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Kompatibilitet 

Kompatibla med befintliga system. 

Apples enheter fungerar med de flesta företagssystem och 
företagsappar som ni redan använder för exempelvis mejl och 
meddelanden, nätverksanslutning, fildelning och samarbete. 
Det innebär att medarbetarna har tillgång till allt som de behöver 
för att sköta sina jobb. 

Anslut till företagets infrastruktur 
iPhone, iPad och Mac har stöd för WPA2 Enterprise vilket innebär att de har 
säker åtkomst till företagets wifi-nätverk. Integreringen av iOS, iPadOS, macOS 
och den senaste tekniken från Cisco gör att företag överallt enkelt kan ansluta 
till nätverk, optimera prestandan hos verksamhetskritiska appar och samarbeta 
via röst- och videosamtal, allt med den höga säkert som verksamheten kräver. 

iOS, iPadOS och macOS kan användas för säkra anslutningar till privata 
företagsnätverk med hjälp av etablerade VPN-protokoll av branschstandard. 
iOS, iPadOS och macOS har inbyggt stöd för IKEv2, Cisco IPSec och L2TP 
over IPSec samt VPN on-demand och VPN per app. 

Fungerar med befintliga företagssystem 
Apples enheter fungerar med Microsoft Exchange och andra vanliga företags-
tjänster, vilket innebär att medarbetarna har fullständig åtkomst till företagets 
mejl, kalendrar och kontakter, på alla sina Apple-enheter. Anställda kan 
samarbeta via Mail, Kalender, Kontakter, Påminnelser, Anteckningar och andra 
inbyggda Apple-appar och välja att använda Microsoft Outlook och liknande 
appar för att arbeta med Microsoft Exchange. iPhone, iPad och Mac har stöd för 
en mängd anslutningsalternativ, däribland IMAP, CalDAV och andra 
standardbaserade system. 

Populära produktivitets- och samarbetsverktyg såsom Microsoft Office, Google 
G Suite, Slack, Cisco Webex och Zoom innehåller funktioner som ni känner till 
och har kommit att förvänta er. 

Tillgång till alla dokument och filer 
Appen Filer i iOS och iPadOS ger tillgång till filer i Box, DropBox, OneDrive och 
Google Drive från ett och samma ställe. Mac stöder dessutom de senaste 
teknikerna för att synkronisera och dela filer, vilket ger en smidig och användar-



vänlig upplevelse. Öppna och arbeta i filerna direkt på iPhone, iPad eller Mac och 
växla smidigt mellan enheterna oavsett var du befinner dig. 

Skapa appar med kraftfull systemintegrering 
Med utvecklarverktyg såsom Swift, Xcode och SDK:er för iOS, iPadOS och 
macOS kan företag skapa fantastiska appar som fungerar med deras viktigaste 
system och innehåller kraftfulla enhetsfunktioner. Den inbyggda kameran kan 
till exempel användas till att skanna lagervaror eller lägga in designkoncept i 
verkliga miljöer med hjälp av förstärkt verklighet. Maskininlärning kan användas 
till att hantera och analysera stora mängder data. 

Apple samarbetar med några av världens ledande storföretag för att ni ska 
kunna köpa och bygga kraftfulla appar som kan integreras med företagets 
befintliga system. 

IBM erbjuder MobileFirst for iOS och Mobile at Scale som är en serie appar som 
bygger på företagsdata och avancerade analysverktyg avsedda att förändra 
företag i omfattande skala. 

Accenture kombinerar sin ledande ställning inom digital utveckling med kraften, 
enkelheten och säkerheten hos iOS och iPadOS för att underlätta för företag att 
förverkliga nya intäktskällor, förbättra kundupplevelsen, öka produktiviteten och 
minska kostnaderna. 

Deloitte hjälper företag att göra mer med iOS- och iPadOS-plattformen och 
kartlägga nya mobila möjligheter med EnterpriseNext. 

SAP har skapat SAP Cloud Platform SDK för iOS så att utvecklare snabbt 
kan skapa systemspecifika appar för iOS och iPadOS med Swift. Med de här 
apparna kan ni utöka era SAP-system och erbjuda åtkomst till viktiga 
företagsdata och affärsprocesser samtidigt som ni drar nytta av de senaste 
funktionerna i iPhone och iPad som användarna har kommit att älska. 

Salesforce, världens ledande leverantör av CRM-lösningar, samarbetar med 
Apple för att förändra och förbättra företagens kundhantering. En omdesignad 
Salesforce-app och Salesforce Mobile SDK som har optimerats för iOS erbjuder 
miljontals Salesforce-kunder och utvecklare möjlighet att tillhandahålla system-
specifika appar med fantastiska användarupplevelser. 
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