toisille käyttäjille MDM-ratkaisulla, joten
ostettujen ohjelmien omistus ja hallinta säilyy täysin 
organisaatiollasi.

Huomaa: MDM-ratkaisulla voidaan määritellä oh-
jelmia ainoastaan laitteisiin, joissa on iOS 7 tai OS 
X 10.9 tai uudempi. Tarkista MDM-hallinnan kump-
paniltasi, tuetaanko näitä ominaisuuksia. Vieraile 
osoitteessa www.apple.com/iphone/business/it/ma-
nagment.html saadaksesi lisätietoa mobiililaitteiden 
hallintaratkaisuista iOS:lle.

Vaihe 1. Linkitä MDM-ratkaisusi. VPP Store tarjoaa 
verkkopalvelun MDM-integraatiota varten. Kun olet 
kirjautuneena VPP Storeen, siirry tilin yhteenvetoon 
ja lataa suojaustunnus, joka linkittää MDM-palve-
limen VPP-tiliisi. Sinun tulee ladata tämä suojaus-
tunnus MDM-palvelimellesi luodaksesi linkin. Sinun 
tulee asentaa uusi suojaustunnus MDM-palvelimel-
lesi kerran vuodessa.

Vaihe 2. Kutsu käyttäjiä vastaanottamaan ohjelmia 
ja kirjoja MDM:n kautta. Ennen kuin voit määritel-
läohjelmia käyttäjille, heidät täytyy kutsua osallis-
tumaan. MDM-ratkaisut voivat lähettää käyttäjille 
osallistumiskutsun sähköpostilla tai push-ilmoituk-
sella. Hyväksyäkseen kutsun käyttäjät kirjautuvat 
palveluun laitteillaan henkilökohtaista Apple ID:tään 
käyttäen. Apple ID rekisteröidään VPP-palveluun, 
mutta se pysyy täysin yksityisenä eikä näy ylläpi-
täjälle. Käyttäjien hyväksyttyä kutsun ja ehdot voit 
määritellä heille ohjelmia MDM:n kautta.

Vaihe 3. Määrittele käyttäjille ohjelmia ja kirjoja. 
Kun käyttäjät ovat hyväksyneet iTunes Storen eh-
dot, he saavat yhteyden MDM-palvelimeesi ja voit 
alkaa määritellä heille ohjelmia ja kirjoja. Ohjelmia 
voidaan asentaa laitteille monilla eri tavoilla. Useim-
missa tapauksissa MDM voi lähettää käyttäjille vies-
tin, jossa kehotetaan asentamaan heille määritelty-
jä ohjelmia. Vaihtoehtoisesti ohjelmia ja kirjoja on 
tarjolla käyttäjän iTunes-tilin ostohistoriassa ja ne 
ovat ladattavissa suoraan App Storesta, Mac App 
Storesta ja iBooks Storesta iOS-laitteelle.

Vaihe 4. Ota ohjelmia pois ja määrittele niitä uudel-
leen toisille käyttäjille. Kun käyttäjä ei enää tarvitse 
hänelle määriteltyjä ohjelmia, voit ottaa ne pois ja 
määritellä ne uudelleen toisille käyttäjille organisaa-
tiossasi. Käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa tie-
toja tai ostaa henkilökohtainen kopio, kun ohjelma 
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otetaan pois. Jos ohjelma otettiin käyttöön hallittuna 
ohjelmana iOS:n MDM-hallinnalla, ylläpitäjät 

Applen käyttöönotto-ohjelmat – Yritysten määräli-
senssiohjelma voivat poistaa ohjelman ja kaikki tie-
dot välittömästi. Tässä tapauksessa on hyvä ilmoit-
taa käyttäjille tai antaa lisäaikaa, ennen kuin poistaa 
ohjelmia heidän laitteiltaan.

Lunastettavat koodit
Sisältöä voidaan jakaa myös lunastettavilla koodeil-
la. Tämä menetelmä siirtää ohjelman tai kirjan pysy-
västi sille Apple ID:lle, joka lunastaa koodin. Tämä 
Apple ID on voitu luoda yrityksesi hallinnoimia lait-
teita varten tai se voi olla loppukäyttäjän henkilökoh-
tainen Apple ID. Lunastettavat koodit toimitetaan 
taulukkomuodossa. Jokaiselle ostetulle ohjelman 
ja kirjan kappaleelle on oma uniikki koodinsa. Aina 
kun koodi lunastetaan, VPP Storen taulukko päi-
vittyy, joten lunastettujen koodien määrä voidaan 
tarkistaa milloin vain. Lunastamista varten tauluk-
ko sisältää myös verkko-osoitteen, johon lunas-
tuskoodi on upotettu. Helpointa on lähettää nämä 
verkko-osoitteet käyttäjille, jotta heidän ei tarvitse 
syöttää lunastuskoodia manuaalisesti sisältöä la-
datessaan. Jos jaat koodit sähköpostin tai sisäisen 
verkkosivuston kautta, mukaan tulee liittää sovel-
tuva yhden kappaleen mittainen teksti valtuutetun 
loppukäyttäjän ehdoista. Valtuutetun loppukäyttäjän 
ehdot löytyvät määrälisenssiohjelman ehdoista si-
sältökoodeja koskevasta osiosta osoitteesta www.
apple.com/legal/internet-services/itunes/vppbusi-
ness/fi/terms.html.

Koodien jakaminen käyttäjille onnistuu muuta-
min tavoin:

• Muiden valmistajien mobiililaitteiden hallintarat-
kaisut (MDM). Jaa lunastettavia koodeja käyttäjil-
le MDM-hallinnan avulla lataamalla määrälisens-
siohjelman kooditaulukko MDM-palvelimellesi. 
MDM voi push-ilmoituksella kehottaa käyttäjää 
lunastamaan koodin. MDM seuraa myös sitä, 
kuinka monta käyttäjää on lunastanut koodin.

• Sähköposti. Lähetä lunastettavan koodin si-
sältävä verkko-osoite käyttäjille. Jokaisen oh-
jelman tai kirjan kohdalla heidän tarvitsee vain 
osoittaa tai napauttaa verkko-osoitetta joko 
mobiililaitteellaan tai Macilla tai PC:llä. Verk-
ko-osoite sisältää lunastettavan koodin, minkä 
ansiosta käyttäjät voivat ladata sisältöä välittö-
mästi todentauduttuaan Apple ID:llään.

• Sisäinen verkkosivusto. Yrityksesi intranetin si-
säinen suojattu verkkosivusto voi olla kätevä ja 
keskeinen kohde, jossa käyttäjät voivat käyttää 
lunastettavia koodeja sisältäviä verkko-osoit-

teita. Ilmoita vain käyttäjille, kun sisältöä on 
saatavilla, ja ohjaa heidät erilliselle sisäiselle 
verkkosivulle, jolta he voivat ladata sisältöä ha-
lutessaan. Voit myös luoda sisäisen ohjelman 
työntekijöille. Näin sisältöä voidaan ottaa käyt-
töön suoraan iPhonelta, iPadilta tai Macilta.

• Apple Configurator. Ohjelmia on mahdollista 
jakaa myös Macin Apple Configuratorilla. Apple 
Configurator voi tuoda VPP Storesta saatavan, 
lunastettavat koodit sisältävän taulukon ja pitää 
kirjaa siitä, kuinka monta ohjelmaa on asennet-
tu kullekin laitteelle. Sisältö on liitetty ylläpitä-
jän Apple ID:hen, joten jokaisessa laitteessa ei 
tarvitse olla määritettynä käyttäjän Apple ID:tä. 
Jos haluat päivittää Apple Configuratorilla käyt-
töönotettua sisältöä, sinun on luotava yhteys 
uudelleen samaan Maciin, josta sisältö asen-
nettiin. Lisätietoja saat osoitteesta help.apple.
com/configurator/mac/1.4.

Räätälöidyt B2B-ohjelmat iOS:lle

Yleiskatsaus
Määrälisenssiohjelmalla voidaan hankkia räätälöity-
jen B2B-ohjelmien iOS-versioita VPP Storesta. 

Tekemällä
yhteistyötä kolmannen osapuolen kehittäjän kans-
sa voit saada ainutlaatuisia iOS-ohjelmia yrityksesi 
tarpeisiin räätälöityinä ja jakaa niitä laajasti organi-
saatiossasi valmiina myytävien App Store –ohjelmi-
en rinnalla. Siten iPhonen ja iPadin käyttö laajenee 
entisestään. Ulkoistitpa kehittämisen itsenäiselle 
alihankkijalle tai kaupalliselle kehittäjälle, räätälöi-
tyjen B2B-ohjelmien jakaminen VPP Storen kautta 
on helpoin jakelutapa sekä sinulle että kehittäjälle.
Kolmannen osapuolen kehittäjän sinulle luomat, 
räätälöidyt B2B-ohjelmat ovat saatavilla vain sinul-
le. Kukaan muu määrälisenssiohjelmaan osallistu-
va ei näe tai saa käyttöönsä räätälöityjä ohjelmiasi, 
joten prosessi on sekä turvallinen että yksityinen. 
Koska Apple tarkistaa räätälöidyt B2B-ohjelmat 
ennen kuin ne ovat saatavilla määrälisenssiohjel-
man tililläsi, voit olla varma, että niiden toimivuus 
on varmistettu ja että ne tarjoavat laadukkaan käyt-
täjäkokemuksen. Kehittäjä määrittää räätälöityjen 
B2B-ohjelmien hinnoittelun. Ne voivat ollailmaisia 
tai maksullisia.
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Applen käyttöönotto-ohjelmat 
– Yritysten määrälisenssiohjelma 

Räätälöityjen B2B-ohjelmien 
hankkiminen ja jakaminen

Vaihe 1. Ole yhteydessä kehittäjään. Koska räätä-
löidyt B2B-ohjelmat luodaan ja jaetaan yhteistyössä 
kolmannen osapuolen kehittäjän tai liikekumppanin 
kanssa, sinun on otettava yhteyttä suoraan kehit-
täjään. Siten voit selvittää, voiko kehittäjä luoda ai-
nutlaatuisen ohjelman yrityksesi tarpeisiin.iOS De-
veloper Program -ohjelmaan (App Store -ohjelma) 
rekisteröityneet kehittäjät, jotka ovat hyväksyneet 
viimeisimmän ohjelmalisenssisopimuksen, voivat 
lähettää ohjelmia räätälöityä B2B-jakelua varten 
iTunes Connectin kautta. Jos haluamasi kehittäjä 
tai liikekumppani ei ole rekisteröitynyt iOS Develo-
per Program -ohjelmaan, pyydä häntä vierailemaan 
osoitteessa developer.apple.com/programs/ios re-
kisteröitymistä varten. Kun kehittäjä on luonut oh-
jelman ja määrittänyt sinut valtuutetuksi ostajaksi, 
hän voi tarjota ohjelman ilmaiseksi tai asettaa tietyn 
hinnan juuri sinulle.

Vaihe 2. Tarjoa kehittäjälle Applen käyttöönotto-oh-
jelmien Apple ID. Jos yrityksesi on
hankkimassa räätälöityä B2B-ohjelmaa, muista an-
taa kehittäjällesi tai liikekumppanillesi se
sähköpostiosoite, jota käytettiin Applen käyttöönot-
to-ohjelmien Apple ID:n luomiseen.
Tärkeää: Älä paljasta Apple ID:si salasanaa. Kehit-
täjä käyttää tätä sähköpostiosoitetta nimetäkseen 
sinut valtuutetuksi yritysostajaksi lähettämälleen 
räätälöidylle B2B-ohjelmalle.

Vaihe 3. Hanki B2B-ohjelma VPP Storen kautta. 
Yhteistyökumppaninasi toimivan kehittäjän tulisi il-
moittaa sinulle, kun ohjelma on valmis ladattavaksi. 
Kun olet saanut ilmoituksen, kirjaudu sisään VPP 

Storeen nähdäksesi yrityksellesi luodut räätälöidyt 
B2B-ohjelmat. Räätälöidyt B2B-ohjelmat ovat saa-
tavilla vain niille yrityksille, jotka kehittäjä on nimen-
nyt, eivätkä ne näy muille ohjelmaan osallistuville 
yrityksille. Ne voivat olla ilmaisia tai ostettavissa ke-
hittäjän määrittämään hintaan.

Vaihe 4. Jaa ohjelma käyttäjille. Voit jakaa räätä-
löityjä B2B-ohjelmia aivan samalla tavalla kuin mui-
takin VPP Storen kautta ostettuja ohjelmia. Räätä-
löityjä B2B-ohjelmia voidaan jakaa MDM-ratkaisun 
kautta tai lunastettavilla sisältökoodeilla.

Applen käyttöönotto-ohjelmat 
– Yritysten määrälisenssiohjelma 

Ideoita räätälöityihin B2B-ohjelmiin

Ohjelmien räätälöinti yritykselle tarjoaa monia etuja, 
koska ohjelman ominaisuudet ja toiminnot
voidaan suunnitella sopimaan organisaation ympä-
ristöön tai työtapaan. Tässä on lueteltu yleisiä
tapoja, joilla ohjelmia voidaan räätälöidä omiin yksi-
löllisiin tarpeisiisi:

• Räätälöity käyttöliittymä yrityksen brändillä
• Ainutlaatuiset, yrityksen prosesseihin tai työn-

kulkuihin liittyvät ominaisuudet
• Parempi yksityisyyden suoja luottamuksellisten 

tietojen käsittelyyn
• Yrityksen IT-ympäristöön sopivat määritykset
• Liikekumppanille, jälleenmyyjälle tai franchi-

se-yritykselle räätälöidyt ominaisuudet


