Novidades para empresas
Segundo semestre de 2020
As atualizações de produto do novo Mac, iPhone, iPad e Apple Watch,
em conjunto com o macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7
deixam os funcionários ainda mais produtivos. As novas atualizações
de plataforma também oferecem um maior controle para a TI e
apresentam novas oportunidades para desenvolvedores de apps.

A nova geração de computadores Mac com o chip M1

Novo iPad Air, iPad e iPadOS 14

O novo MacBook Air de 13 polegadas, o MacBook Pro de 13 polegadas e o
Mac mini são os primeiros aparelhos a serem fabricados com o revolucionário
chip M1. O chip M1 apresenta melhorias incríveis de desempenho para CPU,
GPU e velocidades de aprendizado de máquina, tecnologias personalizadas
além de consumo de energia eficiente. Os três novos computadores da
família Mac são superiores em desempenho e consumo de energia em
relação às gerações anteriores. Agora, os modelos de Mac com chip M1
também têm acesso a centenas de milhares de apps para iPhone e iPad
que podem ser executados no macOS.

O novo iPad Air e o iPad (8ª geração) redefinem a potência e a versatilidade
para a atual força de trabalho em dispositivos móveis. Com mais recursos
profissionais, o iPad Air é uma ótima opção para todos os funcionários,
especialmente para fluxos de trabalho centrados em aprendizado de
máquina. O iPad (8ª geração) agora oferece um desempenho incrível
por um preço mais acessível, o que abre o caminho para mais empresas
serem criativas e implementarem o iPad para ajudar a lidar com as tarefas
difíceis em todos os lugares. O iPadOS 14 contém muitos dos recursos
do iOS 14 e também se beneficia da tela grande Multi-Touch do iPad.
Por exemplo, o app Scribble permite que os funcionários escrevam
em qualquer campo de texto com o Apple Pencil e automaticamente
converte o que foi escrito à mão em texto digitado.

Uma nova experiência com o macOS Big Sur
O macOS Big Sur é lindo e tem um visual completamente novo, mas ainda
é possível reconhecê-lo rapidamente. Com as alterações na Central de
Controle e Central de Notificações, você tem acesso mais rápido a mais
informações. Para equipes de TI, as inscrições de MDM aprovadas por
usuário agora são consideradas supervisionadas, proporcionando mais
recursos de gerenciamento. O recurso Avanço Automático simplifica a
implementação, pois não exige nenhuma interação com o Mac enquanto
o computador é configurado. Apps gerenciados estarão disponíveis
em breve para o macOS. Agora, as atualizações de software iniciam
em segundo plano e terminam mais rápido, fazendo com que os Macs
mantenham-se atualizados e protegidos de maneira mais fácil. Além
disso, o gerenciamento de atualizações de software permite adiar as
atualizações maiores, menores ou complementares.

Novo iPhone 12 e iPhone 12 Pro com 5G
O novo iPhone 12 e iPhone 12 Pro com 5G reinventam o escritório em
qualquer lugar. O chip A14 Bionic funciona em conjunto com a tecnologia
de rede avançada e uma plataforma incrível para que os apps de negócios
executem qualquer tarefa rapidamente. O iPhone 12 já vem pronto para o
que você precisar, com um novo design e formato, além de uma tela maior
e mais resistente que qualquer outro vidro de smartphone e maior resistência
à água e à poeira. O iPhone 12 Pro oferece infinitas possibilidades aos
fluxos de trabalho de negócios com um sistema de câmera profissional
e uma experiência aprimorada de realidade aumentada com LiDAR.

Seja produtivo em qualquer lugar com o iOS 14
O iOS 14 redefine a maneira como você interage com a tela de Início com
uma nova interface de usuário compacta, widgets completamente
reformulados, busca e a nova Biblioteca de Apps. O app Clips permite
que as empresas criem experiências únicas e personalizadas entre
clientes e funcionários, sem precisar desenvolver seu próprio código.
Novos recursos, melhorias de privacidade e recursos de tradução para
todo o sistema ajudam os funcionários a realizarem mais tarefas de modo
mais fácil. O iOS 14 foi completamente otimizado para o 5G com o modo
inteligente assim como a atualização do recurso de chamadas do
FaceTime HD por meio da rede celular.

Novo Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE
A nova família do Apple Watch, em conjunto com o watchOS 7,
traz tecnologia e potência sem igual aos pulsos dos funcionários,
ajudando-os a permanecerem conectados enquanto os incentiva a
terem uma vida mais saudável e ativa. O novo sensor de oxigênio no
sangue do Apple Watch Series 6 oferece aos funcionários ainda mais
maneiras de monitorar a saúde deles. O Apple Watch, watchOS 7 e
o Apple Fitness+ ajudam os funcionários a encontrarem novas maneiras
de melhorar o bem-estar deles. O Apple Watch SE oferece isso a partir
de um preço que o torna acessível a mais organizações.

Melhor controle de plataforma e segurança
O macOS Big Sur conta com um volume do sistema assinado
criptograficamente que oferece proteção contra violações. Agora,
no iOS 14 e iPadOS 14, os apps gerenciados podem ser marcados
como “não removíveis” e ainda permitem personalizar a tela de início,
perfeito para apps essenciais para os negócios como VPN. As conexões
VPN podem ser estabelecidas por conta, oferecendo controle mais
detalhado a respeito de quais dados passam por VPN.

Tecnologias sofisticadas para o desenvolvimento
de apps de negócios
As novas atualizações para desenvolvedores oferecem novas maneiras
de aumentar a produtividade dos funcionários e proporcionar experiências
envolventes aos clientes. Agora a Siri funciona como um sistema inteligente
que fornece aos funcionários e clientes as informações certas no momento
certo, deixando a rotina ainda mais produtiva. Com o ARKit 4, a Depth API
amplia a compreensão espacial, melhorando a expertise remota, o serviço
e os casos de uso de trabalho em conjunto. Além disso, o aprendizado
de máquina está disponível para as equipes de dispositivos móveis com
estruturas de trabalho prontas como Vision, que agora são capazes de
detectar posições corporais e analisar objetos.
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