Apple at Work

En klog investering
Apple-produkter giver god økonomisk
mening for din virksomhed.
Holdbart design
Du skal kunne regne med din enhed dag efter dag. Derfor fremstiller vi vores
produkter med holdbare materialer, understøtter dem med løbende opdateringer
af styresystemet og sørger for, at de er lette at få repareret, hvis uheldet er ude.
Apples produkter er bygget til at holde længe. F.eks. er iPhone 11 Pro og iPhone 11
Pro Max vand- og støvafvisende med IP68-klassificering i henhold til IECstandard 60529, hvilket betyder, at de kan tåle at blive nedsænket til 4 meters
dybde i op til 30 minutter.
I vores laboratorium for driftssikkerhedstest udsætter vi vores produkter for forhold,
der overgår virkeligheden, for at forbedre holdbarheden af vores produktdesign.
Vi tester deres evne til at modstå mekaniske belastninger som f.eks. et pludseligt
sammenstød med en hård overflade. I klimatest tester vi vores enheder i ekstrem
varme og kulde, tørre og fugtige omgivelser samt under intens soleksponering.
Vores kemiske følsomhedstest vurderer enhedernes evne til at modstå spildte
væsker som kaffe, sodavand, solcreme eller ketchup. Vi går ofte længere end de
internationale standarder, og nogle gange skaber vi endda vores egne.
Med disse test skubber vi bevidst vores produkter ud over deres grænser for
at undersøge, hvad der så sker. Derefter bruger vi det nyeste udstyr, f.eks. CTskannere og elektroniske mikroskoper, til at få en dybdegående forståelse af
påvirkningen på mikrostrukturen. Denne information sendes tilbage til vores
designere og teknikere, så de kan lave yderligere forbedringer af holdbarheden. Vi
gentager denne cyklus gennem hele vores produktudvikling, indtil vores produkter
opfylder vores strenge standarder for ydeevne.

Enkle softwareopdateringer
Ud over at være holdbare er Apples enheder også designet til at kunne
opgraderes. Og fordi disse opgraderinger er tilgængelige på tværs af flere
generationer af produkter, kan flere brugere få fordel af nye softwarefunktioner.
iOS 13 er f.eks. kompatibelt
med alle disse enheder:1

Selve processen for softwareopdatering er enkel og effektiv, hvilket resulterer i
større anvendelse sammenlignet med andre platforme. Pr. 15. oktober 2019

• iPhone 11

brugte 55 procent af alle enheder, der blev lanceret i de foregående 4 år, den
seneste version af iOS (som blev lanceret blot en måned tidligere), når de tilgik
App Store.3

• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus

Det ensartede styresystem giver fordele for brugerne, men gør det også meget
nemmere for IT-afdelinger at administrere Apple-enheder. Når det samme
styresystem anvendes på tværs af en hel implementering, bliver det nemmere at
udføre arbejdet med hardware- og softwaresupport, appudvikling, integration,
sikkerhedsopdateringer med mere.

• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone SE
• iPod touch (7. generation)
Og macOS Catalina er kompatibelt
med følgende:2

• MacBook, der blev lanceret i 2015 eller senere
• MacBook Air, der blev lanceret i 2012
eller senere
• MacBook Pro, der blev lanceret i 2012
eller senere

En høj restværdi
Kombinationen af yderst holdbar hardware, et verdensomspændende netværk af
reparationsudbydere og enkle softwareopdateringer betyder, at Apple-produkter
bevarer en betydelig værdi gennem deres livscyklus, hvilket gør dem til en smart
investering.
Ifølge en ny undersøgelse koster en Mac (pr. enhed) 50,25 $ mindre end en
tilsvarende PC, når man indregner hardware- og softwareomkostningerne for en
treårig periode, selvom anskaffelsesomkostningerne for Mac er 500 $ højere.4
I modsætning til andre enheder, der efter endt levetid ofte ender med ikke at blive
brugt eller foræret bort, betyder Apple-enhedernes høje restværdi, at jeres
eksisterende produkter kan indgå i bytteordninger, når I ønsker at opgradere.

• Mac mini, der blev lanceret i 2012 eller senere
• iMac Pro (alle modeller)

Apple Financial Services tilbyder innovative finansieringsmuligheder, der endda
tager højde for Apple-enhedernes høje restværdi lige fra starten, så jeres

• Mac Pro, der blev lanceret i 2013 eller senere

omkostninger holdes nede fra dag ét, selv uden at ombytte eksisterende produkter.

• iMac, der blev lanceret i 2012 eller senere

Intuitive at bruge, nemme at implementere
Apple-produkter er intuitive at bruge, hvilket gør det nemt for erhvervsbrugere at
få mere fra hånden med mindre hjælp, og det reducerer omkostningerne
yderligere. Den samme undersøgelse nævnt ovenfor fastslog, at Mac-brugere
sender 50 procent færre supportanmodninger, og at hver anmodning koster 25
procent mindre at håndtere.4
Få mere at vide om Apple-produkters
prisoverkommelighed.

apple.com/environment
apple.com/financing
apple.com/dk/business/it
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Det er også nemt at implementere og administrere Apple-enheder i selv helt stor
skala. Alle iPhone-, iPad-, Mac og Apple TV-enheder kan indstilles og
konfigureres automatisk – så din IT-afdeling ikke behøver at håndtere hver enkelt
enhed individuelt. Med Apple Business Manager kan enheder distribueres direkte
til medarbejderne og tages i brug med det samme. Så kan I glemme manuel
konfigurering for altid og reducere jeres omkostninger yderligere. Så nu kan I give
jeres medarbejdere de værktøjer, der gør dem produktive på en måde, der er
omkostningseffektiv for jeres virksomhed.
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