
Apple at Work  

En smart investering 

Apple-produkter er en god investering for 
bedriften. 

Solid design 
Du kan stole på enheten hver eneste dag. Vi designer produktene våre med 
slitesterke materialer, støtter dem med kontinuerlige oppdateringer av 
operativsystemet, og gjør det enkelt å reparere dem hvis det skjer noe. 

Apple-produkter er laget for å vare. iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max har for 
eksempel en IP68-rangering for støv- og vannbestandighet i henhold til IEC-
standard 60529, noe som betyr at enhetene tåler å bli senket ned i vann til en 
dybde på 4 meter i opptil 30 minutter. 

I laboratoriet vårt for pålitelighetstester forsterker vi virkelige forhold for å forbedre 
slitestyrken til designet vårt. Vi tester evnen til å motstå mekaniske belastninger, 
for eksempel et plutselig sammenstøt med en hard overflate. I klimatester tester vi 
enhetene i ekstrem varme og kulde, tørre og fuktige omgivelser og intens 
eksponering for sol. Testene våre for kjemisk sensitivitet evaluerer enhetenes evne 
til å tåle utilsiktet søl som kaffe, brus, solkrem eller ketchup. Vi strekker oss ofte 
lenger enn internasjonale standarder og lager noen ganger våre egne. 

Med disse testene presser vi produktene våre med hensikt lenger enn grensene 
deres, slik at vi kan undersøke hva som skjer. Deretter bruker vi topp moderne 
utstyr, som CT-skannere og elektronmikroskoper, for å forstå  
belastningen på mikrostrukturen. Denne informasjonen sendes tilbake til 
designerne og ingeniørene våre for å forbedre slitestyrken ytterligere. Vi gjentar 
denne syklusen gjennom hele produktutviklingsprosessen til produktene 
overholder de strenge ytelsesstandardene våre.  



Enkle programvareoppdateringer 
I tillegg til å være slitesterke er Apple-enheter designet for å kunne oppgraderes. 
Og fordi disse oppgraderingene er tilgjengelige på flere generasjoner produkter 
kan flere brukere dra nytte av nye programvarefunksjoner. 

Selve programvareoppdateringen er enkel og effektiv, og dermed er det flere som 
tar det i bruk sammenlignet med andre plattformer. Per 15. oktober 2019 brukte 
55 prosent av alle enheter lansert i de siste fire årene den nyeste versjonen av iOS 
(lansert kun én måned tidligere) da de besøkte App Store.3 

Denne konsekvente oppdateringen av operativsystemet er bra for brukerne og 
gjør det mye enklere for IT-avdelingen å administrere Apple-enheter. Å bruke det 
samme operativsystemet for hele utrullingen forenkler maskinvare- og 
programvarestøtte, apputvikling, integrering, sikkerhetsoppdateringer og annet. 

Høy restverdi 
Kombinasjonen av svært solid maskinvare, et verdensomspennende nettverk med 
serviceverksteder og enkle programvareoppdateringer betyr at Apple-produkter 
beholder betydelig verdi gjennom hele livssyklusen, noe som gjør dem rimeligere.  

Ifølge en fersk undersøkelse koster en Mac USD 50,25 mindre per enhet enn en 
tilsvarende PC når du tar i betraktning maskinvare- og programvarekostnader over 
tre år, til tross for at innkjøpskostnaden for Mac er USD 500 høyere.4 

I motsetning til andre enheter som ofte ender opp med å være ubrukte eller blir 
gitt bort på slutten av livssyklusen, betyr den høye restverdien på Apple-enheter 
at de eksisterende produktene kan brukes som innbytte når du skal oppgradere. 

Ved å benytte nyskapende finansieringsalternativer fra Apple Financial Services 
kan du også ta høyde for den høye restverdien av Apple-enheter i forkant og holde 
kostnadene lave fra dag én, selv uten å bytte inn eksisterende produkter. 

Brukervennlige og enkle å rulle ut 
Apple-produkter er brukervennlige og gjør det enkelt for bedriftsbrukere å gjøre 
mer med mindre hjelp, noe som reduserer kostnadene ytterligere. Den samme 
undersøkelsen nevnt ovenfor, så at Mac-brukere sender 50 prosent færre 
henvendelser til support, og hver henvendelse kostet 25 prosent mindre å løse.4 

Det er også enkelt å rulle ut og administrere Apple-enheter, selv i stor skala. Hver 
iPhone, iPad, Mac og Apple TV kan settes opp og konfigureres automatisk, slik at 
IT-avdelingen ikke trenger å håndtere de enkelte enhetene. Med Apple Business 
Manager kan enheter distribueres direkte til de ansatte, som umiddelbart kan ta 
dem i bruk. Enhetene må ikke lenger konfigureres manuelt, noe som reduserer 
kostnadene ytterligere. Så nå kan du gi de ansatte verktøyet som gjør dem 
produktive på en måte som er kostnadseffektiv for bedriften. 

1Du finner mer informasjon på support.apple.com/HT210327. 2Du finner mer informasjon på support.apple.com/HT201475. 3Du finner mer informasjon på developer.apple.com/support/
app-store. 4Forrester: The Total Economic Impact™ (TEI) av Mac i bedrifter. En bestilt undersøkelse utført av Forrester Consulting på vegne av Apple.  
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Finn ut mer om pris  
på Apple-enheter. 

apple.com/environment 

apple.com/no/financing 

apple.com/no/business/it

iOS 13 er for eksempel kompatibelt  
med alle disse enhetene: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.  gen.) 

Og macOS Catalina er kompatibelt  
med følgende:2 

• MacBook lansert i 2015 eller senere 
• MacBook Air lansert i 2012  

eller senere 
• MacBook Pro lansert i 2012  

eller senere 
• Mac mini lansert i 2012 eller senere 
• iMac lansert i 2012 eller senere 
• iMac Pro (alle modeller) 
• Mac Pro lansert i 2013 eller senere
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