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Nästa generation Mac med M1-chip 
Nya MacBook Air 13 tum, MacBook Pro 13 tum och Mac mini är de 
första datorerna med det revolutionerande M1-chippet. M1-chippet 
erbjuder otroliga prestandaförbättringar för processor, grafik-
processor och maskininlärningshastigheter, egenutvecklade 
tekniker och revolutionerande energieffektivitet. Alla de tre nya 
modellerna i Mac-sortimentet har otroliga förbättringar när det 
gäller prestanda och energieffektivitet i jämförelse med tidigare 
modeller. Mac-modeller med M1 har nu även tillgång till 
hundratusentals iPhone- och iPad-appar som numera även 
kan köras i macOS.  

En ny upplevelse med macOS Big Sur 
macOS Big Sur har en elegant, helt ny design som man ändå känner 
igen direkt. Med förbättringar av Kontrollcenter och Notiscenter får 
man nu med bara ett ögonkast ännu mer information samlad på ett 
ställe. För it-teamen räknas nu användargodkända MDM-
registeringar som övervakade, så att man får fler möjligheter till 
hantering. Med Automatisk frammatning blir driftsättningen 
smidigare eftersom man inte behöver interagera med Mac under 
inställningen. Hanterade appar kommer nu till macOS. Program-
uppdateringar startas nu i bakgrunden och avslutas snabbare, 
så att det är ännu enklare att hålla Mac uppdaterad och säker. 
Med hantering av programuppdateringar kan man även skjuta 
upp större, mindre och extra uppdateringar.  

Nya iPhone 12 och iPhone 12 Pro med 5G 
Med nya iPhone 12 och iPhone 12 Pro med 5G kan man arbeta var 
som helst på helt nya sätt. Alla slags uppgifter utförs snabbt, tack 
vare A14 Bionic tillsammans med avancerad nätverksteknik och en 
suverän plattform för företagsappar. iPhone 12 är redo att dra ut i fält, 
med ny design och nytt format, större skärm som tål mer än alla 
andra smartphone-glas samt förbättrad vatten- och dammtålighet. 
iPhone 12 Pro skapar oändliga möjligheter för företagens arbetsflöden 
i och med proffskamerasystemet och förbättrade AR-upplevelser 
med LiDAR-teknik. 

Få jobbet gjort var du än är med iOS 14 
Med iOS 14 får du helt nya sätt att interagera med hemskärmen tack 
vare ett nytt kompakt gränssnitt, helt omgjorda widgetar, Sök-
funktionen och det nya appbiblioteket. Med appklipp kan företag 
skapa unika interna kund- och medarbetarupplevelser utan att 
behöva skriva någon egen kod. Med ytterligare funktioner, förbättrat 
integritetsskydd och systemomfattande översättningsmöjligheter 
kan medarbetare arbeta smidigare och få mer gjort. iOS 14 är nu 
även helt optimerat för 5G, med Smart Data-läge och möjlighet att 
uppdatera iOS och ringa FaceTime-samtal via mobilnätet. 

Nya iPad Air, iPad och iPadOS 14 
Nya iPad Air och iPad (åttonde generationen) förser en större andel 
av dagens mobila arbetsstyrka med mer kraft och mångsidighet. 
iPad Air har fler proffsfunktioner, vilket gör den till ett utmärkt val 
för alla medarbetare, särskilt för arbetsflöden som inbegriper 
maskininlärning. iPad (åttonde generationen) är ett prisvänligt 
alternativ som erbjuder enastående prestanda, vilket innebär att fler 
företag kan tänka kreativt och använda iPad för utmanande 
arbetsuppgifter på alla fronter. iPadOS 14 har mängder av suveräna 
funktioner från iOS 14 samtidigt som det drar nytta av den stora 
Multi-Touch-skärmen på iPad. Till exempel kan medarbetarna skriva 
med Apple Pencil i valfritt textfält med Handskrift och automatiskt 
göra om den handskrivna texten till tryckta bokstäver.  

Nya Apple Watch Series 6 och Apple Watch SE 
Med den nya Apple Watch-familjen och watchOS 7 på handleden 
får medarbetarna tillgång till ny, kraftfull teknik som hjälper dem 
att hålla sig uppkopplade och inspirerar dem till en mer aktiv 
och hälsosam livsstil. Med den nya sensorn för syrenivå i blodet 
i Apple Watch Series 6 får medarbetarna fler sätt att hålla koll 
på sin hälsa. Apple Watch, watchOS 7 och Apple Fitness+ kan 
hjälpa medarbetare att hitta nya vägar till balans och välbefinnande. 
Apple Watch SE har dessutom en prislapp som gör konceptet 
attraktivt för fler företag. 

Förbättrad plattformskontroll och säkerhet 
I macOS Big Sur finns en ny, kryptografiskt signerad systemvolym 
som skyddar mot obehöriga ändringar. I iOS 14 och iPadOS 14 är 
det nu möjligt att markera hanterade appar som permanenta och 
samtidigt tillåta anpassning av hemskärmen, vilket är perfekt för 
VPN eller andra verksamhetskritiska appar. Man kan upprätta VPN-
anslutningar för varje enskilt konto. Det ger bättre kontroll över vilka 
data som skickas via VPN. 

Kraftfulla tekniker för utveckling 
av företagsappar  
De nya uppdateringarna ger utvecklare goda möjligheter att öka 
medarbetares produktivitet och skapa engagerande kundupplevelser. 
Siri fungerar nu som ett intelligent system som effektiviserar rutiner 
genom att förse medarbetare och kunder med rätt information 
i rätt tid. API:t för djupmätning i ARKit 4 bidrar till förbättrad 
rumsuppfattning, vilket i sin tur underlättar vid rådgivning, service 
och  samarbete på distans. Dessutom har mobila team tillgång till 
maskininlärning med standardramverk såsom Vision, som nu kan 
läsa av kroppsställningar och analysera objekt.
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Med nya produktuppdateringar för Mac, iPhone, iPad och 
Apple Watch, i kombination med macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 
och watchOS 7, blir medarbetarna ännu mer produktiva. De nya 
plattformsuppdateringarna ger också it-avdelningen ökad kontroll 
och skapar nya möjligheter för apputvecklare. 
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