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M1-sirullisten Macien uusi sukupolvi 
Uusi 13 tuuman MacBook Air, 13 tuuman MacBook Pro ja Mac mini ovat 
ensimmäisiä laitteita, joiden voimanpesänä on käänteentekevä M1-siru. 
M1-siru tehostaa prosessorin ja näytönohjaimen suorituskykyä sekä 
koneoppimisen nopeuksia tuntuvasti. Se tarjoaa myös räätälöityjä 
teknologioita ja käänteentekevän energiatehokkuuden. Kaikkien kolmen 
Mac-tuoteperheen uuden jäsenen suorituskykyä ja energiatehokkuutta 
on parannettu merkittävästi edellisiin sukupolviin verrattuna. M1:llä 
varustettujen Mac-mallien macOS:ssä voidaan nyt käyttää myös 
satojatuhansia iPhone- ja iPad-appeja. 

macOS Big Sur tarjoaa uudenlaisen kokemuksen 
macOS Big Surin ulkoasu on suunniteltu upeasti täysin uudeksi, 
mutta tuntuu kuitenkin heti tutulta. Ohjauskeskuksen ja 
Ilmoituskeskuksen parannusten ansiosta näet enemmän tietoja 
yhdellä silmäyksellä. Käyttäjän hyväksymät MDM-rekisteröinnit 
katsotaan valvotuiksi, mikä antaa IT-tiimeille enemmän 
hallintamahdollisuuksia. Automaattiset ennakkomääritykset 
helpottavat Macin käyttöönottoa, koska erillisten asetusten 
tekeminen ei ole tarpeen. Hallitut apit ovat tulossa macOS:ään. 
Ohjelmistopäivitykset käynnistyvät ja valmistuvat nyt taustalla 
nopeammin, joten Macien päivityksestä ja suojaamisesta on entistä 
helpompi huolehtia. Ohjelmistopäivitysten hallinnan ansiosta suuria, 
pieniä tai lisäpäivityksiä voidaan lykätä. 

Uudet iPhone 12 ja iPhone 12 Pro 5G-yhteydellä 
Uudet 5G-yhteydellä varustetut iPhone 12- ja iPhone 12 Pro -mallit 
uudistavat työskentelyn kaikkialla. A14 Bionic suorittaa kaikki tehtävät 
nopeasti yhdessä edistyksellisen verkkoteknologian ja vaikuttavan 
yritysappien alustan kanssa. iPhone 12 on valmis tositoimiin: siinä on 
uusi muotoilu, suurempi näyttö, jonka lasi on kovempi kuin missään 
muussa älypuhelimessa, ja parempi vesi- ja pölytiiviys. iPhone 12 Pro 
tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia yritystoiminnan työnkulkuihin 
ammattitason kamerajärjestelmän ja LiDARin mahdollistamien, 
entistäkin parempien AR-kokemusten avulla. 

Tuottavuutta kaikkialla iOS 14:llä 
iOS 14 mullistaa Koti-valikon käytön uuden kompaktin käyttöliittymän, 
täysin uudistettujen widgettien, haun ja uuden Appikirjaston ansiosta. 
Appiklipeillä yritykset voivat luoda ainutlaatuisia, brändikohtaisia 
asiakas- ja työntekijäkokemuksia ilman tarvetta oman koodin 
kirjoittamiseen. Muut ominaisuudet, tietosuojan parannukset ja 
järjestelmänlaajuiset käännösominaisuudet auttavat työntekijöitä 
saamaan enemmän aikaan vähemmällä vaivannäöllä. iOS 14 on nyt 
myös täysin optimoitu 5G-käyttöön älykkäällä datankäytöllä. Lisäksi 
iOS-päivitykset ja FaceTime HD -puheluiden soittaminen onnistuvat 
mobiiliyhteydellä. 

Uudet iPad Air, iPad ja iPadOS 14 
Uudet iPad Air ja iPad (8. sukupolvi) määrittävät tehokkuuden ja 
monipuolisuuden uudelleen yhä useammalle nykypäivän liikkuvista 
työntekijöistä. Koska iPad Airissa on enemmän ammattitason 
ominaisuuksia, se on oiva valinta kaikille työntekijöille, etenkin 
koneoppimiseen liittyvissä työnkuluissa. iPad (8. sukupolvi) tarjoaa 
nyt ainutlaatuisen suorituskyvyn edullisimmalla hinnalla. Tämän 
ansiosta yhä useammissa yrityksissä voidaan ottaa iPad käyttöön ja 
ilmaista luovuutta sekä suoriutua vaativista töistä missä tahansa. 
iPadOS 14 sisältää monia iOS 14:n upeita ominaisuuksia ja se 
hyödyntää iPadin suurta Multi-Touch-näyttöä. Esimerkiksi Kirjoitus-
ominaisuudella työntekijät voivat kirjoittaa mihin tahansa 
tekstikenttään Apple Pencilillä, ja käsinkirjoitus muuttuu 
automaattisesti koneella kirjoitetuksi tekstiksi. 

Uudet Apple Watch Series 6 ja Apple Watch SE 
Uusi Apple Watch -tuoteperhe ja watchOS 7 tuovat 
ennennäkemätöntä tehoa ja uutta teknologiaa työntekijöiden 
ranteisiin. Näin he voivat pysyä yhteyksissä ja samalla inspiroitua 
elämään terveempää ja aktiivisempaa elämää. Apple Watch 
Series 6:n uusi veren happitason tunnistin antaa työntekijöille lisää 
tapoja tarkkailla omaa terveyttään. Apple Watch, watchOS 7 ja 
Apple Fitness+ auttavat työntekijöitä tavoittelemaan tasapainoa 
ja hyvinvointia uusilla tavoilla. Apple Watch SE tarjoaa tämän 
mahdollisuuden hinnalla, joka on entistä useampien 
organisaatioiden saavutettavissa. 

Parannettu alustojen hallinta ja tietoturva 
macOS Big Sur tuo mukanaan kryptografisesti allekirjoitetun 
järjestelmätaltion, joka suojaa peukaloinnilta. Hallitut apit voidaan 
nyt merkitä iOS 14:ssä ja iPadOS 14:ssä pysyviksi. Käyttäjät voivat 
silti edelleen muokata Koti-valikkoa, mikä sopii hyvin liiketoiminnan 
kannalta tärkeisiin appeihin, kuten VPN-appeihin. VPN-yhteydet 
voidaan muodostaa tiliperusteisesti, mikä tarjoaa enemmän ja 
tarkempaa hallintaa sille, mitkä tiedot kulkevat VPN:n kautta. 

Tehokkaita teknologioita yritysappien 
kehittämiseen  
Uudet kehittäjäpäivitykset tarjoavat tehokkaita tapoja lisätä 
työntekijöiden tuottavuutta ja luoda innostavia asiakaskokemuksia. 
Siri toimii nyt älyjärjestelmänä, jonka avulla työntekijät ja asiakkaat 
saavat oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja voivat hoitaa rutiininsa 
tehokkaammin. ARKit 4 ja Depth API lisäävät tilan hahmottamista 
ja parantavat etätyöskentelyä, huoltoa ja yhteistyötä. Liikkuvat tiimit 
voivat hyödyntää myös koneoppimista heti käyttövalmiilla 
sovelluskehyksillä, kuten Visionilla, joka havaitsee nyt kehon 
asentoja ja analysoi esineitä.

Uutta yrityksille   
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Macin, iPhonen, iPadin ja Apple Watchin uudet tuotepäivitykset sekä 
macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 ja watchOS 7 mahdollistavat 
työntekijöiden entistä paremman tuottavuuden. Uudet 
alustapäivitykset parantavat myös IT-osaston hallintamahdollisuuksia 
ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia appien kehittäjille.
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