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Päätöksentekijän Mac!opas
Tämä kirja hahmottelee viisi syytä siihen, miksi monet omasi kaltaiset keskisuuret ja suuret organisaatiot 
tehostavat tuottavuutta Macin avulla. Macissa on parhaat laitteistot ja ohjelmistot ja niiden lisäksi 
se on suunniteltu toimimaan saumattomasti iPhonen ja iPadin kanssa. Uuden yrityksille suunnatun 
ohjelmasukupolven ansiosta tuottavuus on Macissa parempi kuin koskaan ennen. Tämän lisäksi 
OS X:n avulla IT!osaston on helpompi suojata, hallita ja ottaa käyttöön suuria määriä laitteita.

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi räätälöidyn Mac!pilottiprojektin käyttöönotosta, ota yhteyttä Applen 
valtuuttamaan jälleenmyyjään tai asiakasedustajaan.
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Kilpailu huippuosaajista.
Koska Apple on niin suosittu korkeakouluopiskelijoiden ja kuluttajien keskuudessa, monet työntekijät 
ja työnhakijat suosivat Macia. On siis ymmärrettävää, että kaikkien alojen ja osastojen työntekijät, 
myyjistä ja luovien tiimien jäsenistä aina IT!henkilöstöön ja insinööreihin, pyytävät Macia töihin. 
Macin tarjoaminen saattaa itse asiassa saada organisaatiosi erottumaan edukseen rekrytoinnissa.
Mac!vaihtoehdon tarjoaminen organisaatiossasi saattaa kasvattaa työtyytyväisyyttä myös nykyisten 
työntekijöiden keskuudessa.

”42 % USA:n korkeakoulu!
opiskelijoista, jotka aikovat 
ostaa kannettavan, 
suunnittelevat ostavansa 
Macin.”
Student Monitor, Lifestyle & Media, kevät 2015
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”Macin tarjoaminen on auttanut meitä houkuttelemaan ja palkkaamaan huippulahjakkuuksia. 
Ratkaisevan tärkeää on se, että keskitymme parhaiden työntekijöiden löytämiseen.”

Judy Snyder, SVP ja CIO, Kelly Services



Mobiili toimisto. !
Kaikki toimii yhteen.

OS X:ssä on edistyksellisiä energiaa 
säästäviä teknologioita, jotka 
auttavat pidentämään akunkestoa 
koko työpäivän ajaksi.1

Työntekijät voivat pitää esityksiä 
langattomasti AirPlayn kautta
ja jakaa tiedostoja kollegoille 
helposti AirDropilla.

Jatkuvuuden avulla käyttäjät voivat 
soittaa ja vastaanottaa puheluita 
ja lähettää tekstiviestejä 2 Macilla.

Sekä ohuissa ja kevyissä kannettavissa että tehokkaissa 
pöytäkoneissa on edistykselliset laitteistot ja ohjelmistot, 
jotka toimivat saumattomasti yhteen tarjoten 
työntekijöille parhaan kokemuksen.

Macissa on samoja ohjelmia kuin iPhonessa ja iPadissa, 
joten työntekijät voivat työskennellä samoilla tavoilla 
laitteesta riippumatta. OS X:n uusien ominaisuuksien 
ansiosta Mac myös toimii iPhonen ja iPadin kanssa 
tavoilla, joihin muut tietokoneet eivät kykene.
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”Päätimme tarjota Macin vaihtoehdoksi, sillä uskomme että työntekijät toimivat 
tehokkaammin itse valitsemallaan alustalla.”

Tayloe Stansbury, Executive Vice President ja CTO, Intuit



OS X:n mukana tulee ohjelmia yleisiin työtehtäviin kuten 
sähköpostien ja viestien lähettämiseen tai aikataulujen 
hallintaan. Kaikissa niissä on tuki Microsoft Exchangelle. 
Jokaisen Macin mukana tulee myös ohjelmia luovaan ja 
tuottavaan työhön ja Macilla voidaan käyttää suosittuja 
ohjelmia kuten Microsoft Officea, joten työntekijät voivat 
heti työskennellä tehokkaasti. Lisäksi kehittäjät luovat 
yritysohjelmia, joilla saadaan kaikki irti OS X:n tehosta ja 
mahdollistetaan uusia viestintä! ja yhteistyötapoja.

Ohjelmia jokapäiväisiin 
työtehtäviin. Ohjelmia, 
jotka mullistavat työnkulut.

Xcoden kaltaisten modernien 
kehitystyökalujen avulla 
kehittäjät"voivat luoda uusia 
ja"innostavia ohjelmia.

Microsoft Office 2016 toimii 
paremmin kuin koskaan 
OS"X:llä"ja"tarjoaa yhtenäisen 
kokemuksen kaikkialla.

Slackin kaltaiset yritysohjelmat 
uudistavat työnkulkuja 
ja"yhteistyötä.
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”Kun väkemme on innostunutta, he saavat uskomattomia asioita aikaan. !
Macin ansiosta he ovat löytäneet inspiraation lähteen.”

Jo Ann Saitta, Chief Digital Officer, The CDM Group ja iVenturesHealth



Uusia tuulia IT!osastolle.
OS X sisältää edistyksellisiä ja yhteentoimivia teknologioita, 
joiden avulla jokaisen Macin jatkuva valvonta sekä salaaminen 
ja päivittäminen on mahdollista. FileVault 2:n ja Gatekeeperin 
kaltaisten sisäisten työkalujen avulla yrityksen tiedot voidaan 
suojata ja käyttäjät voidaan turvata haittaohjelmilta ilman 
lisäohjelmistoja.

Määritysprofiilien ja mobiililaitteiden hallinnan (MDM) avulla 
Macia voidaan hallita samoilla työkaluilla kuin iOS!laitteita, mikä 
selkeyttää käyttöönottoa. Applen laiterekisteröintiohjelman ja 
määrälisenssiohjelman ansiosta Macin käyttöönotto tapahtuu 
automaattisesti suoraan pakkauksesta kaikilla työntekijän 
tarvitsemilla ominaisuuksilla. Järjestelmän kuvantamista ei 
tarvita.

Määrälisenssiohjelmalla IT!henkilöstö 
voi ostaa ja jakaa ohjelmia ilman 
minkäänlaista kuvantamista.

Laiterekisteröintiohjelmalla !
IT!henkilöstö voi automatisoida 
MDM!kirjautumisen 
käyttöönoton"aikana.

Määritysprofiileilla IT!henkilöstö 
voi"asettaa käytäntöjä, määrittää 
asetuksia ja ottaa käyttöön rajoitteita.
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”Macin tarjoaminen on tärkeää mille tahansa nykyaikaiselle yritykselle. SAPilla 
olemme huomanneet, että se on motivoinut työntekijöitämme ja muuttanut 
käsitystämme IT:stä.”

Thomas Saueressig, SVP, Global Head of IT Services, SAP



Loistava sijoitus. Helppo tukea.
Koska OS X on suunniteltu yksinkertaiseksi ja intuitiiviseksi, työntekijät saattavat tarvita 
vähemmän perinteistä käyttötukea. Macin luotettavuuden ja kestävyyden ansiosta sillä on myös 
korkea vaihtoarvo – se on siis keskisuurille ja suurille organisaatioille erinomainen investointi.

Lisäksi Apple tarjoaa joustavia leasing!ohjelmia, jotka varustavat työntekijät uusimmalla 
teknologialla pienillä aloituskustannuksilla. AppleCare tarjoaa organisaatioille monenlaisia 
tukivaihtoehtoja, kuten seuraavana arkipäivänä paikan päällä tapahtuvan 
laitteistohuoltopalvelun.3

”Alhaisempien tukikustannusten ja 
korkeampien jäännösarvojen lisäksi 
jokainen"käyttöönottamamme Mac 

tuo"IBM:lle säästöä"noin 270"dollaria.”
Fletcher Previn, VP of Workplace as a Service, IBM
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Lisäresurssit
Lue alta tosielämän esimerkkejä siitä, miten keskisuuret ja suuret 
organisaatiot tehostavat tuottavuutta Macin avulla. Lisää teknisiä 
tietoja Macin käyttöönotosta, hallinnasta ja suojaamisesta saat !
OS"X:n käyttöönotto!oppaasta. Jos sinulla on lisäkysymyksiä 
esimerkiksi räätälöidyn Mac!pilottiprojektin käyttöönotosta, !
ota yhteyttä Applen"valtuuttamaan jälleenmyyjään tai 
asiakasedustajaan.

Mac-asiakasprofiilit

BiblioTech Mac Customer Profile

CareerBuilder Mac Customer Profile

The CDM Group Mac Customer Profile

Cisco Systems Mac Customer Profile

Kelly Services Mac Customer Profile

Tekniset tiedot

OS"X:n käyttöönotto!opas

http://salesresources.apple.com/pdf/BiblioTechcustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/BiblioTechcustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/CareerBuildercustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/CareerBuildercustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/CDMGroupcustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/CDMGroupcustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/Ciscocustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/Ciscocustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/Kellycustomerprofile.pdf
http://salesresources.apple.com/pdf/Kellycustomerprofile.pdf
http://help.apple.com/deployment/osx/
http://help.apple.com/deployment/osx/


1. Akun kesto vaihtelee käytön ja kokoonpanon mukaan.
2. Viestit voidaan lähettää tekstiviesteinä, jos iMessage ei ole käytettävissä. Saattaa sisältää operaattoreiden viestimaksuja.
3. Huoltopalvelu seuraavana arkipäivänä saatavilla AppleCaren yritysasiakkaille vain tietyillä alueilla.

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Tästä näet koko luettelon.
Jotkin ominaisuudet vaativat Apple!ID:n, yhteensopivan laitteiston ja yhteensopivan internet-yhteyden tai mobiiliverkon. Maksullinen ja sopimusehtojen alainen.

© 2015 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, AirPlay, AppleCare, FileVault, Handoff, iPad, iPhone, Mac, MacBook!Air, MacBook!Pro ja OS!X ovat Apple!Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä. Muut mainitut yritys- ja tuotenimet saattavat 
olla omistajiensa tavaramerkkejä.

http://www.apple.com/fi/osx/feature-availability/
http://www.apple.com/fi/osx/feature-availability/



