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Compatibilidade 

Compatíveis com os sistemas existentes. 

Os dispositivos Apple funcionam com a maioria dos sistemas 
empresariais e apps que a sua empresa utiliza, quer se destinem 
ao envio de emails e mensagens, ligações de rede, partilha de 
ficheiros, colaboração e muito mais, para que os funcionários 
tenham acesso a tudo aquilo de que necessitam para trabalhar. 

Estabeleça ligação à sua infraestrutura 
O iPhone, o iPad e o Mac são compatíveis com o protocolo WPA2 Enterprise para 
fornecerem acesso seguro à rede Wi-Fi da sua empresa. Com a integração do 
iOS, iPadOS, macOS e a tecnologia mais recente da Cisco, as empresas de todo 
o mundo podem facilmente estabelecer ligação a redes, otimizar o desempenho 
de apps fundamentais para a empresa e colaborar através de voz e vídeo, com 
toda a segurança de que as empresas necessitam. 

O acesso seguro a redes empresariais privadas está disponível no iOS, iPadOS e 
macOS através de protocolos de rede estabelecidos, privados e virtuais de 
referência no setor. O iOS, iPadOS e macOS têm compatibilidade imediata com 
IKEv2, Cisco IPSec e L2TP por IPSec, bem como VPN On Demand e VPN por app. 

Trabalhe com os sistemas empresariais existentes 
Os dispositivos Apple são compatíveis com serviços empresariais importantes, 
incluindo o Microsoft Exchange, para que os funcionários tenham acesso total ao 
email empresarial, calendário e contactos em todos os seus dispositivos Apple. 
Os funcionários podem utilizar as apps integradas da Apple, como Mail, Calendário, 
Contactos, Lembretes e Notas para colaborarem e, opcionalmente, podem utilizar 
apps como Microsoft Outlook para trabalharem com o Microsoft Exchange. 
Os dispositivos iPhone, iPad e Mac são compatíveis com uma vasta gama de 
opções de ligação, incluindo sistemas baseados em normas como IMAP e CalDAV. 

As ferramentas de produtividade e colaboração populares, como Microsoft Office, 
Google G Suite, Slack, Cisco Webex e Zoom oferecem a funcionalidade expectável. 



Aceda a todos os seus documentos e ficheiros 
Com a app Ficheiros no iOS e iPadOS, pode aceder num único local aos ficheiros 
guardados nas plataformas Box, DropBox, OneDrive e Google Drive. Além disso, o 
Mac inclui compatibilidade com as tecnologias de sincronização e partilha de 
ficheiros mais recentes, para proporcionar uma experiência de utilização simples 
e intuitiva. Aceda aos ficheiros no iPhone, iPad ou Mac e trabalhe continuamente 
entre dispositivos, onde quer que esteja.  

Crie apps com a integração de sistemas avançada 
Com ferramentas de programação como Swift, Xcode e SDK para iOS, iPadOS e 
macOS, todas as empresas podem criar apps fantásticas que estabeleçam ligação 
aos sistemas centrais e incorporar capacidades avançadas dos dispositivos. Utilize 
a câmara integrada para fazer a leitura do inventário ou sobrepor conceitos de 
design em ambientes reais com a realidade aumentada ou utilize a aprendizagem 
automática para processar e analisar grandes quantidades de dados. 

A Apple estabeleceu parcerias com as principais empresas do mundo para que 
possa comprar ou criar apps avançadas que se integrem nos sistemas existentes. 

A IBM oferece o MobileFirst for iOS e o Mobile at Scale, um conjunto de apps que 
utiliza dados empresariais e tecnologias de análise avançada para transformar as 
empresas em escala. 

A Accenture combina a sua liderança na transformação digital com a potência, 
simplicidade e segurança do iOS e iPadOS para ajudar as empresas a obter novas 
fontes de receitas, melhorar a experiência de cliente, aumentar a produtividade e 
reduzir os custos. 

A Deloitte ajuda as empresas a maximizar as capacidades das plataformas iOS 
e iPadOS e a identificar novas oportunidades de mobilidade com EnterpriseNext. 

A SAP criou a SAP Cloud Platform SDK for iOS para permitir que os 
programadores criem rapidamente apps nativas para iOS e iPadOS com Swift. 
Estas apps podem expandir os seus sistemas SAP e fornecer acesso a dados e 
processos empresariais fundamentais, ao mesmo tempo que tiram partido das 
funcionalidades mais recentes do iPhone e iPad que os utilizadores já adoram. 

A Salesforce, a principal fornecedora de CRM do mundo, estabeleceu uma 
parceria com a Apple para transformar a interação entre as empresas e os 
clientes. Uma app Salesforce renovada e a Salesforce Mobile SDK otimizada para 
iOS oferecem a milhões de clientes e programadores da Salesforce a capacidade 
de oferecerem experiências de apps nativas enriquecedoras. 
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