
Apple at Work  

Compatibiliteit 

Compatibel met al je bestaande systemen. 

Apple devices werken samen met de meeste systemen en apps die 
je bedrijf al gebruikt, voor bijvoorbeeld e-mail, berichten, netwerk-
connectiviteit, bestandsdeling en samenwerking. Je werknemers 
hebben dus toegang tot alle tools die ze nodig hebben om hun 
werk te doen. 

Verbinding met je infrastructuur 
iPhone, iPad en Mac ondersteunen WPA2 Enterprise voor veilige toegang tot het 
wifinetwerk van je bedrijf. Met de integratie van iOS, macOS en de nieuwste 
Cisco-technologie kunnen zakelijke gebruikers naadloos netwerkverbindingen 
maken, de prestaties verbeteren van bedrijfskritieke apps en samenwerken via 
spraak- en videoverbindingen, met alle beveiligingsvoorzieningen waar bedrijven 
behoefte aan hebben.  

Via de gebruikelijke VPN-protocollen kun je afgeschermde bedrijfsnetwerken 
veilig benaderen vanuit iOS, iPadOS of macOS. iOS, iPadOS en macOS 
ondersteunen standaard IKEv2, Cisco IPSec en L2TP over IPSec.  

Gebruik bestaande bedrijfssystemen  
Apple devices werken samen met bekende bedrijfsservices zoals Microsoft 
Exchange. Je werknemers hebben dus op al hun Apple devices toegang tot hun 
zakelijke e-mail, agenda en contactpersonen. Je werknemers kunnen al hun zaken 
op orde houden met behulp van de ingebouwde Apple apps, zoals Mail, Agenda, 
Contacten, Herinneringen en Notities. Daarnaast kunnen ze in Microsoft Outlook 
op hun Mac gebruikmaken van Microsoft Exchange. iPhone, iPad en Mac 
ondersteunen allerlei connectiviteitsopties, waaronder op standaarden 
gebaseerde systemen zoals IMAP en CalDAV.  

Populaire tools voor productiviteit en samenwerking, zoals Microsoft Office, 
Google Workspace, Slack, Cisco Webex en Skype, bieden alle functionaliteit die je 
nodig hebt.  

Toegang tot al je documenten en bestanden  
Via de Bestanden-app in iOS en iPadOS open je gemakkelijk bestanden via Box, 
Dropbox, OneDrive en Google Drive. Je kunt overal aan je bestanden werken op je 
iPhone, iPad of Mac. Tussentijds van device wisselen is geen probleem. Mac 



ondersteunt bovendien de nieuwste gebruiksvriendelijke technieken voor het 
synchroniseren en delen van bestanden. 

Ontwikkel apps met krachtige integratieopties  
Met tools voor ontwikkelaars, zoals Swift, Xcode en SDK’s voor iOS, iPadOS en 
macOS, kan elk bedrijf fantastische apps ontwikkelen om verbinding te maken 
met centrale systemen en de mogelijkheden van de devices uit te breiden. Scan 
de voorraad met de ingebouwde camera. Gebruik AR om designconcepten in de 
werkelijke omgeving te tonen. Of gebruik machine learning om grote 
hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren.  

Omdat Apple samenwerkt met bekende aanbieders van bedrijfssystemen, kun je 
krachtige apps kopen of ontwikkelen die je kunt integreren met je bestaande 
systemen.  

IBM biedt MobileFirst for iOS en Mobile at Scale, een reeks apps die gebruikmaakt 
van bedrijfsgegevens en geavanceerde analyses om bedrijfsprocessen te 
optimaliseren.  

Accenture voorloper op het gebied van digitale transformatie, benut de kracht, 
eenvoud en beveiliging van iOS en iPadOS om bedrijven de kans te bieden om 
nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, de customer experience te verbeteren, de 
productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.   

Deloitte helpt bedrijven het iOS- en iPadOS-platform optimaal te benutten en 
nieuwe mobiele toepassingen te ontwikkelen met EnterpriseNext.    

SAP ontwikkelde de SAP Cloud Platform SDK voor iOS, zodat ontwikkelaars snel 
native apps voor iOS en iPadOS kunnen maken met Swift. Met deze apps kun je je 
SAP-systemen verder uitbreiden en toegang krijgen tot belangrijke bedrijfs-
gegevens en -processen. Allemaal door gebruik te maken van de bekende 
features van iPhone en iPad, zoals Touch ID, locatievoorzieningen en meldingen.  

Salesforce, ’s werelds grootste aanbieder van CRM-systemen, werkt samen met 
Apple om de manier te transformeren waarop ondernemingen contact hebben 
met hun klanten. Dankzij de vernieuwde Salesforce-app en de voor iOS 
geoptimaliseerde Salesforce Mobile SDK profiteren miljoenen Salesforce-klanten 
en ontwikkelaars van rijke native app-ervaringen.

Find out more about compatibility  
with Apple devices. 

apple.com/nl/business/partners 

apple.com/nl/business/products-
platform 

apple.com/nl/business/resources 

help.apple.com/deployment/ios 

help.apple.com/deployment/macos
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