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Ny generation af Mac med M1-chip 
Den nye 13" MacBook Air, 13" MacBook Pro og Mac mini er de 
første enheder, der drives af den revolutionerende M1-chip. M1-
chippen giver utrolige forbedringer af ydeevnen for CPU, GPU 
og maskinlæringshastighed, tilpassede teknologier og 
revolutionerende energieffektivitet. Alle tre tilføjelser til Mac-
familien har utrolige nye fordele inden for ydeevne og 
energieffektivitet sammenlignet med tidligere generationer. 
Mac-modeller med M1 har nu også adgang til hundredtusindvis 
af iPhone- og iPad-apps, der nu kan køre på macOS. 

En ny oplevelse med macOS Big Sur 
macOS Big Sur introducerer et smukt nyt design, der på samme 
tid er helt nyt og føles velkendt. Forbedringer af Kontrolcenter 
og Meddelelsescenter samler flere oplysninger i et hurtigt 
overblik. For IT-afdelinger bliver MDM-tilmeldinger, der er 
brugergodkendt, nu betragtet som under tilsyn, og det giver 
flere administrationsmuligheder. Automatisk fremrykning gør 
implementeringen mere effektiv, da der ikke kræves nogen 
brugerinteraktion med Mac-computeren, mens den indstilles. 
Administrerede apps kommer til macOS. Softwareopdateringer 
begynder nu i baggrunden og installeres hurtigere – så det 
er lettere at holde Mac-computeren opdateret og sikker. 
Og administration af softwareopdateringer gør det muligt 
at udsætte større, mindre eller supplerende opdateringer. 

Ny iPhone 12 og iPhone 12 Pro med 5G 
Den nye iPhone 12 og iPhone 12 Pro med 5G gør det lettere 
at arbejde hvor som helst. A14 Bionic arbejder sammen med 
avanceret netværksteknologi og en enestående platform til 
virksomhedsapps for at sikre hurtig udførelse af alle opgaver. 
iPhone 12 er klar til feltarbejde takket være det nye design og 
de nye formfaktorer, en større skærm, der er stærkere end noget 
andet smartphone-glas, og endnu bedre vand- og støvafvisende 
egenskaber. iPhone 12 Pro giver uendelige muligheder for 
virksomhedernes arbejdsprocesser i kraft af et professionelt 
kamerasystem og bedre AR-oplevelser med LiDAR. 

Produktivitet hvor som helst med iOS 14 
iOS 14 nytænker den måde, man interagerer med 
hjemmeskærmen på, takket være en ny kompakt 
brugergrænseflade, helt nydesignede widgets, søgning og det 
nye Appbibliotek. Med App Clips kan virksomheder give kunder 
og medarbejdere unikke, brandede oplevelser uden at skulle 
skrive deres egen kode. Yderligere funktioner, forbedringer 
af anonymitet og oversættelsesfunktioner i hele systemet 
hjælper medarbejderne til at få mere fra hånden med mindre 
besvær. iOS 14 er nu også fuldt optimeret til 5G, både pga. 
Smart Data-funktionen og muligheden for at opdatere iOS 
og foretage FaceTime HD-opkald via mobilnetværk. 

Ny iPad Air, iPad og iPadOS 14 
Den nye iPad Air og iPad (8. generation) sætter nye standarder 
for power og alsidighed for endnu flere mobile medarbejdere 
i dag. iPad Air har flere professionelle funktioner og er et godt 
valg for alle medarbejdere, især i arbejdsgange med fokus på 
maskinlæring. iPad (8. generation) tilbyder nu en fremragende 
ydeevne til en meget overkommelig pris. Det giver flere 
virksomheder mulighed for at være kreative og indføre iPad 
som en hjælp til at løse udfordrende opgaver hvor som helst. 
iPadOS 14 indeholder mange af de fantastiske funktioner fra 
iOS 14 og udnytter samtidig den store Multi-Touch-skærm på 
iPad. Med Skrible kan medarbejderne f.eks. bruge Apple Pencil 
til at skrive i et hvilket som helst tekstfelt, og deres håndskrift 
bliver så automatisk konverteret til maskinskrevet tekst. 

Nyt Apple Watch Series 6 og Apple Watch SE 
Det nye Apple Watch-udvalg kombineret med watchOS 7 giver 
medarbejderne uovertruffen power og ny teknologi direkte på 
håndleddet, det hjælper dem med at holde forbindelsen, og 
samtidig inspirerer det dem til at leve et sundere og mere aktivt 
liv. Apple Watch Series 6 har en ny sensor til måling af iltniveauet 
i blodet, så medarbejderne kan holde øje med deres helbred på 
flere måder. Apple Watch, watchOS 7 og Apple Fitness+ hjælper 
medarbejderne med at finde nye måder til at opnå balance og 
velvære. Det gælder også Apple Watch SE, som fås til en pris, 
der er overkommelig for flere virksomheder. 

Forbedret platformskontrol og -sikkerhed 
macOS Big Sur introducerer en kryptografisk signeret 
systemenhed, der beskytter mod ondsindet manipulation. I iOS 14 
og iPadOS 14 kan administrerede apps nu markeres, så de ikke 
kan fjernes, men brugerne kan stadig tilpasse hjemmeskærmen. 
Dermed er det en ideel løsning til vigtige virksomhedsapps, f.eks. 
VPN. VPN-forbindelser kan oprettes pr. konto for at give mere 
detaljeret kontrol over, hvilke data der går gennem VPN. 

Avancerede teknologier til udvikling 
af virksomhedsapps  
Nye opdateringer for udviklere giver effektive metoder til 
at øge medarbejdernes produktivitet og skabe engagerende 
kundeoplevelser. Siri fungerer nu som et intelligent system, der 
giver medarbejderne og kunderne de rigtige oplysninger på det 
rigtige tidspunkt, så rutineopgaver kan udføres mere effektivt. 
Med ARKit 4 udvider Depth API den rumlige forståelse, og 
det giver bedre muligheder for ekspertbistand, service og 
samarbejde på afstand. Og maskinlæring er til rådighed for 
mobile teams med frameworks, der er klar til brug med det 
samme, bl.a. synsfunktionen, som nu kan registrere 
kropsstillinger og analysere objekter.

Nyheder til erhvervslivet   
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Nye produktopdateringer af Mac, iPhone, iPad og 
Apple Watch sammen med macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 
og watchOS 7 vil gøre medarbejderne endnu mere produktive. 
Nye platformsopdateringer giver også større kontrol for IT-
afdelingerne samt nye muligheder for appudviklere.
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