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Kompatibilitás 

Kompatibilis a meglévő rendszerekkel 

Az Apple-eszközök kompatibilisek a leggyakrabban használt 
nagyvállalati rendszerekkel és irodai alkalmazásokkal – levelező 
és üzenetküldő, hálózatkezelő, fájlmegosztó, együttműködési 
és egyéb alkalmazásokkal –, így az alkalmazottak minden eszközhöz 
hozzáférhetnek, amelyre csak szükségük lehet a munkájuk során. 

Csatlakozás az infrastruktúrához 
Az iPhone, az iPad és a Mac támogatja a WPA2 Enterprise használatát, 
és biztonságos hozzáférést nyújt a vállalati Wi-Fi-hálózatokhoz. Az iOS, 
az iPadOS, a macOS és a Cisco legújabb technológiáinak integrálásával 
a vállalkozások felhasználói bárhonnan csatlakozhatnak hálózatokhoz, 
optimalizálhatják az üzleti szempontból kritikus alkalmazások teljesítményét, 
és együttműködhetnek hang- és videóhívások révén – mindezt a vállalat által 
megkövetelt biztonsági szint fenntartása mellett. 

Az iOS, az iPadOS és a macOS biztonságos hozzáférést biztosít a vállalati 
magánhálózatokhoz az ismert, iparági szabványos virtuális magánhálózati 
protokollokon keresztül. Az iOS, az iPadOS és a macOS beépített támogatást 
nyújt az IKEv2, a Cisco IPSec, az IPSecen keresztüli L2TP, valamint az igény 
szerinti vagy alkalmazásonkénti VPN-protokollhoz. 

Együttműködés a meglévő vállalati rendszerekkel 
Az Apple eszközei együttműködnek az olyan elterjedt vállalati szolgáltatásokkal, 
mint a Microsoft Exchange, így az alkalmazottak teljes körűen hozzáférhetnek 
a vállalati levelezésükhöz, naptárukhoz és névjegyeikhez, bármely Apple-
eszközükről. Emellett az olyan beépített Apple-alkalmazásokat is használhatják 
a közös munkához, mint a Mail, a Naptár, a Kontaktok, az Emlékeztetők vagy 
a Jegyzetek, emellett pedig például a Microsoft Outlookot is használhatják a 
Microsoft Exchange-en végzett munkához. Az iPhone, az iPad és a Mac számos 
csatlakozási lehetőséget támogat, köztük az olyan szabványalapú rendszereket, 
mint az IMAP vagy a CalDAV. 

Az olyan népszerű irodai és együttműködési eszközök is használhatók, 
mint a Microsoft Office, a Google G Suite, a Slack, a Cisco WebEx és a Zoom, 
minden jól ismert és elvárt funkciójukkal együtt. 



Minden dokumentumot és fájlt elérhet 
Az iOS és az iPadOS Fájlok alkalmazásával egyetlen helyről érheti el a Box-, 
a Dropbox-, a OneDrive- és a Google Drive-fájljait. Ráadásul a Mac támogatja 
a legújabb fájlszinkronizációs és megosztási technológiákat az intuitív, 
felhasználóbarát élmény érdekében. A fájlok közvetlenül elérhetők bármilyen 
iPhone-on, iPaden vagy Macen, így Ön bárhonnan zökkenőmentesen dolgozhat. 

Hatékony rendszer-integrációt megvalósító alkalmazásokat készíthet 
Az olyan fejlesztői eszközökkel, mint a Swift, az Xcode vagy az iOS, iPadOS és 
macOS rendszerhez készült SDK-k, minden vállalkozás lenyűgöző alkalmazásokat 
hozhat létre, amelyek csatlakoznak az alapvető rendszerekhez és hatékony 
eszközfunkciókat nyújtanak. A beépített kamerával leltárakat készíthet vagy valódi 
környezetekben tekintheti meg a tervelemeket a kiterjesztett valóság segítségével, 
a gépi tanulással pedig nagy adatmennyiségeket dolgozhat fel és elemezhet. 

Az Apple a világ vezető vállalataival működik együtt annak érdekében, hogy 
Ön olyan alkalmazásokat vásárolhasson és fejleszthessen, amelyek integrálhatók 
a saját rendszereibe. 

Az IBM a MobileFirst for iOS és a Mobile at Scale nevű alkalmazáskészletet 
biztosítja, amelyek a nagyvállalati adatok és fejlett elemzési funkciók használatával 
alakítják át a vállalkozásokat. 

Az Accenture a digitális átalakításban kivívott vezető szerepét az iOS 
és az iPadOS teljesítményével, egyszerűségével és biztonságával ötvözve segít 
a vállalkozásoknak új bevételi források szerzésében, a felhasználói élmény 
javításában, a termelékenység növelésében és a költségek csökkentésében. 

A Deloitte segít a vállalkozásoknak az iOS és az iPadOS teljesítményének 
maximális kiaknázásában, valamint az EnterpriseNexttel az új mobil lehetőségek 
feltérképezéséhez is segítséget nyújt. 

Az SAP kifejlesztette az iOS-hez készült SAP Cloud Platform SDK-t, amely segíti 
a fejlesztőket natív iOS- és iPadOS-alkalmazások a Swift használatával történő 
gyors fejlesztésében. Ezek az alkalmazások kibővítik az SAP-rendszereket, 
valamint hozzáférést biztosítanak az alapvető vállalati adatokhoz és üzleti 
folyamatokhoz, és mindehhez az iPhone és az iPad legújabb, a felhasználók 
által kedvelt funkcióit használják. 

A Salesforce, a világ első számú CRM-szolgáltatója az Apple-lel közösen alakítja 
át a vállalkozások és az ügyfelek együttműködését. Az újratervezett Salesforce 
alkalmazás és az iOS rendszerre optimalizált Salesforce Mobile SDK több millió 
Salesforce-felhasználónak és fejlesztőnek kínál széles körű natív 
alkalmazáshasználatot. 
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