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Nieuwe generatie Macs met M1-chip 
De nieuwe 13-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en 
Mac mini hebben als eerste de revolutionaire M1-chip. Hiermee 
is de snelheid van de CPU, GPU en machine learning enorm 
verbeterd. M1 bevat speciaal ontworpen technologieën en heeft 
een revolutionair laag energieverbruik. Hierdoor zijn de nieuwe 
Macs nog sneller en zuiniger dan eerdere generaties. Op Macs 
met M1 kunnen nu ook honderdduizenden iPhone- en iPad-
apps worden gebruikt met macOS. 

Een nieuwe ervaring met macOS Big Sur 
macOS Big Sur heeft een nieuw design dat toch direct 
vertrouwd aanvoelt. Met het verbeterde bedieningspaneel 
en Berichtencentrum beschik je direct over meer informatie. 
IT-teams hebben meer beheermogelijkheden doordat door 
de gebruiker goedgekeurde MDM-inschrijvingen nu worden 
beschouwd als beheerd. Dankzij ‘Automatisch verdergaan’ 
wordt de implementatie een stuk sneller – er is geen interactie 
met de Mac nodig tijdens de configuratie. Nieuw in macOS zijn 
beheerde apps. Software-updates starten nu op de achtergrond 
en zijn sneller klaar, dus het is eenvoudiger om Macs up-to-date 
en veilig te houden. En met beheerde software-updates kunnen 
grote, kleine en aanvullende updates worden uitgesteld. 

Nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro met 5G 
Met de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro met 5G krijgt overal 
werken een nieuw invulling. A14 Bionic werkt samen met 
geavanceerde netwerktechnologie en een geweldig platform 
voor zakelijke apps, waardoor elke taak snel wordt uitgevoerd. 
iPhone 12, met een nieuw design en formaat, een groter display 
dat sterker is dan welk smartphone-glas ook en een betere 
water- en stofbestendigheid, is klaar voor gebruik op locatie. 
iPhone 12 Pro voegt oneindig veel mogelijkheden toe voor 
zakelijke workflows, dankzij een professioneel camerasysteem 
en verbeterde AR-ervaringen met LiDAR. 

Overal productief met iOS 14 
In iOS 14 verandert je interactie met het beginscherm dankzij een 
nieuwe compacte interface, vernieuwde widgets, een zoekfunctie 
en de nieuwe appbibliotheek. Met App Clips kunnen bedrijven 
unieke merkgerelateerde ervaringen ontwikkelen voor gebruikers, 
zonder zelf te programmeren. Dankzij andere features, 
privacyverbeteringen en systeembrede vertaalvoorzieningen 
kunnen werknemers op een soepele manier meer doen. iOS 14 is 
nu volledig geoptimaliseerd voor 5G, met een modus voor slim 
batterijgebruik en de mogelijkheid voor mobiele updates en 
FaceTime HD-gesprekken. 

Nieuwe iPad Air, iPad en iPadOS 14 
De nieuwe iPad Air en iPad (8e generatie) bieden steeds meer 
mobiele werknemers krachtige en veelzijdige features. iPad Air 
bevat meer professionele features en is daarmee een prima 
keuze voor alle werknemers, met name voor workflows rond 
machine learning. iPad (8e generatie) biedt uitzonderlijke 
prestaties en is tegelijkertijd de voordeligste iPad. Hierdoor 
kunnen meer bedrijven creatief zijn en iPad inzetten om zware 
taken uit te voeren. iPadOS 14 bevat een groot aantal features 
uit iOS 14 die gebruikmaken van het grote Multi-Touch-display 
van iPad. Met de Schrijven-feature kunnen werknemers met 
Apple Pencil in een tekstveld schrijven, waarna de tekst 
automatisch in getypte tekst wordt omgezet. 

Nieuwe Apple Watch Series 6 en 
Apple Watch SE 
De nieuwe Apple Watch-lijn en watchOS 7 bieden werknemers snel 
toegang tot ongekend krachtige features en nieuwe technologieën. 
Ze houden contact en worden aangemoedigd gezonder en 
actiever te zijn. De nieuwe zuurstofsaturatiesensor van 
Apple Watch Series 6 biedt werknemers meer mogelijkheden om 
hun gezondheid in de gaten te houden. Met Apple Watch, 
watchOS 7 en Apple Fitness+ kunnen ze op nieuwe manieren hun 
gezondheid en welzijn verbeteren. En dankzij de voordelige prijs 
van Apple Watch SE zijn die mogelijkheden breder beschikbaar. 

Betere platformcontrole en -beveiliging 
Nieuw in macOS Big Sur is een cryptografisch ondertekend 
systeemvolume dat bescherming biedt tegen kwade 
bedoelingen. In iOS 14 en iPadOS 14 kunnen beheerde apps 
als niet-verwijderbaar worden gemarkeerd terwijl gebruikers 
toch hun beginscherm kunnen aanpassen – ideaal voor 
bedrijfskritische apps als VPN. VPN-verbindingen kunnen 
per account tot stand worden gebracht. Dat biedt fijnmazige 
controle over welke gegevens via VPN lopen. 

Krachtige technologieën voor appontwikkeling  
De nieuwe updates voor ontwikkelaars bieden voorzieningen 
om de productiviteit van werknemers te verhogen en de 
klantervaring te verbeteren. Siri werkt nu als intelligent systeem dat 
gebruikers op het juiste moment de juiste informatie verstrekt, 
wat de productiviteit verhoogt. Met ARKit 4 zorgt de Depth-API 
voor beter ruimtelijk inzicht, waardoor expertise, service en 
samenwerking op afstand worden verbeterd. Machine learning is 
nu voor mobiele teams beschikbaar via frameworks zoals Vision, 
dat lichaamshoudingen detecteert en objecten analyseert.
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Met nieuwe productupdates van Mac, iPhone, iPad en 
Apple Watch en macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 
en watchOS 7 zijn werknemers nog productiever. 
Nieuwe platformupdates geven IT meer controle 
en bieden app-ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden.
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