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Nowa jakość pracy 

 

 

 

Nowa jakość pracy, czyli dlaczego firmy powinny rozważyć zakup komputerów Mac. 

 

Intuicyjne i funkcjonalne urządzenia Mac oraz ich unikalna możliwość synergii sprawia, że korzystający 

z nich na co dzień pracownicy mogą maksymalnie skoncentrować się na swojej pracy. Wiele zadań 

wykonuje za nich bezpieczny system operacyjny i nowoczesne, łatwo komunikujące się ze sobą 

urządzenia. Właśnie dlatego każda firma, planując wdrożenie nowych narzędzi w swojej organizacji, 

powinna rozważyć zakup komputerów Mac. 

 

Jak pokazują badania firmy Jamf (2016 Employeer ChoiceProgram Survey), trzech na czterech pracowników 

wybiera do pracy produkty Apple. Dlaczego? Ponieważ często prywatnie korzystają z iPhonów, dzięki czemu 

wiedzą, że sprzęt Apple wspiera wydajność i zwiększa ich kreatywność. Chcą więc pozytywne doświadczenia 

przenosić również do swojego miejsca pracy. 

Podobnie jest u osób, które zawodowo wykorzystują urządzenia mobilne Apple, takie jak iPhony czy iPady. 

Naturalnym wyborem stają się dla nich komputery z takim samym systemem operacyjnym. Mogą wtedy korzystać 

z symbiozy pomiędzy wszystkimi używanymi przez nich narzędziami elektronicznymi, która znacząco zwiększa ich 

wydajność – rozpoczynają pracę na urządzeniu z iOS i kontynuują ją na tych z macOS. 

 

 

Ale czy firmy, które działały do tej pory głównie w środowisku Windows, będą mogły 

funkcjonować nadal tak samo, korzystając z komputerów Mac? 

 

Oczywiście, że tak. Jednym z najczęściej powtarzanych 

mitów jest to, że nie ma odpowiedników aplikacji z 

Windows na macOS. Oprócz tego, że Apple wraz z 

systemem operacyjnym dostarcza wiele własnych 

aplikacji, to również daje możliwość korzystania z 

gigantycznej bazy aplikacji firm trzecich. Dobrym 

przykładem jest np. pakiet Microsoft Office, który 

praktycznie niczym nie różni się od swojego 

odpowiednika na platformę Windows. 

Takich aplikacji przybywa wraz z rosnącą 

popularnością komputerów Mac, a każdy szanujący 

się deweloper ma w swoim portfolio odpowiednik 

przeznaczony na platformę Apple. Dostępne w 

ramach macOS są również najpopularniejsze 

rozwiązania i oprogramowanie znanych firm do 

komunikacji między pracownikami, np. Cisco. W wielu 

przypadkach to rozwiązania tworzone właśnie pod 

platformę Apple są dużo bardziej czytelne i 

przejrzyste. 
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Jeśli Twoja firma posiada aplikacje wewnętrzne na iPada, to bez większego problemu może przenieść je 

na komputery Mac. 

 

 

 

Wiele firm ma już gotową infrastrukturę i systemy, które są przystosowane do pracy z 

innymi platformami. Czy MacBooki będą działać w takim środowisku? 

 

Wszystkie działania związane z komunikacją, wymianą danych, zarządzaniem czy zabezpieczaniem urządzeń 

zapewnimy, konfigurując odpowiednio systemy MDM (Mobile Device Management). Dzięki temu każdy nowy 

użytkownik w łatwy i przede wszystkim bezpieczny sposób dołączy do istniejącej organizacji. Co więcej, proces 

wdrożenia może zostać całkowicie zautomatyzowany. W tym celu wystarczy użyć usługi Apple Business 

Manager, która automatycznie zapisuje urządzenia do serwera MDM konkretnej firmy. Co ważne, przy 

współpracy Apple i technologii VMWare czy Jamf wdrożenie produktów Apple możliwie jest w prawie każdej 

organizacji. 

 

 

A dlaczego komputery Mac są droższe od komputerów z Windows? 

 

Wszystko zależy od tego, do jakich komputerów 

porównujemy sprzęt Mac. Jeśli weźmiemy pod uwagę 

urządzenia o podobnej specyfikacji, np. procesory, 

ilość pamięci RAM czy szybkie dyski SSD, może okazać 

się, że cena obu komputerów jest bardzo 

porównywalna.  

Przewagą komputerów Mac jest również to, że 

producent razem ze sprzętem dostarcza szereg 

technologii wbudowanych w urządzenia, za które 

dodatkowo nie trzeba płacić. Mowa tu na przykład o 

procesorze T2 (odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 

czy dłuższy czas pracy na baterii) czy o udostępnianych 

za darmo przez Apple aplikacjach. Kiedy porównamy 

całkowity koszt utrzymania urządzeń przez 2, 3, a 

nawet 4 lata, okazuje się, że komputery Mac mogą być 

nawet tańsze niż komputery z Windows. Po 4 latach 

MacBooki nadal utrzymują 20-40% swojej wartości 

początkowej.  
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W cenie każdego komputera Mac otrzymujemy: 

 

  wysokiej klasy komponenty 

 system operacyjny macOS wraz z podstawowymi aplikacjami dla biznesu 

 darmowe aktualizacje systemu 

 90-dniowe wsparcie infolinii Apple dla użytkowników komputerów Mac 

 najwyższej klasy rozwiązania bezpieczeństwa 

 ochronę przed złośliwym oprogramowaniem 

 możliwość zautomatyzowanego wdrożenia i zarządzania 

 

 

Czy pracownicy nie będą mieli problemów z przejściem na nowy system? 

 

Apple od samego początku dba o swoich nowych użytkowników, a już szczególnie o tych, którzy przechodzą na 

macOS czy iOS z innego systemu operacyjnego. W jaki sposób? Między innymi udostępniając szereg pomocnych 

aplikacji i materiałów pokazujących wszystkie funkcjonalności czy rozwiązania zaszyte w jego systemach.  

Warto więc zdecydować się na inwestycję w MacBooki, tym bardziej że 14 stycznia 2020 r. zakończyło się 

wsparcie producenta dla Windows 7, w konsekwencji czego wiele firm i tak musi od nowa szkolić swoich 

pracowników z nowej, zupełnie innej wersji systemu. Dlaczego więc nie przenieść się od razu na system 

bezpieczniejszy, bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkowników, czyli na macOS? 

 

Więcej na stronie:  apple.innergo.pl

https://apple.innergo.pl/
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