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Żyjemy w świecie zdominowanym przez urządzenia z systemem operacyjnym Windows, jednak z wielu
względów właściciele firm powinni rozważyć przejście na Mac OS. Dlaczego?

DAĆ PRACOWNIKOWI WYBÓR
Nowe pokolenia pracowników niejednokrotnie dorastały z technologią Apple, dlatego wielu z nich, szukając
pracy, wybiera te firmy, które dają możliwość pracy na komputerach Mac. Preferencje te potwierdzają
między innymi badania przeprowadzone przez firmę Jamf, pokazujące, że aż 72% pracowników, mając wybór
między Windows a Mac OS, wybiera komputer Mac.

Dlaczego pracownicy wybierają komputery Mac?
Lubię produkty Apple
(50% ankietowanych)
Uważam, że Mac jest bardziej niezawodny
(44% ankietowanych)
Mac działa lepiej z aplikacjami, których
używam (44% ankietowanych)

Dlaczego warto dać pracownikowi prawo wyboru
sprzętu do pracy? Robiąc to, pracodawcy zyskują:
Wzrost produktywności pracowników
(85% ankietowanych)
Znaczny wzrost kreatywności i zaangażowania pracowników (82% ankietowanych)

KONIEC WSPARCIA DLA WINDOWS 7

Styczeń 2020 roku to data końca wsparcia Microsoft dla Windows 7. Wiele firm jednak nadal korzysta
z tego systemu. Co prawda proponowane jest rozszerzenie dla „starego Windowsa”, jednak wiąże się
z dodatkowym kosztem. Podobnie jak aktualizacja z Windows 7 do Windows 10, która nie jest już
darmowa. Jeśli jednak firma zdecyduje się na taki krok, musi liczyć się ze sporymi trudnościami –
użytkownicy przechodzą bowiem na zupełnie nowy system, z nowym wyglądem i innymi zasadami
korzystania.

Czy w ogóle warto podejmować taki wysiłek?
Warto, bo brak wsparcia dla systemu wiąże się
z wieloma zagrożeniami. Skoro jednak na zmianę
trzeba się zdecydować, lepiej wybrać bardziej
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radykalną i taką, która przyniesie wymierne efekty.
Innym słowem dobrze jest postawić na przejście
z Windows na Mac OS.

www.INNERGO.pl

WYBÓR SYSTEMU OPERACYJNEGO

ZA DROGO?
W dyskusjach na temat migracji z Windows na Mac OS wciąż pojawia się wątpliwość czy wdrożenie
komputerów Mac nie będzie zbyt kosztowne dla organizacji. Warto porównać więc, jak wygląda koszt
wdrożenia komputerów z Mac OS w stosunku do komputerów z Windows w dłuższym przedziale czasowym.

IBM szacuje, że na każdym wdrożeniu komputera z systemem Mac OS w stosunku do urządzenia z
Windows można zaoszczędzić w ciągu czterech lat od 270 do 540 dolarów!
Według IBM tylko 5% zgłoszeń użytkowników Mac wymagało wsparcia personalnego IT. Dla
porównania, w przypadku osób korzystających z Windows współczynnik ten wyniósł 27%.
W czasie około czterech lat użytkowania daje to naprawdę pokaźnie oszczędności. Co istotne, po tym
okresie komputery Mac nadal utrzymują 20-40% swojej wartości początkowej.

Z czym jest to związane?
Głównie z tym, że Apple ma dużo prostszy model zarządzania i wsparcia. Istotne z tego punktu widzenia
są również darmowe aktualizacje i niezwykle prosta logistyka wdrożenia możliwa dzięki opcji
błyskawicznej instalacji sprzętu i oprogramowania na stanowiskach w całej firmie. Realne oszczędności
przynosi też zwiększona wydajność pracowników, którzy korzystając z nowoczesnego, wybranego
przez siebie i ulubionego urządzenia, mocniej identyfikują się z organizacją oraz pracują szybciej i lepiej.

Badania Jamf:

79% pracowników nie mogłoby pracować tak wydajnie, gdyby nie używało komputera Mac
89% respondentów łatwiej pracuje się na komputerze Mac niż na innym urządzeniu
94% pracowników sprawniej i szybciej znajduje aplikacje i inne materiały na swoim komputerze Mac
niż na innym komputerze
94% ankietowanych chętniej zdecyduje się na zatrudnienie lub pozostanie w firmie, która oferuje
samodzielny wybór sprzętu do pracy
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ZA TRUDNO?
Wątpliwości przedsiębiorców budzi także to, czy
migracja z Windows na Mac OS nie będzie zbyt
trudna dla pracowników. Odpowiedź brzmi –
zdecydowanie nie! Technologie Apple, a przede
wszystkim system MDM (Mobile Device
Management) pozwala w prosty i szybki sposób
przygotować cały proces migracji użytkownika z
platformy Windows na platformę Mac OS. Co
ważne – dane, aplikacje czy dostęp do
infrastruktury korporacyjnej mogą zostać
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przygotowane wcześniej, tak aby podczas
pierwszego uruchomienia użytkownik o nic nie
musiał się martwić, a cały proces przebiegał
płynnie i składał się z niewielu kroków.
Dodatkowo, w razie jakichkolwiek problemów
pracownik może skorzystać z materiałów
przygotowanych specjalnie na potrzeby procesu
migracji oraz ze wsparcia dostawcy lub samego
Apple.
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