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Kompatibilita 

Kompatibilní s vašimi existujícími systémy. 

Zařízení Apple spolupracují s většinou podnikových systémů 
a aplikací, které už vaše firma používá – aplikacemi na e-mail 
a posílání práv, síťovou konektivitu, sdílení souborů, spolupráci 
a mnoho dalších činností. Zaměstnanci tak mají přístup ke všemu, 
co k práci potřebují. 

Propojení s vaší infrastrukturou 
iPhone, iPad a Mac podporují šifrování WPA2 Enterprise, které zajišťuje bezpečný 
přístup k firemní Wi-Fi síti. Integrace iOS, iPadOS, macOS a nejnovějších 
technologií Cisco umožňuje firmám na celém světě bezproblémově se připojovat 
k sítím, optimalizovat výkon klíčových firemních aplikací a spolupracovat 
prostřednictvím hovorů a videí – se zabezpečením, jaké firma potřebuje. 

O bezpečný přístup k soukromým firemním sítím se v iOS, iPadOS a macOS starají 
zavedené oborové standardy VPN protokolů. iOS, iPadOS a macOS hned po 
vybalení z krabice podporují protokoly IKEv2, Cisco IPSec, L2TP přes IPSec a taky 
VPN na vyžádání nebo VPN pro jednotlivé aplikace. 

Spolupráce s vašimi existujícími firemními systémy 
Zařízení Apple spolupracují s klíčovými podnikovými službami jako Microsoft 
Exchange, takže vaši zaměstnanci mají na všech svých zařízeních Apple přístup 
k firemnímu e-mailu, kalendáři a kontaktům. Zaměstnanci můžou spolupracovat 
ve výchozích aplikacích Apple, jako jsou Mail, Kalendář, Kontakty, Připomínky 
a Poznámky, nebo používat i další aplikace postavené na Microsoft Exchange, 
například Microsoft Outlook. iPhone, iPad a Mac podporují mnoho různých 
metod připojení včetně systémů založených na standardu IMAP a CalDAV. 

Běží na nich oblíbené pracovní aplikace, jako Microsoft Office, sada aplikací 
Google, Slack, Cisco Webex nebo Zoom, a chovají se přesně tak, jak jste zvyklí. 

Snadný přístup ke všem vašim dokumentům a souborům 
Aplikace Soubory v iOS a iPadOS vám umožňuje pracovat se všemi vašimi 
soubory z Boxu, DropBoxu, OneDrivu a Google Drivu na jednom místě. Mac má 
navíc desktopovou podporu nejnovějších synchronizačních a sdílecích 
technologií, takže práce je naprosto intuitivní a bezproblémová. K souborům se 
dostanete na iPhonu, iPadu i Macu a můžete přecházet mezi zařízeními podle 
toho, kde se zrovna nacházíte.  



Vytváření aplikací s integrací výkonných systémů 
Pomocí vývojářských nástrojů, jako jsou Swift, Xcode a sady SDK pro iOS, iPadOS 
a macOS, může každá firma vyvíjet skvělé aplikace, které se propojí s podnikovými 
systémy a budou využívat rozsáhlé schopnosti zařízení. Uživatelé můžou skenovat 
zboží vestavěným fotoaparátem, promítnout si do reálného prostředí model 
v rozšířené realitě nebo pomocí strojového učení zpracovávat a analyzovat velké 
objemy dat. 

Apple uzavřel partnerství s předními světovými dodavateli podnikových řešení, 
abyste mohli kupovat nebo vyvíjet výkonné aplikace, které se integrují do vašich 
existujících systémů. 

IBM nabízí MobileFirst pro iOS a Mobile at Scale, což je sada aplikací, které 
pomocí vyhodnocování firemních dat a vyspělé analytiky proměňují firmy ve 
velkém měřítku. 

Accenture vyvíjí přelomové technologie na digitální transformaci a kombinuje je 
s výkonem, jednoduchostí a zabezpečením iOS a iPadOS. Firmám tak otevírá nové 
zdroje příjmů, zlepšuje komfort zákazníků, zvyšuje produktivitu a snižuje náklady. 

Deloitte pomáhá firmám maximalizovat užitečnost platformy iOS a iPadOS 
a objevovat nové mobilní příležitosti pomocí EnterpriseNext. 

SAP vytvořil sadu SAP Cloud Platform SDK for iOS, která vývojářům umožňuje 
rychle ve Swiftu programovat nativní aplikace pro iOS a iPadOS. Tyto aplikace 
můžou rozšířit vaše SAP systémy. Umožňují přístup k jádrovým firemním datům 
a podnikovým procesům a zároveň využívají funkce nejnovějších iPhonů a iPadů, 
které si uživatelé oblíbili. 

Salesforce je přední světový dodavatel CRM řešení. Se společností Apple 
spolupracuje na transformaci způsobu, jakým firmy oslovují zákazníky. Předělaná 
aplikace Salesforce a sada Salesforce Mobile SDK optimalizovaná pro iOS nabízí 
milionům zákazníků a vývojářů využívajícím produkty Salesforce možnost vyvíjet 
špičkové nativní aplikace. 
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Přečtěte si víc o kompatibilitě  
se zařízeními Apple. 
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