Apple at Work

Akıllı Yatırım
Apple ürünleri işletmeniz için finansal
açıdan mantıklıdır.
Dayanıklı tasarım
Aygıtınıza her gün güvenebilmelisiniz. Bu nedenle ürünlerimizi dayanıklı
materyaller kullanarak tasarlıyor, sürekli işletim sistemi güncellemeleriyle
destekliyor ve herhangi bir şey olduğunda kolayca tamir edilebilmesini sağlıyoruz.
Apple ürünleri dayanıklı olacak şekilde tasarlanır. Örneğin; iPhone 12, iPhone 12
mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 60529 sayılı IEC standardı
kapsamında suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 derecesine sahiptir.
Yani bu aygıtlar 6 metre derinliğindeki suya 30 dakikaya kadar dayanabilir.
Güvenilirlik Testi Laboratuvarımızda, tasarladığımız ürünlerin dayanıklılığını
geliştirmek için gerçek dünya koşullarını bir adım öteye taşıyoruz. Aniden sert
bir yüzeye çarpma gibi mekanik streslere dayanma becerisini test ediyoruz.
İklim testlerinde aygıtlarımızı aşırı sıcağa ve soğuğa, kuru ve nemli hava
koşullarına ve yoğun güneş ışığına maruz bırakıyoruz. Kimyasal hassasiyet
testlerimizde, ürünlerin kahve, meyve suyu, güneş kremi veya ketçap gibi sıvı
dökülmeleriyle başa çıkma becerisini değerlendiriyoruz. Bazen uluslararası
standartların ötesine geçiyor, bazen de kendi standartlarımızı oluşturuyoruz.
Bu testler aracılığıyla ürünlerimizi kasıtlı olarak sınırlarının ötesinde test ediyor
ve neler olacağını inceliyoruz. Ardından, bu koşulların mikro yapı üzerindeki
etkilerini tam olarak anlamak için CT tarayıcılar ve elektron mikroskopları gibi
teknoloji harikası ekipmanlar kullanıyoruz. Elde edilen bilgiler daha fazla iyileştirme
yapmaları için tasarımcılarımız ve mühendislerimize aktarılıyor. Bu döngüyü ürün
geliştirme sürecimiz boyunca, ürünlerimiz sıkı performans standartlarımızı
karşılayana kadar tekrarlıyoruz.

Örneğin, iOS 14 aşağıdaki tüm aygıtlarla
uyumludur:1

• iPhone 12

Basit yazılım güncellemeleri
Apple aygıtları hem dayanıklı hem de yükseltilebilir bir şekilde tasarlanır. Ayrıca, bu
güncellemeler birden fazla ürün nesline sunulduğu için yeni yazılım özelliklerinden
daha fazla kullanıcı faydalanabilir.

• iPhone 12 mini
• iPhone 12 Pro
• iPhone 12 Pro Max
• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone SE (1. nesil)
• iPhone SE (2. nesil)
• iPod touch (7. nesil)
macOS Big Sur aşağıdaki
tüm aygıtlarla uyumludur:2

• 2015'te veya daha sonra piyasaya
sürülen MacBook
• 2013'te veya daha sonra piyasaya
sürülen MacBook Air
• 2013'te veya daha sonra piyasaya
sürülen MacBook Pro
• 2014'te veya daha sonra piyasaya
sürülen Mac mini
• 2014'te veya daha sonra piyasaya
sürülen iMac
• iMac Pro
• 2013'te veya daha sonra piyasaya
sürülen Mac Pro
Apple aygıtlarının uygun maliyeti
hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Yazılım güncelleme süreci basit ve etkilidir. Bu da benimsenme oranının diğer
platformlara göre çok daha yüksek olmasını sağlar. 3 Haziran 2021 itibariyle,
önceki 4 yıl içinde piyasaya sürülen tüm aygıtların yüzde 90'ı App Store'a
eriştiğinde en yeni iOS ana sürümünü kullanıyordu.3
Bu işletim sistemi tutarlılığı, kullanıcılar için harika bir seçim olmasının yanı sıra IT
için Apple aygıtlarını yönetilmesi çok daha kolay hale getirir. Dağıtımın tamamında
aynı işletim sistemine sahip olmak donanım ve yazılım desteği, uygulama
geliştirme, entegrasyon, güvenlik güncellemeleri gibi birçok şeyi sadeleştirir.
Yüksek kalıntı değeri
Son derece dayanıklı donanım, onarım sağlayıcılarından oluşan küresel ağ ve basit
yazılım güncellemeleri bir araya geldiğinde Apple ürünlerini, yaşam döngüleri
boyunca değerinin büyük bir kısmını korumasını sağlayarak daha hesaplı hale getirir.
Kısa süre önce yapılan bir çalışmaya göre Mac bilgisayarlar, Mac'in satın alma
maliyetinin 300 ABD doları daha yüksek olmasına rağmen, üç yıllık bir süre içinde
donanım, yazılım, destek ve işletim maliyetleri dikkate alındığında bir PC'ye göre
843 ABD doları tasarruf edilmesini sağlıyor.4
Apple aygıtlarının yüksek kalıntı değeri, genellikle yaşam döngüsünün sonunda
kullanılmayan veya elden çıkarılan diğer aygıtların aksine, aygıtınızı yükseltmek
istediğinizde sahip olduğunuz ürünlerin takas için kullanabilmesini sağlar.
Kullanımı basit, dağıtımı kolay
Apple ürünleri kullanıcı dostu olduğu için kurumsal kullanıcıların daha az yardım
alarak daha fazla iş yapmasına imkan verir. Bu da maliyetlerin daha da azalmasını
sağlar. Yukarıda bahsedilen çalışmada, Mac kullanıcılarının yüzde 50 daha az
destek bileti açtığı ve her bir biletin çözülmesi için gereken maliyetin yüzde 25
daha az olduğu belirlendi.4
Büyük ölçekli şirketlerde bile Apple aygıtlarını dağıtmak ve yönetmek kolaydır. Her
iPhone, iPad, Mac ve Apple TV otomatik olarak ayarlanabilir ve yapılandırılabilir,
böylece IT departmanlarının aygıtlarla tek tek ilgilenmesine gerek kalmaz. Apple
Business Manager sayesinde aygıtlar doğrudan çalışanlara dağıtılabiliyor,
kutularından çıkarıldıkları anda kullanıma hazır oluyor. Böylece elle yapılandırma
devri sona eriyor ve maliyetler daha da azalıyor. Artık çalışanlarınıza, işletmeniz için
en uygun maliyetli yöntemle üretken olmalarını sağlayacak araçları sunabilirsiniz.
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