
Apple at Work  

Chytrá investice 

Produkty Apple dávají pro vaši firmu smysl 
i z finančního hlediska. 

Navržené, aby hodně vydržely 
Na svá zařízení se spoléháte den co den. Proto všechny své produkty vyrábíme 
z odolných materiálů, podporujeme je průběžnými aktualizacemi operačního 
systému a navrhujeme je tak, aby se v případě potřeby daly snadno opravit. 

Produkty Apple jsou navržené tak, aby vám vydržely. Například iPhone 11 Pro 
a iPhone 11 Pro Max mají odolnost proti vodě a prachu na úrovni IP68 podle normy 
IEC 60529, což znamená, že vydrží ponoření až do hloubky 4 metrů po dobu až 
30 minut. 

V naší laboratoři na testování spolehlivosti simulujeme reálné podmínky a ještě je 
umocňujeme, abychom vylepšili odolnost našich konstrukcí. Testujeme schopnost 
odolávat mechanickým vlivům, například tvrdému střetnutí s pevným povrchem. 
V klimatických zkouškách testujeme zařízení v extrémním teplu a zimě, ve vlhkém 
a suchém prostředí, při vystavení intenzivnímu slunci. Pomocí testů chemické 
citlivosti vyhodnocujeme schopnost zařízení vypořádat se s nezamýšleným 
politím kávou, limonádou, opalovacím krémem nebo třeba kečupem. Často 
přesahujeme mezinárodní standardy a občas dokonce nastavujeme nové. 

Těmito zkouškami záměrně překračujeme limity toho, co naše zařízení zvládnou,  
a zkoumáme, co se s nimi stane. Pomocí špičkové techniky, například tomografů 
nebo elektronových mikroskopů, podrobně studujeme následky na mikrostruktuře. 
Informace potom předáváme zpátky návrhářům a konstruktérům, kteří podle nich 
vymýšlejí další vylepšení odolnosti. Tento cyklus opakujeme během celého 
procesu vývoje nového produktu, dokud produkt nesplňuje naše vysoké nároky 
na výkon.  



Jednoduché aktualizace softwaru 
Zařízení Apple jsou nejenom odolná, ale jsou taky navržená tak, aby se dala 
snadno aktualizovat. A jelikož aktualizace systému zpřístupňujeme i mnoha 
generacím zařízení nazpátek, má k novým softwarovým funkcím přístup 
víc uživatelů. 

Sám proces aktualizace softwaru je jednoduchý a efektivní, což vede k tomu, že 
ve srovnání s jinými platformami používá víc lidí nejnovější verzi. Například už k 15. 
říjnu 2019 používalo 55 % všech zařízení uvedených v předchozích 4 letech při 
přístupu k App Storu nejnovější verzi iOS (která byla publikována teprve 
měsíc předtím).3 

Tato konzistentnost verzí operačního systému je skvělá pro uživatele, ale i pro IT 
oddělení, protože tomu usnadňuje správu zařízení Apple. Když mají všichni ve 
firmě stejný operační systém, zjednodušuje se tím hardwarová i softwarová 
podpora, vývoj aplikací, integrace, bezpečnostní aktualizace a mnohé další věci. 

Vysoká zůstatková hodnota 
Kombinace vysoce odolného hardwaru, celosvětové sítě poskytovatelů servisu 
a jednoduchých aktualizací softwaru vede k tomu, že produkty Apple si po celou 
dobu svého životního cyklu uchovávají vysokou hodnotu, a v důsledku jsou 
tedy výhodnější.  

Podle nedávného výzkumu vyjdou tříleté náklady na hardware a software jednoho 
Macu zhruba o 1 200 Kč levněji než u srovnatelného PC, a to navzdory tomu, že 
pořizovací cena Macu je o 11 000 Kč vyšší.4 

Na rozdíl od jiných zařízení, která se na konci svého životního cyklu přestanou 
používat nebo jsou někomu darována, je zařízení Apple díky jejich vyšší zůstatkové 
hodnotě možné dát na protiúčet při nákupu novějších modelů. 

Inovativní možnosti financování, dostupné v rámci Finančních služeb Apple, vám 
dávají možnost zohlednit vyšší zůstatkovou hodnotu zařízení Apple už při nákupu 
a snížit tak pořizovací náklady bez toho, abyste museli dát existující produkt 
na protiúčet. 

Intuitivní používání, snadné nasazování 
Používání produktů Apple je intuitivní, takže uživatelé v rámci firmy toho zvládnou 
víc s menší pomocí. Tím se opět snižují náklady. Stejný výzkum, který už jsme 
zmínili, zjistil taky, že uživatelé Macu vytvářejí o 50 % méně žádostí na podporu 
a vyřešení každé žádosti stojí v průměru o 25 % méně.4 

Zařízení Apple se dají snadno nasadit a spravovat i v největším měřítku. Každý 
iPhone, iPad, Mac a Apple TV se dají nastavit a nakonfigurovat automaticky. 
Odpadá tím potřeba, aby IT pracovníci nastavovali každé zařízení jednotlivě.  
Pomocí Apple Business Manageru můžete zařízení přímo přidělit zaměstnancům 
a ti je můžou používat hned po vybalení. Ruční nastavování je tak věcí minulosti,  
čímž se opět snižují náklady. Díky tomu můžete zaměstnancům dát nástroje na 
produktivní práci a zároveň udržet náklady pro firmu co nejnižší.

1Podrobnosti najdete na support.apple.com/HT210327. 2Podrobnosti najdete na support.apple.com/HT201475. 3Podrobnosti najdete na developer.apple.com/support/app-store. 4Forrester: 
Celkový ekonomický dopad (TEI)™ Macu ve firemním prostředí. Výzkum od Forrester Consulting zadaný společností Apple.  
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Přečtěte si víc o výhodnosti  
zařízení Apple. 

apple.com/environment 

apple.com/financing 

apple.com/cz/business/it

Například iOS 13 je kompatibilní  
se všemi těmito zařízeními: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 (7. generace) 

A macOS Catalina je kompatibilní  
s těmito:2 

• MacBook z roku 2015 nebo novější 
• MacBook Air z roku 2012  

nebo novější 
• MacBook Pro z roku 2012  

nebo novější 
• Mac mini z roku 2012 nebo novější 
• iMac z roku 2012 nebo novější 
• iMac Pro (všechny modely) 
• Mac Pro z roku 2013 nebo novější

https://support.apple.com/HT210327
http://support.apple.com/HT201475.
http://developer.apple.com/support/app-store
http://www.apple.com/environment
http://www.apple.com/financing
https://www.apple.com/cz/business/it
http://www.apple.com/environment
http://www.apple.com/financing
https://www.apple.com/cz/business/it

