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Neste generasjons Mac med M1-chip 
Nye 13-tommers MacBook Air, 13-tommers MacBook Pro og 
Mac mini er de første enhetene som drives av den revolusjonerende 
M1-chipen. Med M1-chipen får du utrolige ytelsesforbedringer for 
grafikkprosessor, prosessor og maskinlæringshastighet samt 
spesialutviklede teknologier og revolusjonerende strømeffektivitet. 
Alle de tre nye modellene i Mac-familien har fått utrolige gevinster 
i ytelse og effektivitet i forhold til tidligere generasjoner. Mac-
modeller med M1 har nå også tilgang til hundretusenvis av iPhone- 
og iPad-apper som kan brukes på macOS. 

En ny opplevelse med macOS Big Sur 
macOS Big Sur har en lekker design som er helt ny, samtidig 
som den er lett gjenkjennelig. Forbedringer av Kontrollsenter og 
Varslingssenter samler mer informasjon i samme visning. For IT-
team blir MDM-registreringer som er brukergodkjent nå, ansett som 
under tilsyn, noe som gir flere administrasjonsmuligheter. Framdrift 
effektiviserer distribusjonen ved å kreve null interaksjon med Macen 
når den blir satt opp. Administrerte apper kommer til macOS. 
Programvareoppdateringer foregår nå i bakgrunnen og installeres 
raskere – så det er enklere å holde Macen oppdatert og sikker. 
Og administrasjon av programvareoppdateringer gjør det mulig 
å utsette større, mindre eller ekstra oppdateringer. 

Nye iPhone 12 og iPhone 12 Pro med 5G 
Nye iPhone 12 og iPhone 12 Pro med 5G gjør det enda enklere 
å jobbe fra hvor som helst. A14 Bionic arbeider i tospann med 
avansert nettverksteknologi og en fenomenal plattform for 
bedriftsapper, slik at enhver oppgave kan utføres raskt. iPhone 12 
kan brukes i alle arbeidsmiljøer og har fått en ny design og form, 
en større skjerm som er mer robust enn noe annet glass på en 
smarttelefon, og forbedret vann- og støvbestandighet. 
iPhone 12 Pro har et avansert kamerasystem og LiDAR-skanner 
som sørger for enda bedre opplevelser i utvidet virkelighet (AR) – 
noe som gir bedrifter uendelige muligheter for arbeidsflyter. 

Produktiv hvor som helst med iOS 14 
iOS 14 omdefinerer hvordan du samhandler med Hjem-skjermen, 
med nytt kompakt brukergrensesnitt, fullstendig omdesignede 
widgeter, ny søkefunksjon og det nye appbiblioteket. Appklipp gjør 
det mulig for bedrifter å skape nye og unike merkevareopplevelser 
for kunder og ansatte uten å måtte skrive egen kode. Flere andre 
funksjoner, forbedringer av personvernet og systemomfattende 
oversettelsesfunksjoner gjør det enklere for ansatte å gjøre mer. 
iOS 14 er nå også helt optimalisert for 5G med Smartdata-modus 
og muligheten til å bruke mobildata for å oppdatere iOS og ha 
FaceTime HD-samtaler. 

Nye iPad Air, iPad og iPadOS 14 
Nye iPad Air og iPad (8. gen.) omdefinerer kraft og allsidighet for 
flere i dagens mobile arbeidsstyrke. Med flere avanserte funksjoner 
er iPad Air et godt valg for ansatte, spesielt for maskinlærings-
baserte arbeidsflyter. iPad (8. gen.) leverer nå eksepsjonell ytelse 
til vår rimeligste pris, slik at det blir mulig for flere selskaper å bli 
kreative og ta i bruk iPad for å takle tøffe jobber hvor som helst. 
iPadOS 14 inkluderer mange flotte nye funksjoner fra iOS 14, 
samtidig som den drar nytte av den store Multi-Touch-skjermen 
på iPad. Med Skrible kan du for eksempel bruke Apple Pencil til 
å skrive i alle typer tekstfelt. Håndskriften din blir automatisk 
konvertert til maskinskrevet tekst. 

Nye Apple Watch Series 6 og Apple Watch SE 
Den nye Apple Watch-serien og watchOS 7 gir de ansatte 
enestående kraft og ny teknologi, og hjelper dem med å holde 
kontakten mens de blir inspirert til å leve et sunnere og mer aktivt liv. 
Den nye sensoren for måling av oksygen i blodet i Apple Watch 
Series 6 gir de ansatte flere måter å holde øye med helsen på. 
Apple Watch, watchOS 7 og Apple Fitness+ gir de ansatte nye 
muligheter til å forbedre balansen og velværet i livet – og 
Apple Watch SE leverer det til en pris som gjør den tilgjengelig 
for flere organisasjoner. 

Forbedret plattformkontroll og -sikkerhet 
macOS Big Sur har et kryptografisk signert systemvolum som 
beskytter mot ondsinnet tukling. I iOS 14 og iPadOS 14 kan 
administrerte apper nå merkes som ikke-slettbare, mens de 
fremdeles tillater tilpasning av Hjem-skjermen, hvilket er ideelt 
for virksomhetskritiske apper som VPN. Det kan etableres VPN-
tilkoblinger for hver enkelt konto, noe gir mer nøyaktig kontroll 
over hvilke data som går gjennom VPN. 

Kraftige teknologier for utvikling 
av bedriftsapper  
Nye utvikleroppdateringer kommer med kraftige verktøy for å øke 
ansattes produktivitet og levere engasjerende kundeopplevelser. 
Siri fungerer nå som et intelligent system, slik at ansatte og kunder 
får riktig informasjon til rett tid for å gjøre rutiner mer produktive. 
Med ARKit 4 utvider Depth API romforståelse og forbedrer ekstern 
kompetanse, service og samarbeid. Og maskinlæring er tilgjengelig 
for mobile team med innebygde rammeverk som Syn, som nå kan 
oppdage kroppsstillinger og analysere objekter.
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Nye produktoppdateringer for iPhone, iPad og Apple Watch 
sammen med macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 og watchOS 7 
øker produktiviteten enda mer blant de ansatte. Nye plattform-
oppdateringer øker også kontrollen for IT-avdelingen, 
og gir nye muligheter for utviklere.
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