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Yhteensopivuus 

Yhteensopiva nykyisten 
järjestelmien kanssa. 

Applen laitteet ovat yhteensopivia useimpien yrityksessäsi 
jo käytössä olevien järjestelmien ja appien kanssa, jotka liittyvät 
esimerkiksi sähköpostiin ja viestintään, verkkoyhteyksiin, tiedostojen 
jakamiseen ja yhteistyöhön. Applen laitteiden avulla työntekijät 
saavat käyttöönsä kaiken tarvittavan töidensä tekemiseen.  

Yhdistä infrastruktuuriin 
iPhone, iPad ja Mac tukevat WPA2 Enterprisea tarjoten suojatun pääsyn yrityksesi 
Wi-Fi-verkkoon. iOS:n, iPadOS:n ja macOS:n integraation sekä Ciscon uusimman 
teknologian avulla yritykset kaikkialla voivat muodostaa saumattoman yhteyden 
verkkoihin, optimoida liiketoiminnan kannalta tärkeiden appien suorituskyvyn ja 
tehdä yhteistyötä ääntä ja videota käyttäen. Kaikki tämä voidaan tehdä yritysten 
edellyttämällä tietoturvalla. 

iOS:llä, iPadOS:llä ja macOS:llä voidaan käyttää turvallisesti yksityisiä yritysverkkoja 
alan standardien mukaisten VPN-protokollien välityksellä. Heti käyttövalmiit iOS, 
iPadOS ja macOS tukevat seuraavia: IKEv2, Cisco IPSec ja L2TP over IPSec sekä 
on-demand VPN ja appikohtainen VPN. 

Käytä olemassa olevia yritysjärjestelmiä 
Applen laitteet toimivat keskeisten yrityspalveluiden kanssa, mukaan lukien 
Microsoft Exchange. Ne tarjoavat työntekijöillesi täyden pääsyn työhön liittyvään 
sähköpostiin, kalenteriin ja yhteystietoihin kaikilla Applen laitteilla. Työntekijät 
voivat käyttää yhteistyöhön Applen vakioappeja, kuten Mailia, Kalenteria, 
Yhteystietoja, Muistutuksia ja Muistiinpanoja. Vaihtoehtoisesti he voivat käyttää 
myös Microsoft Outlookin kaltaisia appeja Microsoft Exchangella työskentelyyn. 
iPhone-, iPad- ja Mac-laitteet tukevat monenlaisia yhteysvaihtoehtoja mukaan 
lukien standardipohjaiset järjestelmät, kuten IMAP ja CalDAV. 

Suositut tuottavuus- ja yhteistyökalut Microsoft Office, Google G Suite, Slack, 
Cisco Webex ja Zoom tarjoavat tutut toiminnot, joita niiltä odotetaan. 
 



Käytä kaikkia dokumentteja ja tiedostoja 
iOS:n ja iPadOS:n Tiedostot-apilla voit käyttää kaikkia Boxissa, DropBoxissa, 
OneDrivessa ja Google Drivessa olevia tiedostoja yhdestä paikasta käsin. Lisäksi 
Mac tukee uusimpia tiedostojen synkronointi- ja jakoteknologioita työpöydällä, 
mikä varmistaa intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen kokemuksen. Avaa tiedostot 
suoraan iPhonessa, iPadissa ja Macissa ja työskentele saumattomasti eri laitteilla 
missä tahansa.  

Luo järjestelmiin perusteellisesti integroituvia appeja 
Swiftin ja Xcoden kaltaisten kehittäjätyökalujen sekä iOS SDK-, iPadOS SDK- 
ja macOS SDK -pakettien avulla kaikissa yrityksissä voidaan rakentaa upeita 
appeja, joilla voidaan muodostaa yhteys keskeisiin järjestelmiin ja joihin 
voidaan sisällyttää tehokkaita laiteominaisuuksia. Skannaa varasto käyttämällä 
sisäänrakennettua kameraa, tarkastele päällekkäisiä suunnittelukonsepteja 
todellisissa ympäristössä lisätyn todellisuuden avulla tai käsittele ja analysoi 
suuria tietomääriä koneoppimisen avulla. 

Apple tekee yhteistyötä maailman johtavien suuryritysten kanssa, joten voit ostaa 
tai rakentaa tehokkaita appeja, jotka integroituvat olemassa oleviin järjestelmiisi. 

IBM tarjoaa käyttöön MobileFirst for iOS- ja Mobile at Scale -appikokoelmat, 
joiden taustalla olevat yritysdata ja edistyksellinen analytiikka uudistavat 
yritystoiminnan täydellisesti. 

Accenture yhdistää digitaaliseen muutosjohtajuuteensa iOS:n ja iPadOS:n tehon, 
helppokäyttöisyyden ja tietoturvan auttaen yrityksiä avaamaan uuusia tulovirtoja, 
parantamaan asiakaskokemusta, lisäämään tuottavuutta ja vähentämään kuluja. 

Deloitte auttaa yrityksiä maksimoimaan iOS- ja iPadOS-alustan tehon 
ja kartoittamaan uusia mobiilimahdollisuuksia EnterpriseNextillä. 

SAP loi SAP Cloud Platform SDK:n iOS:lle, jotta kehittäjät voisivat rakentaa nopeasti 
natiiviappeja iOS:lle ja iPadOS:lle Swiftin avulla. Nämä apit voivat laajentaa SAP-
järjestelmiä ja tarjota pääsyn keskeisiin yritystietoihin ja liiketoimintaprosesseihin 
samalla, kun ne hyödyntävät iPhonen ja iPadin uusimpia, käyttäjille jo tuttuja 
ja mieluisia ominaisuuksia. 

Maailman johtava asiakkuudenhallintajärjestelmien tarjoaja Salesforce 
tekee yhteistyötä Applen kanssa muuuttaen yritysten ja asiakkaiden välistä 
kanssakäymistä. Uudistettu Salesforce-appi ja iOS:lle optimoitu Salesforce 
Mobile SDK tarjoavat miljoonille Salesforcen asiakkaille ja kehittäjille 
mahdollisuuden tuottaa monipuolisia natiiviappien käyttökokemuksia.  
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Tutustu Applen laitteiden 
yhteensopivuuteen: 
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