
Apple at Work  

Compatibilidade 

Compatível com os sistemas existentes. 

Os dispositivos da Apple funcionam com a maioria dos sistemas e 
apps empresariais que sua empresa já utiliza: e-mail e mensagens, 
conectividade de rede, compartilhamento de arquivos, colaboração 
e muito mais—oferecendo acesso aos seus funcionários para todas 
as tarefas necessárias às funções deles. 

Conectar-se à sua infraestrutura 
Os dispositivos iPhone, iPad e Mac são compatíveis com WPA2 Enterprise para 
garantir o acesso seguro à rede Wi-Fi de sua empresa. Com a integração do iOS, 
macOS e a tecnologia mais recente da Cisco, as empresas podem facilmente se 
conectar às redes, otimizar o desempenho de apps essenciais para os negócios 
e colaborar por meio de voz e vídeo. Tudo isso com a segurança de que as 
empresas precisam.  

O acesso seguro a redes corporativas privadas está disponível no iOS, iPadOS 
e macOS por meio de protocolos de rede virtual privada padrão do setor. O iOS, 
iPadOS e macOS são compatíveis com IKEv2, Cisco IPSec e L2TP sobre IPsec 
sem precisar de configuração manual.  

Trabalhe com seus sistemas empresariais existentes  
Os dispositivos Apple funcionam com os principais serviços corporativos, 
incluindo Microsoft Exchange, proporcionando aos funcionários acesso total 
ao e-mail profissional, calendário e contatos em todos os dispositivos Apple. 
Seus funcionários podem usar os apps integrados da Apple, como Mail, 
Calendário, Contatos, Lembretes e Notas para se conectar ao Microsoft Outlook 
no Mac e trabalhar com o Microsoft Exchange. Os dispositivos iPhone, iPad 
e Mac são compatíveis com uma ampla variedade de opções de conectividade, 
incluindo os sistemas baseados em padrões como IMAP e CalDAV.  

Encontre na App Store as ferramentas mais populares de produtividade e colaboração 
como Microsoft Office, Google G Suite, Slack, Cisco Webex e Skype que oferecem 
a funcionalidade que você já conhece e que atendem às suas expectativas.  



Acesse todos os seus documentos e arquivos  
O app Arquivos no iOS e iPadOS permite acessar arquivos no Box, DropBox, 
OneDrive e Google Drive diretamente em um só lugar. Obtenha os arquivos 
diretamente no iPhone, iPad ou Mac e trabalhe neles de maneira fácil prática entre 
os dispositivos, onde quer que você esteja. O Mac oferece compatibilidade de 
desktop para as mais recentes tecnologias de sincronização e compartilhamento 
de arquivos proporcionando uma experiência intuitiva, fácil de usar.  

Crie apps com uma avançada integração de sistema  
Com ferramentas de desenvolvedor como Swift, Xcode e SDKs para iOS, iPadOS 
e macOS, as empresas podem criar apps incríveis que se conectam aos sistemas 
principais e acrescentam recursos sofisticados aos dispositivos. Use a câmera 
integrada para digitalizar o inventário ou sobrepor conceitos de design em 
ambientes reais com realidade aumentada ou use o aprendizado de máquina 
para processar e analisar grandes quantidades de dados.  

A Apple firmou parcerias com as maiores empresas do mundo para que você 
possa comprar ou desenvolver apps poderosos que se integrem com seus 
sistemas existentes.  

IBM oferece o MobileFirst for iOS e Mobile at Scale, um conjunto de apps que 
funciona com dados de empresas e análises avançadas para transformar as 
empresas em escala.  

Accenture combina a liderança no setor e a transformação digital com a potência, 
simplicidade e segurança do iOS e iPadOS para ajudar as empresas a desbloquear 
novos fluxos de receita, melhorar a experiência do cliente, aumentar a produtividade 
e reduzir custos.  

Deloitte ajuda as empresas a ampliarem o poder das plataformas iOS e iPadOS 
e mapear novas oportunidades móveis com EnterpriseNext. 

SAP criou a SAP Cloud Platform SDK para iOS como uma forma de ajudar os 
desenvolvedores a criarem rapidamente apps nativos para iOS e iPadOS com 
Swift. Esses apps podem ampliar seus sistemas SAP e oferecer acesso aos 
principais dados da empresa e processos de negócios bem como aproveitar 
os recursos do iPhone e iPad de que os usuários já gostam, como o Touch ID, 
Serviços de localização e notificações.  

Salesforce, o principal provedor de CRM do mundo, trabalhou em parceria com 
a Apple para mudar a forma como as empresas interagem com os clientes. O app 
Salesforce reformulado e o Salesforce Mobile SDK otimizado para iOS oferecem 
a milhões de clientes e desenvolvedores da Salesforce a capacidade de proporcionar 
experiências incríveis com apps nativos. 
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Saiba mais sobre a compatibilidade  
com dispositivos Apple. 
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