
Apple at Work  

Een slimme investering 

Apple producten zijn een goede 
investering voor uw bedrijf. 

Ontworpen met het oog op duurzaamheid 
U wilt elke dag weer op uw device kunnen rekenen. Daarom zijn onze producten 
gemaakt van duurzame materialen, worden ze doorlopend ondersteund met 
updates van het besturingssysteem en kunnen ze eenvoudig worden 
gerepareerd als er toch iets misgaat. 

Apple producten worden gemaakt om lang mee te gaan. iPhone 11 Pro en 
iPhone 11 Pro Max hebben bijvoorbeeld een IP68-certificering voor stof- en 
waterbestendigheid op basis van IEC-norm 60529, wat inhoudt dat deze devices 
tot 30 minuten waterbestendig zijn bij een diepte tot 4 meter. 

In ons Reliability Testing Lab simuleren we extreme gebruiksomstandigheden 
om de duurzaamheid van onze designs te verbeteren. We testen bijvoorbeeld 
de bestendigheid tegen mechanische belasting, zoals een botsing met een hard 
oppervlak. We gebruiken klimaattests om onze devices te testen in extreem 
warme/koude en droge/vochtige omstandigheden, en we testen de blootstelling 
aan extreem veel zonlicht. We voeren chemische tests uit om te kijken of onze 
devices bestand zijn tegen het morsen van bijvoorbeeld koffie, frisdrank, 
zonnebrandcrème of ketchup. Daarbij gaan we vaak verder dan de 
internationale normen. Soms bepalen we zelfs onze eigen normen. 

Bij deze tests overschrijden we bewust de grenzen van onze producten, zodat 
we kunnen onderzoeken wat er gebeurt. Met geavanceerde apparatuur, zoals CT-
scanners en elektronenmicroscopen, kunnen we de invloed op de microstructuur 
nauwkeurig bepalen. Deze informatie gaat terug naar onze ontwerpers en technici, 
zodat we de duurzaamheid nog verder kunnen verbeteren. We herhalen deze cyclus 
bij de productontwikkeling totdat onze producten aan onze strenge eisen voldoen.  



Eenvoudige software-updates 
Apple devices zijn niet alleen duurzaam, maar kunnen ook eenvoudig worden 
bijgewerkt. Omdat upgrades beschikbaar zijn voor verschillende generaties 
van onze producten, profiteren meer gebruikers van nieuwe softwarefeatures. 

De software-updates zelf verlopen eenvoudig en efficiënt, waardoor software-
updates vaker worden geïnstalleerd dan op andere platforms. Op 15 oktober 2019 
was op 55 procent van alle devices die in de voorgaande vier jaar waren 
geïntroduceerd en waarop de App Store werd geopend de nieuwste iOS-versie 
geïnstalleerd (die slechts één maand eerder beschikbaar was gesteld).3 

Dit consistente gebruik van het besturingssysteem is niet alleen handig voor 
gebruikers, maar helpt ook IT-medewerkers bij het beheer van Apple devices. 
Als op alle devices hetzelfde besturingssysteem wordt gebruikt, biedt dat grote 
voordelen voor hardware- en softwareondersteuning, appontwikkeling, integratie, 
beveiligingsupdates en meer. 

Een hoge restwaarde 
Dankzij de combinatie van duurzame hardware, een wereldwijd netwerk van 
reparateurs en eenvoudige software-updates behouden Apple producten hun 
waarde tijdens hun levenscyclus, en dat maakt ze voordeliger.  

Uit recent onderzoek bleek dat een Mac per device 50,25 USD voordeliger is dan 
vergelijkbare pc’s als wordt gekeken naar de hardware- en softwarekosten over drie 
jaar, ondanks het feit dat de aanschafkosten van een Mac 500 USD hoger zijn.4 

In tegenstelling tot andere devices, die vaak buiten gebruik raken of aan het eind 
van hun levenscyclus worden weggegeven, kunt u uw bestaande Apple devices 
dankzij de hoge restwaarde mogelijk inruilen wanneer het tijd is voor een upgrade. 

Met de innovatieve financieringsopties van Apple Financial Services kunt u de 
hoge restwaarde van Apple devices zelfs vooraf incalculeren, waardoor u direct 
profiteert van lagere kosten, zelfs zonder bestaande producten in te ruilen. 

Intuïtief in het gebruik, eenvoudig te implementeren 
Apple producten zijn intuïtief in het gebruik. Zakelijke gebruikers kunnen daardoor 
meer doen met minder hulp, waardoor de kosten nog verder afnemen. Uit het eerder 
genoemde onderzoek bleek dat Mac-gebruikers 50 procent minder supporttickets 
openen en dat de kosten om elk ticket op te lossen 25 procent lager zijn.4 

Het is ook eenvoudig om Apple devices te implementeren en te beheren, zelfs op 
zeer grote schaal. Elke iPhone, iPad, Mac en Apple TV kan automatisch worden 
geconfigureerd. Zo hoeft de IT-afdeling niet alle devices één voor één af te gaan. 
Met Apple Business Manager kunnen devices direct beschikbaar worden gesteld 
aan werknemers en direct in gebruik worden genomen. Handmatige configuratie is 
niet meer nodig, waardoor de kosten nog verder worden teruggebracht. Nu kunt 
u uw werknemers de tools geven die ze nodig hebben om hun productiviteit te 
verhogen, op een manier die voordelig is voor uw bedrijf. 

1 Ga voor meer informatie naar support.apple.com/HT210327  2 Ga voor  meer informatie naar support.apple.com/HT201475 3 Ga voor meer informatie naar developer.apple.com/
support/app-store 4 Forrester: The Total Economic Impact™ (TEI) of Mac in Enterprise. Onderzoek in opdracht, uitgevoerd door Forrester Consulting voor Apple.  
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Lees meer over de betaalbaarheid  
van Apple devices. 

apple.com/nl/environment 

apple.com/financing 

apple.com/nl/business/it

iOS 13 is bijvoorbeeld compatibel met al 
deze devices:1  

• iPhone 11 
• iPhone 11 Pro 
• iPhone 11 Pro Max 
• iPhone XS 
• iPhone XS Max 
• iPhone XR 
• iPhone X 
• iPhone 8 
• iPhone 8 Plus 
• iPhone 7 
• iPhone 7 Plus 
• iPhone 6s 
• iPhone 6s Plus 
• iPhone SE 
• iPod touch (7e generatie) 

MacOS Catalina is compatibel  
met de volgende devices:2 

• MacBook (geïntroduceerd in 2015 of later) 
• MacBook Air (geïntroduceerd in 2012 

of later) 
• MacBook Pro (geïntroduceerd in 2012 

of later) 
• Mac mini (geïntroduceerd in 2012 

of later) 
• iMac (geïntroduceerd in 2012 of later) 
• iMac Pro (alle modellen) 
• Mac Pro (geïntroduceerd in 2013 

of later)
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