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#AppleAtWork
#AppleAtWork to określenie podkreślające, że urządzenia Apple są odpowiednie do wykorzystania 
w biznesie. Wysokiej jakości sprzęt, przemyślany ekosystem, jeden z najwyższych poziomów 
zapewnionego bezpieczeństwa, przydatne aplikacje w standardzie, współpraca z czołowymi apli-
kacjami oraz regularne upgrad’y – to wszystko sprawia, że inwestycja w Apple zwraca się już od 
pierwszych dni. 

Jeżeli chcecie Państwo więcej usłyszeć o #AppleAtWork, to zapraszam do wysłuchania prezentacji 
na ten temat.  

Jako Apple Authorised Enterprise Reseller jesteśmy wskazani przez Apple do obsługi klientów 
biznesowych a informacja zamieszczona jest na stronach Apple.

 

Komputery Mac w �rmie
Coraz więcej �rm rozważa zakup komputerów Mac, biorąc pod uwagę wiele czynników. Można 
powiedzieć, że właściwie nie ma potrzeby szukania powodów na siłę. Warto po prostu porozmawiać 
z użytkownikami oraz spojrzeć na doświadczenia innych �rm. 

Oto kilka powodów, na które zawracają uwagę eksperci �rmy INNERGO:

Czip M1 stanowi różnicę 

Podczas eventu 18 października 2021 Apple potwierdził, że nowy procesor to przemyślana stra-
tegia rozwoju komputerów Mac. Te komputery są nawet kilkakrotnie bardziej wydajne od 
najszybszych, dostępnych na rynku notebooków z czipami innych producentów. Rekomendo-
wane są np. dla analityków danych, programistów, gra�ków komputerowych, fotogra�ków czy 
też montażystów wideo.

Dłuższy czas pracy na baterii 

Niezależni eksperci potwierdzili bardzo duży wzrost wydajności procesora M1 na poziomie co 
najmniej kilkudziesięciu procent, przy równoczesnym, dużo mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię. A to przekłada się w praktyce na komfortową, całodzienną pracę na MacBooku na 
jednym naładowaniu baterii.  

Inwestycja w Mac zwraca się na wielu płaszczyznach

Firma badawczo-doradcza Forrester wyliczyła precyzyjnie korzyści wynikające z używania kom-
puterów Mac z procesorami M1.  Zwrócono też uwagę, że MacBooki podnoszą wydajność pracy 
w ankietowanych �rmach. Dzieje się tak, m.in. dzięki korzyści szybszego wdrażania nowych pra-
cowników do pracy – średnio trwało to o jedną piątą krócej niż w wypadku pracy na innych 
komputerach. A następnie znacznemu zmniejszeniu uległa ilość zgłaszanych i obsługiwanych 
zgłoszeń przez helpdesk.

Wpływ na środowisko 

Do zalet MacBooków związanych z ich wydajnością, stabilnością pracy, dochodzą jeszcze coraz 
ważniejsze czynniki związane z ochroną środowiska. To zmniejszone zapotrzebowanie na energię 

oraz korzystanie z urządzeń, które mogą być poddane realnemu recyklingowi – a tak jest 
z komputerami Mac – ma wpływ na ślad węglowy. 

Raportowanie realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance) – staje się już standar-
dem. Większość �rm już od kilku lat dostarcza swoim akcjonariuszom tzw. raporty nie�nansowe. 
A już niektóre biorą pod uwagę przy wyborze partnerów do współpracy właśnie raporty ESG. 
Zrównoważony rozwój jest więc dla przedsiębiorstw nie tylko zagadnieniem etycznym, ale rów-
nież kwestią ekonomiczną.

Komputer MacBook Pro dla IT developerów/ analityków danych
Od premiery komputerów MacBook z procesorem M1 coraz częściej słyszymy, że jest to bardzo 
dobre narzędzie dla developerów IT o czym pisze Krzysztof Waszkiewicz w artykule „Programisto, 
dlaczego MacBook jest dla Ciebie?”, 

MacBook sprawdza się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydajne i niezawodne kompute-
ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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#AppleAtWork
#AppleAtWork to określenie podkreślające, że urządzenia Apple są odpowiednie do wykorzystania 
w biznesie. Wysokiej jakości sprzęt, przemyślany ekosystem, jeden z najwyższych poziomów 
zapewnionego bezpieczeństwa, przydatne aplikacje w standardzie, współpraca z czołowymi apli-
kacjami oraz regularne upgrad’y – to wszystko sprawia, że inwestycja w Apple zwraca się już od 
pierwszych dni. 

Jeżeli chcecie Państwo więcej usłyszeć o #AppleAtWork, to zapraszam do wysłuchania prezentacji 
na ten temat.  

Jako Apple Authorised Enterprise Reseller jesteśmy wskazani przez Apple do obsługi klientów 
biznesowych a informacja zamieszczona jest na stronach Apple.

 

Komputery Mac w �rmie
Coraz więcej �rm rozważa zakup komputerów Mac, biorąc pod uwagę wiele czynników. Można 
powiedzieć, że właściwie nie ma potrzeby szukania powodów na siłę. Warto po prostu porozmawiać 
z użytkownikami oraz spojrzeć na doświadczenia innych �rm. 

Oto kilka powodów, na które zawracają uwagę eksperci �rmy INNERGO:

Czip M1 stanowi różnicę 

Podczas eventu 18 października 2021 Apple potwierdził, że nowy procesor to przemyślana stra-
tegia rozwoju komputerów Mac. Te komputery są nawet kilkakrotnie bardziej wydajne od 
najszybszych, dostępnych na rynku notebooków z czipami innych producentów. Rekomendo-
wane są np. dla analityków danych, programistów, gra�ków komputerowych, fotogra�ków czy 
też montażystów wideo.

Dłuższy czas pracy na baterii 

Niezależni eksperci potwierdzili bardzo duży wzrost wydajności procesora M1 na poziomie co 
najmniej kilkudziesięciu procent, przy równoczesnym, dużo mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię. A to przekłada się w praktyce na komfortową, całodzienną pracę na MacBooku na 
jednym naładowaniu baterii.  

Inwestycja w Mac zwraca się na wielu płaszczyznach

Firma badawczo-doradcza Forrester wyliczyła precyzyjnie korzyści wynikające z używania kom-
puterów Mac z procesorami M1.  Zwrócono też uwagę, że MacBooki podnoszą wydajność pracy 
w ankietowanych �rmach. Dzieje się tak, m.in. dzięki korzyści szybszego wdrażania nowych pra-
cowników do pracy – średnio trwało to o jedną piątą krócej niż w wypadku pracy na innych 
komputerach. A następnie znacznemu zmniejszeniu uległa ilość zgłaszanych i obsługiwanych 
zgłoszeń przez helpdesk.

Wpływ na środowisko 

Do zalet MacBooków związanych z ich wydajnością, stabilnością pracy, dochodzą jeszcze coraz 
ważniejsze czynniki związane z ochroną środowiska. To zmniejszone zapotrzebowanie na energię 

oraz korzystanie z urządzeń, które mogą być poddane realnemu recyklingowi – a tak jest 
z komputerami Mac – ma wpływ na ślad węglowy. 

Raportowanie realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance) – staje się już standar-
dem. Większość �rm już od kilku lat dostarcza swoim akcjonariuszom tzw. raporty nie�nansowe. 
A już niektóre biorą pod uwagę przy wyborze partnerów do współpracy właśnie raporty ESG. 
Zrównoważony rozwój jest więc dla przedsiębiorstw nie tylko zagadnieniem etycznym, ale rów-
nież kwestią ekonomiczną.

Komputer MacBook Pro dla IT developerów/ analityków danych
Od premiery komputerów MacBook z procesorem M1 coraz częściej słyszymy, że jest to bardzo 
dobre narzędzie dla developerów IT o czym pisze Krzysztof Waszkiewicz w artykule „Programisto, 
dlaczego MacBook jest dla Ciebie?”, 

MacBook sprawdza się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydajne i niezawodne kompute-
ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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#AppleAtWork
#AppleAtWork to określenie podkreślające, że urządzenia Apple są odpowiednie do wykorzystania 
w biznesie. Wysokiej jakości sprzęt, przemyślany ekosystem, jeden z najwyższych poziomów 
zapewnionego bezpieczeństwa, przydatne aplikacje w standardzie, współpraca z czołowymi apli-
kacjami oraz regularne upgrad’y – to wszystko sprawia, że inwestycja w Apple zwraca się już od 
pierwszych dni. 

Jeżeli chcecie Państwo więcej usłyszeć o #AppleAtWork, to zapraszam do wysłuchania prezentacji 
na ten temat.  

Jako Apple Authorised Enterprise Reseller jesteśmy wskazani przez Apple do obsługi klientów 
biznesowych a informacja zamieszczona jest na stronach Apple.

 

Komputery Mac w �rmie
Coraz więcej �rm rozważa zakup komputerów Mac, biorąc pod uwagę wiele czynników. Można 
powiedzieć, że właściwie nie ma potrzeby szukania powodów na siłę. Warto po prostu porozmawiać 
z użytkownikami oraz spojrzeć na doświadczenia innych �rm. 

Oto kilka powodów, na które zawracają uwagę eksperci �rmy INNERGO:

Czip M1 stanowi różnicę 

Podczas eventu 18 października 2021 Apple potwierdził, że nowy procesor to przemyślana stra-
tegia rozwoju komputerów Mac. Te komputery są nawet kilkakrotnie bardziej wydajne od 
najszybszych, dostępnych na rynku notebooków z czipami innych producentów. Rekomendo-
wane są np. dla analityków danych, programistów, gra�ków komputerowych, fotogra�ków czy 
też montażystów wideo.

Dłuższy czas pracy na baterii 

Niezależni eksperci potwierdzili bardzo duży wzrost wydajności procesora M1 na poziomie co 
najmniej kilkudziesięciu procent, przy równoczesnym, dużo mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię. A to przekłada się w praktyce na komfortową, całodzienną pracę na MacBooku na 
jednym naładowaniu baterii.  

Inwestycja w Mac zwraca się na wielu płaszczyznach

Firma badawczo-doradcza Forrester wyliczyła precyzyjnie korzyści wynikające z używania kom-
puterów Mac z procesorami M1.  Zwrócono też uwagę, że MacBooki podnoszą wydajność pracy 
w ankietowanych �rmach. Dzieje się tak, m.in. dzięki korzyści szybszego wdrażania nowych pra-
cowników do pracy – średnio trwało to o jedną piątą krócej niż w wypadku pracy na innych 
komputerach. A następnie znacznemu zmniejszeniu uległa ilość zgłaszanych i obsługiwanych 
zgłoszeń przez helpdesk.

Wpływ na środowisko 

Do zalet MacBooków związanych z ich wydajnością, stabilnością pracy, dochodzą jeszcze coraz 
ważniejsze czynniki związane z ochroną środowiska. To zmniejszone zapotrzebowanie na energię 

oraz korzystanie z urządzeń, które mogą być poddane realnemu recyklingowi – a tak jest 
z komputerami Mac – ma wpływ na ślad węglowy. 

Raportowanie realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance) – staje się już standar-
dem. Większość �rm już od kilku lat dostarcza swoim akcjonariuszom tzw. raporty nie�nansowe. 
A już niektóre biorą pod uwagę przy wyborze partnerów do współpracy właśnie raporty ESG. 
Zrównoważony rozwój jest więc dla przedsiębiorstw nie tylko zagadnieniem etycznym, ale rów-
nież kwestią ekonomiczną.

Komputer MacBook Pro dla IT developerów/ analityków danych
Od premiery komputerów MacBook z procesorem M1 coraz częściej słyszymy, że jest to bardzo 
dobre narzędzie dla developerów IT o czym pisze Krzysztof Waszkiewicz w artykule „Programisto, 
dlaczego MacBook jest dla Ciebie?”, 

MacBook sprawdza się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydajne i niezawodne kompute-
ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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#AppleAtWork
#AppleAtWork to określenie podkreślające, że urządzenia Apple są odpowiednie do wykorzystania 
w biznesie. Wysokiej jakości sprzęt, przemyślany ekosystem, jeden z najwyższych poziomów 
zapewnionego bezpieczeństwa, przydatne aplikacje w standardzie, współpraca z czołowymi apli-
kacjami oraz regularne upgrad’y – to wszystko sprawia, że inwestycja w Apple zwraca się już od 
pierwszych dni. 

Jeżeli chcecie Państwo więcej usłyszeć o #AppleAtWork, to zapraszam do wysłuchania prezentacji 
na ten temat.  

Jako Apple Authorised Enterprise Reseller jesteśmy wskazani przez Apple do obsługi klientów 
biznesowych a informacja zamieszczona jest na stronach Apple.

 

Komputery Mac w �rmie
Coraz więcej �rm rozważa zakup komputerów Mac, biorąc pod uwagę wiele czynników. Można 
powiedzieć, że właściwie nie ma potrzeby szukania powodów na siłę. Warto po prostu porozmawiać 
z użytkownikami oraz spojrzeć na doświadczenia innych �rm. 

Oto kilka powodów, na które zawracają uwagę eksperci �rmy INNERGO:

Czip M1 stanowi różnicę 

Podczas eventu 18 października 2021 Apple potwierdził, że nowy procesor to przemyślana stra-
tegia rozwoju komputerów Mac. Te komputery są nawet kilkakrotnie bardziej wydajne od 
najszybszych, dostępnych na rynku notebooków z czipami innych producentów. Rekomendo-
wane są np. dla analityków danych, programistów, gra�ków komputerowych, fotogra�ków czy 
też montażystów wideo.

Dłuższy czas pracy na baterii 

Niezależni eksperci potwierdzili bardzo duży wzrost wydajności procesora M1 na poziomie co 
najmniej kilkudziesięciu procent, przy równoczesnym, dużo mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię. A to przekłada się w praktyce na komfortową, całodzienną pracę na MacBooku na 
jednym naładowaniu baterii.  

Inwestycja w Mac zwraca się na wielu płaszczyznach

Firma badawczo-doradcza Forrester wyliczyła precyzyjnie korzyści wynikające z używania kom-
puterów Mac z procesorami M1.  Zwrócono też uwagę, że MacBooki podnoszą wydajność pracy 
w ankietowanych �rmach. Dzieje się tak, m.in. dzięki korzyści szybszego wdrażania nowych pra-
cowników do pracy – średnio trwało to o jedną piątą krócej niż w wypadku pracy na innych 
komputerach. A następnie znacznemu zmniejszeniu uległa ilość zgłaszanych i obsługiwanych 
zgłoszeń przez helpdesk.

Wpływ na środowisko 

Do zalet MacBooków związanych z ich wydajnością, stabilnością pracy, dochodzą jeszcze coraz 
ważniejsze czynniki związane z ochroną środowiska. To zmniejszone zapotrzebowanie na energię 

oraz korzystanie z urządzeń, które mogą być poddane realnemu recyklingowi – a tak jest 
z komputerami Mac – ma wpływ na ślad węglowy. 

Raportowanie realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance) – staje się już standar-
dem. Większość �rm już od kilku lat dostarcza swoim akcjonariuszom tzw. raporty nie�nansowe. 
A już niektóre biorą pod uwagę przy wyborze partnerów do współpracy właśnie raporty ESG. 
Zrównoważony rozwój jest więc dla przedsiębiorstw nie tylko zagadnieniem etycznym, ale rów-
nież kwestią ekonomiczną.

Komputer MacBook Pro dla IT developerów/ analityków danych
Od premiery komputerów MacBook z procesorem M1 coraz częściej słyszymy, że jest to bardzo 
dobre narzędzie dla developerów IT o czym pisze Krzysztof Waszkiewicz w artykule „Programisto, 
dlaczego MacBook jest dla Ciebie?”, 

MacBook sprawdza się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydajne i niezawodne kompute-
ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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#AppleAtWork
#AppleAtWork to określenie podkreślające, że urządzenia Apple są odpowiednie do wykorzystania 
w biznesie. Wysokiej jakości sprzęt, przemyślany ekosystem, jeden z najwyższych poziomów 
zapewnionego bezpieczeństwa, przydatne aplikacje w standardzie, współpraca z czołowymi apli-
kacjami oraz regularne upgrad’y – to wszystko sprawia, że inwestycja w Apple zwraca się już od 
pierwszych dni. 

Jeżeli chcecie Państwo więcej usłyszeć o #AppleAtWork, to zapraszam do wysłuchania prezentacji 
na ten temat.  

Jako Apple Authorised Enterprise Reseller jesteśmy wskazani przez Apple do obsługi klientów 
biznesowych a informacja zamieszczona jest na stronach Apple.

 

Komputery Mac w �rmie
Coraz więcej �rm rozważa zakup komputerów Mac, biorąc pod uwagę wiele czynników. Można 
powiedzieć, że właściwie nie ma potrzeby szukania powodów na siłę. Warto po prostu porozmawiać 
z użytkownikami oraz spojrzeć na doświadczenia innych �rm. 

Oto kilka powodów, na które zawracają uwagę eksperci �rmy INNERGO:

Czip M1 stanowi różnicę 

Podczas eventu 18 października 2021 Apple potwierdził, że nowy procesor to przemyślana stra-
tegia rozwoju komputerów Mac. Te komputery są nawet kilkakrotnie bardziej wydajne od 
najszybszych, dostępnych na rynku notebooków z czipami innych producentów. Rekomendo-
wane są np. dla analityków danych, programistów, gra�ków komputerowych, fotogra�ków czy 
też montażystów wideo.

Dłuższy czas pracy na baterii 

Niezależni eksperci potwierdzili bardzo duży wzrost wydajności procesora M1 na poziomie co 
najmniej kilkudziesięciu procent, przy równoczesnym, dużo mniejszym zapotrzebowaniu na 
energię. A to przekłada się w praktyce na komfortową, całodzienną pracę na MacBooku na 
jednym naładowaniu baterii.  

Inwestycja w Mac zwraca się na wielu płaszczyznach

Firma badawczo-doradcza Forrester wyliczyła precyzyjnie korzyści wynikające z używania kom-
puterów Mac z procesorami M1.  Zwrócono też uwagę, że MacBooki podnoszą wydajność pracy 
w ankietowanych �rmach. Dzieje się tak, m.in. dzięki korzyści szybszego wdrażania nowych pra-
cowników do pracy – średnio trwało to o jedną piątą krócej niż w wypadku pracy na innych 
komputerach. A następnie znacznemu zmniejszeniu uległa ilość zgłaszanych i obsługiwanych 
zgłoszeń przez helpdesk.

Wpływ na środowisko 

Do zalet MacBooków związanych z ich wydajnością, stabilnością pracy, dochodzą jeszcze coraz 
ważniejsze czynniki związane z ochroną środowiska. To zmniejszone zapotrzebowanie na energię 

oraz korzystanie z urządzeń, które mogą być poddane realnemu recyklingowi – a tak jest 
z komputerami Mac – ma wpływ na ślad węglowy. 

Raportowanie realizacji celów ESG (Environmental, Social, Governance) – staje się już standar-
dem. Większość �rm już od kilku lat dostarcza swoim akcjonariuszom tzw. raporty nie�nansowe. 
A już niektóre biorą pod uwagę przy wyborze partnerów do współpracy właśnie raporty ESG. 
Zrównoważony rozwój jest więc dla przedsiębiorstw nie tylko zagadnieniem etycznym, ale rów-
nież kwestią ekonomiczną.

Komputer MacBook Pro dla IT developerów/ analityków danych
Od premiery komputerów MacBook z procesorem M1 coraz częściej słyszymy, że jest to bardzo 
dobre narzędzie dla developerów IT o czym pisze Krzysztof Waszkiewicz w artykule „Programisto, 
dlaczego MacBook jest dla Ciebie?”, 

MacBook sprawdza się również wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydajne i niezawodne kompute-
ry – co podkreśla np. Sebastian Kondracki, Chief InnovationO�cer w Deviniti, w artykule "MacBook 
Pro idealnym komputerem dla specjalisty od analizy danych? Oto 4 argumenty".

Wielu szefów działów czy �rm odpowiedzialnych za wytwarzanie oprogramowania podkreśla, że już 
po kilku tygodniach widzą, że to była dobra inwestycja.

W ofercie Apple możemy również znaleźć komputer idealny dla pracowników innych działów. Zdecy-
dowanie polecam MacBook Air. A przede wszystkim zwracam uwagę na… „Keynote” – aplikację 
pakietu iWork przeznaczoną do tworzenia prezentacji. Nasz szef marketingu uważa, że to bardzo 
dobre narzędzie do tworzenie webinarów czy szkoleń online. Zainteresowanych zapraszam na 
webinar na platformie webinary.innergo.pl

Aktualna oferta komputerów MacBook oraz innych urządzeń Apple
dostępna na INNERGO.store

Pakiet iWork
Apple od początku zapewnia użytkownikom wysokiej jakości aplikacje biznesowe w pakiecie 
iWork. Szczególnie zwracam Państwa uwagę na Keynote, który dzięki procesorom Apple M1 zyskał 
nowe możliwości. Keynote to jedno z najlepszych na rynku narzędzi do prowadzenia szkoleń i pre-
zentacji online. Jeżeli chcecie się o tym przekonać to zapraszam na prezentację na platformie 
webinary.innergo.pl

iPhone i iPad w �rmie
iPhone od premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szcze-
rze powiedzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy. 

Jeżeli jednak ktoś stawia na niezawodność i bezpieczeństwo z reguły decyduje się na iPhone. 
System iOS to najbezpieczniejszy system operacyjny smartfonów. A w czasach, gdy informacja nie 
tyle jest na wagę złota, co pierwiastków ziem rzadkich – takich jak itru, europu, terbu i dysprozu – 
bezpieczeństwo, które zapewniają nam nasze urządzenia i systemy jest kluczowe. A pierwiastki te 
są niezbędna dla wytworzenia właśnie smartfonów, komputerów czy nawet samochodów elek-
trycznych.

W przypadku iPada zachęcam Państwa do wyznaczenia osób, które zapoznają się z tematem 
współdzielonego iPada – to rozwiązanie zapewnia możliwość użycia tego samego iPada więcej niż 
jednej osobie. Przy zapewnieniu poufności danych i komfortu użytkownika.

Z całą pewnością możemy też rozważyć wykorzystanie iPada jako zamiennika laptopa wszędzie 
tam, gdzie pracownicy są mobilni, a nie ma potrzeby wyposażenia ich w MacBook’i.

Również coraz więcej osób zaczyna korzystać z iPad w wersji Pro jako stacji roboczej, która zapew-
nia dużą moc obliczeniową. Warto zaznaczyć, że wg pięciu wyników w Geekbench 5, 12,9-calowy 
iPad Pro z procesorem M1 może pochwalić się średnimi wynikami dla jednego i wielu rdzeni wyno-
szącymi odpowiednio 1718 i 7284 punktów. M1 MacBook Air uzyskał porównywalne wyniki odpo-
wiednio 1701 i 7378 pkt. iPad Pro 4. generacji z chipsetem A12Z, ma średnie wyniki wynoszące 1121 
i 4656 pkt. Nowy tablet prześcignął także najwyższej klasy 16-calowego MacBooka Pro z Intel Core 
i9, który uzyskał średnie wyniki 1091 i 6845 pkt.

Polecamy artykuł „iPad w świecie Sztucznej Inteligencji” prezentujący jego możliwości, jako stacji 
roboczej. 

Mobile Device Management
INNERGO proponuje zastosowanie do zarządzania urządzeniami Apple systemów klasy Mobile 
Device Management 

Rozwiązanie MDM to zaawansowana platforma cyfrowa, która między innymi dostarcza i zarządza 
dowolną aplikacją na dowolnym urządzeniu, integruje kontrolę dostępu, wdraża wymagane reguły 
bezpieczeństwa i pozwala na wieloplatformowe zarządzanie punktami końcowymi. Dzięki temu 
zapewniamy elastyczną cyfrową przestrzeń roboczą zapewniając najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i kontroli na urządzeniach �rmowych. 

Kluczowe możliwości rozwiązań MDM obejmują między innymi:

Spójne, elastyczne zarządzanie punktami końcowymi opartymi na systemach iOS/iPadOS, 
macOS, Android oraz Windows 10,

Adaptacyjne zarządzanie BYOD (BringYourOwn Device),

Inteligentne raporty i automatyzacje,

Kompleksowe zabezpieczenia cyfrowej przestrzeni roboczej,

Zasady dostępu zależnego od urządzenia i jego systemu operacyjnego,

Samoobsługowy portal dla pracowników z aplikacjami, narzędziami i przydatnymi linkami 
(tzw. Self Service),

Łatwa implementacja ustawień za pomocą pro�li kon�guracyjnych.

Administrator rozwiązań MDM może między innymi:

Wymusić automatyczną instalację wymaganych aplikacji,

Nałożyć/ściągnąć kod zabezpieczający urządzenie lub wymusić jego zmianę po upływie 
założonego czasu,

Wymusić szyfrowanie danych na urządzeniu,

Wyłączyć Activation Lock (urządzenia Apple, blokada iCloud),

Nałożyć restrykcje zgodne z polityką bezpieczeństwa �rmy,

Automatycznie skon�gurować konto poczty �rmowej,

Oddzielić przestrzeń �rmową od prywatnej (Android, Apple),

Skon�gurować dostęp do �rmowej sieci WiFi (np 802.1X),

Wdrożyć SSO (Single Sign On – pojedyncze logowanie),

Uruchomić własnoręcznie napisane skrypty (np. Bash, Python, PowerShell).

Dzięki rozwiązaniu MDM możemy zastosować tzw. Zero Touch Deployment czyli rozwiązanie, które 
umożliwi �rmie dostarczenie nowo zakupionego sprzętu bezpośrednio do pracownika bez ingeren-
cji działu IT. Takie urządzenie po podłączeniu do sieci Internet zostanie automatycznie skon�guro-
wane przez pracownika, a cały proces zajmie od kilku do kilkunastu minut.

Dodatkowo rozwiązania MDM znacząco wpływają na obniżenie kosztów i redukcję czasu poprzez 
stworzenie automatyzacji danego procesu.

INNERGO rekomenduje systemy MDM:

JAMF – to jedyne skalowalne rozwiązanie klasy Apple Enterprise Management, które zdalnie 
łączy, zarządza i chroni użytkowników, urządzenia i usługi Apple. Zalecane dla �rm, które prefe-
rują rozwiązania Apple.

VMwareWorkspace One – dzięki platformie VMwareWorkspace ONE UEM za pomocą jednej kon-
soli zapewniacie pełną obsługę urządzeń mobilnych i stacjonarnych, kontrolę nad aplikacjami, 
uprawnieniami pracowników oraz bezpieczeństwo zasobów �rmowych. 

W przypadku zainteresowania systemem MDM przedstawimy Państwu szczegóły rozwiązania 
i przygotujemy dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę. 

Zapraszamy na webinary.innergo.pl gdzie w „Rozmowach w INNERGO” Rafał Mazur i Grzegorz 
Mamorski wskazują korzyści z Apple Business Manager oraz Mobile Device Management.

Finansowanie w modelu Apple as a Service
Apple as a Service to relatywnie nowa forma �nansowania. Wpisuje się ona w model tzw. eko-
nomii subskrypcji, gdzie płaci się za używanie i dostęp do sprzętu, a nie za to, że jest się jego 
właścicielem.

W przypadku biznesu, szczególnie tego dynamicznie rozwijającego się, usługa Apple as a Service 
jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Gdy �rma rośnie, można sprzęt wymienić na ten o lepszych 
parametrach, nie martwić się o serwis czy gwarancję, bo wszystko jest w cenie usługi. Wielu 
naszych klientów przekonało się do tej formy �nansowania i już po raz kolejny dokonuje wymiany 
komputerów na nowsze modele w określnych, przez ich wewnętrzną politykę, przedziałach czasu.

Rozwiązanie to ma kilka zalet. Przede wszystkim nie płaci się za pełną wartość sprzętu. Po drugie, 
podpisując umowę wynajmu na np. 2 lata, już po tym okresie można wymienić sprzęt na nowy. 
Innymi słowy, co dwa lata można mieć nowego iPhone’a czy Mac’a. Istotne jest to, że dotychczas 
używane sprzęt jest odbierany jest na nasz koszt. A także odpowiadamy za przywrócenie urządzeń 
do ustawień fabrycznych oraz wymazanie danych.

Z korzyściami Apple as a Service można się zapoznać dzięki prezentacji Apple Financial Services, 
z którym realizowana jest usługa, na platformie webinary.innergo.pl

Transformacja cyfrowa dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym
Żyjemy w świecie, w którym aplikacje są powszechne i prawie do wszystkiego Firmy każdej wielko-
ści muszą szybko reagować na potrzeby swoich klientów czy pracowników, aby skutecznie budo-
wać przewagę konkurencyjną na rynku. Niestety programowanie od podstaw dedykowanych apli-
kacji jest czasochłonne i wymaga wielu zasobów, co wiąże się przede wszystkim długim czasem 
oczekiwania na rezultaty.

Wykorzystując innowacyjne narzędzia no-code budujemy dedykowane aplikacje kilkukrotnie szyb-
ciej niż w przypadku tradycyjnego podejścia do programowania. Pierwsze produkcyjne wersje apli-
kacji mogą być gotowe nawet po tygodniu prac, a możliwość integracji z wewnętrznymi zasobami 
�rmy skutecznie pomaga we wdrożeniu. Dzięki temu widać zauważane oszczędności w tworzeniu 
i dostarczeniu aplikacji. Jesteście Państwo w stanie reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe 
i pozwolić sobie na szybkie i znacznie tańsze w stosunku do standardowych rozwiązań, sprawdza-
nie nowych koncepcji biznesowych.

Autoryzowany Serwis Apple
INNERGO posiada status Autoryzowanego Serwisu Apple, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaofero-
wać najwyższą jakość usług oraz ograniczyć czas pobytu urządzenia w serwisie do niezbędnego 
minimum – nawet paru godzin. 

Jako autoryzowany serwis oferujemy pełen wachlarz napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwa-
rancyjnych dla waszych produktów. Wszyscy nasi technicy posiadają certy�kację Apple, która 
gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz naprawy tylko zgodnie z procedurami. 

Apple okresowo przeprowadza audyty naszego działania dzięki czemu możemy Wam zagwaranto-
wać stałą jakość naszych usług, standardów obsługi oraz bezpieczeństwa zarówno Waszego jak 
i naszych pracowników. Status naszej autoryzacji możecie w każdej chwili sprawdzić na stronie 
support.apple.com

Na gwarancji naprawimy każde urządzenie Apple, gdziekolwiek było kupione. Obsługujemy gwaran-
cję międzynarodową, jeśli urządzenie jest również w sprzedaży na polskim rynku. 

Naprawy pogwarancyjne wykonujemy dla urządzeń aktualnie wspieranych przez Apple. iPhone od 
premiery w roku 2008 stał jednym z czołowych smartfonów świata. I chyba mogę szczerze powie-
dzieć znalazł grono naśladowców. Na czym również zyskali użytkownicy, bo system iOS rozwija się.

Jak już wspomniane było urządzenia Apple oferują jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa 
i ochrony danych użytkownika, a także komfort korzystania z nich.

Diagnozowania i napraw sprzętu Apple dokonują wykwali�kowani technicy, którzy ukończyli właści-
we szkolenia Apple i posiadają stosowne certy�katy, potwierdzające ich umiejętności i posiadaną 
wiedzę. To osoby, które znają, używają urządzenia Apple i zrobią wszystko, żeby je skutecznie 
„przywrócić” do jak najlepszego stanu.

Nawet jeśli Wasz sprzęt Apple nie podlega już gwarancji, możemy pomóc w naprawie. Oferujemy 
szeroki zakres napraw pogwarancyjnych oraz duży wachlarz możliwej rozbudowy posiadanych 
urządzeń Apple.

Aktualny cennik i regulamin serwisu dostępne są na INNERGO.store 
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Wybrane funkcje systemu macOS

Mission Control

Mission Control to bardzo przydatna funkcja, która pozwala kontrolować okna, jeśli mamy wiele 
otwartych aplikacji. 

Uruchomisz ją wciskając  Control + Strzałka w Górę  po czym na ekranie pojawią się miniatury 
wszystkich otwartych okien. 

Ta opcja pozwala szybko wybrać interesującą Cię aplikację. 

 

Przełączanie się między aplikacjami

Sposobów na przechodzenie pomiędzy aplikacjami jest kilka. Możemy oczywiście skorzystać 
z docka, a jeśli okna zasłaniają się wzajemnie użyć Mission Control. 

MacBook pozwala jednak na jeszcze jeden, o wiele szybsze rozwiązanie – wciskając  Command + Tab. 
Na ekranie wyświetli się lista aktywnych programów, a przytrzymując klawisz Command i naciskając 
Tab możemy przechodzić pomiędzy aktywnymi programami, natomiast po puszczeniu klawisza Com-
mand zostaniemy automatycznie przeniesieni do wybranego programu. 
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Praca z Siri

Siri to nasza osobista asystentka, która obecna jest w każdym systemie operacyjnym urządzeń 
Apple. Może być pomocna w różnych czynnościach np. może dodać spotkanie do kalendarza, 
wyszukać pliki, które w zeszłym tygodniu przesłaliśmy naszemu klientowi, możemy także zawęzić 
poszukiwania i poprosić o znalezienie tylko tych plików, które wysłaliśmy do klienta i w tytule 
zawierały słowo „oferta”, czy znaleźć w wyszukiwarce znaczenie słowa „murmuracja”. 

Aby włączyć Siri należy otworzyć Preferencje systemowe   > Siri.   Jeśli zaznaczymy opcje wywoły-
wania głosowego to możemy do jej uruchomienia używać frazy „Hey Siri”.
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Uwaga! Z Siri 
nie można 
porozumiewać 
się w języku 
polskim



Wyślij z iPada

W każdym programie,do którego można wstawić gra�kę, możemy korzystać ze zdjęć zapisanych na naszym    
iPadzie   (jeśli znajduje się w obrębie tego samego Apple ID), a także szkiców i zeskanowanych 
dokumentów. W tym celu w menu Wstaw lub Plik wstawiamy opcje Importuj. Jeśli wybierzemy opcje 
Skanuj dokument, iPad automatycznie sczyta dokument umieszczony w jego kadrze. Przystawiając 
do urządzenia kolejne dokumenty możemy stworzyć wielostronicowy plik PDF, który następnie 
możemy zapisać klikając opcje Zachowaj i przesyłając go na swojego MacBooka.  
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Działa także 
na iPhonie



Automatyzacja pracy

Do niedocenianych funkcji systemu macOS należy Automator, który przyśpiesza wykonanie najbar-
dziej monotonnych czynności np. zmiana nazwy wszystkich plików w danym folderze lub powięk-
szenie obrazów w każdym pliku. Pozwala także na tworzenie własnych kolejek czynności np. przy 
użyciu JavaScriptu. 
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Spotlight

Spotlight to wbudowana w macOS prywatna wyszukiwarka, którą możemy wywołać po naciśnięciu 
Command + Spacja.   To co wyróżnia Spotlight na tle tego typu mechanizmów jest możliwość szu-
kania nie tylko plików (np. zawierających w nazwie konkretną frazę), ale także zawartości doku-
mentów, poczty, kalendarza, a także łącząc się z Safari pozwala na przeszukiwanie Internetu 
i naszych zakładek. Wciskając przycisk Command i klikając na wynik wyszukiwania, automatycznie 
zostaniemy przeniesieni do lokalizacji pliku na dysku.
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Reader

Bardzo często podczas czytania artykułów w internecie czujemy się rozproszeni natłokiem reklam, 
które atakują nas z każdej strony. Na przekór tym przeciwnościom staje opcja Reader w przeglądarce 
Safari, która czyści stronę ze wszystkich reklam pozostawiając sam tekst i zdjęcia do artykułów. 

Gdy przeglądarka oczyści stronę ze wszystkich treści po lewej stronie pasku wyszukiwania 
wyświetli się ikona Readera ( Widok> Pokaż   Reader )
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Skrót klawiszowy 
strzałka w górę 
+ command + r



Przeczytaj później

Jeśli aktualnie nie mamy czasu na przeczytanie interesującego nas artykułu, możemy zachować go 
na liście Czytelnia w przeglądarce Safari. Aby dodać stronę do listy czytelniczej, należy kliknąć 
opcje udostępnij, a następnie „dodaj do listy czytelniczej”. 
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Porządkowanie poczty i spamu

W codziennej pracy nie sposób uniknąć korzystania z maila do swoich 
codziennych obowiązków. Warto więc zadbać o to, aby praca 
z pocztą była maksymalnie przyjemna i ułatwiała nam �ltrowanie wia-
domości. Główną funkcja, która pomoże nam zapanować nad niechcia-
nymi wiadomościami, jest �ltrowanie poczty niechcianej, które możemy 
uruchomić wchodząc w Mail > Preferencje >   Poczta niechciana. 
Jeśli jednak zależy Ci na pełnej kontroli i własnych zasadach �ltrowa-
nia maili powinieneś wejść w opcje Zawansowane i wybrać funkcje, 
które Cię interesują. 

Poczta zintegrowana jest z telefonem i listą zablokowanych nume-
rów. Każdy kontakt zablokowany automatycznie znajduje się także 
na liście zablokowanych adresów e-mail. Możesz zdecydować co 
dzieje się z wiadomościami na czarnej liście. Mogą automatycznie 
wpadać do kosza lub być oznaczone ikoną czerwonej dłoni. Nadawcę 
blokuje się klikając prawym przyciskiem myszy w jego adres mailowy 
i   klikając Blokuj kontakt.  Dany kontakt możemy także wyciszyć 
klikając  opcje Wiadomości > Wycisz,  dzięki temu nie będziesz już 
otrzymywać żadnych powiadomień dotyczących tego wątku lub 
nadawcy.

Przychodzące wiadomości oraz nadawców możesz umieszczać 
w różnych kategoriach np. na liście współpracowników lub klientów. 
Aby to zrobić wejdź w   Wiadomości > Flaga   i dodaj do wiadomości 
odpowiedni znacznik. Każda wiadomość może mieć także inny kolor 
w tym celu wejdź w opcje    Format > Pokaż kolory    i wybierz intere-
sujący Cię kolor.

Powyższe czynności mogą wykonywać się także automatycznie. 
W celu ustalenia reguł sortowania maili wejdź w   menu Mail > Preferencje 
> Reguły.  Możesz korzystać z gotowych funkcji lub określić ją samo-
dzielnie za pomocą  funkcji Dodaj Regułę.
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Pamiętaj, że 
system nie zawsze 
wyłapie wszystkie 
niechciane wiado-
mości. W momen-
cie w którym 
dostaniesz spam, 
kliknij na wiado-
mość i oznacz jako 
niechcianą. Od 
tego momentu 
wszystkie wiado-
mości z tego 
adresu będa 
blokowane.

Dodaj �age do 
wiadomości:  
Strzałka w górę + 
Command + L 

Filtrowanie 
wiadomości:
Command + L



iPad jako dodatkowy monitor

Apple bardzo ceni kompatybilność urządzeń ze swojego środowiska. Posiadając w obrębie tego 
samego Apple ID zarówno MacBooka jak i iPada, możemy używać tego ostatniego jako dodatkowy 
ekran dla naszego komputera. W tym celu wchodzimy w   opcje Preferencje Systemowe > Wyświetlacze 
i klikamy  opcje Dodaj Wyświetlacz,  a następnie wybieramy z listy interesujące nas urządzenie. 

Aby MacBook „widział” iPad’a konieczne jest, aby pracowały w tej samej sieci Wi-Fi. Możemy również 
połączyć MacBook’a z iPadem kablem – co zwiększy pewność połączenia.
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Split View

Split View to funkcja pozwalająca na wygodną pracę w dwóch programach jednocześnie. Funkcja 
dostępna jest zarówno na iPadzie jak i MacBooku. Na MacBooku uruchamia się ją przytrzymując 
lewy przycisk myszy na zielonym przycisku w lewym górnym rogu aplikacji. Następnie wybieramy, 
czy program ma znaleźć się po prawej czy lewej stronie i drugi program na którym chcemy praco-
wać. Zawsze możesz zmienić proporcje programów rozciągając okno w lewo lub prawo – klikając na 
szary przycisk na środku ekranu. Aby zastąpić jeden z aktywnych programów wciśnij raz jeszcze 
zieloną kropkę i kliknij zastąp.

Aby uruchomić widok SplitView na iPadzie należy przytrzymać drugą aplikacje w Docku, a następ-
nie przesunąć ją do góry (do lewej lub prawej krawędzi) poza Dock.

18



Tworzenie Nowego Biurka

Biurko to podstawowy obszar pracy na MacBooku, ale często potrzebujemy konkretne środowiska 
pracy do różnych działań i tutaj z pomocą przychodzi nam opcja dodania nowego biurka. Wchodzimy 
w   Mission Control i klikamy + obok biurka,   na którym aktualnie pracujemy. Możemy także ustalić 
tu kolejność biurek, a następnie przechodzić pomiędzy nimi klikając   Control + strzałka lewo/prawo.

Przenoszenie okien między biurkami

Aby dodać okno do nowo stworzonego biurka należy wejść w widok Mission Control i przeciągnąć 
okno na obszar biurka. W zwykłym widoku biurka można także przeciągnąć aplikacje do prawej 
krawędzi, tak aby od razu pojawiła się na nowym obszarze pracy. 

Innym sposobem jest skorzystanie ze skrótu klawiszowego   Control + strzałka w górę.

Usuwanie biurek

Będąc w Mission Control przesuń kursor myszy na biurko, które chcesz usunąć. W jego prawym 
górnym rogu powinien pokazać się X, który należy nacisnąć. W tym momencie wszystkie aplikacje 
wrócą na pierwsze biurko. 
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Praca na pełnym ekranie

Tryb pełnoekranowy pozwala skupić całą uwagę na jednej aplikacji. Aby 
aplikacja wyświetliła się na pełnym ekranie należy   kliknąć zieloną kropę 
w lewym górnym rogu  otwartego okna programu. Jeśli chcesz, aby 
pasek Dock był zawsze widoczny przy pełnym ekranie   wejdź w Preferencje 
Systemu >Dock i pasek menu > Automatycznie ukrywaj   i pokazuj pasek 
menu na pełnym ekranie.

Jeśli ta opcja nie jest włączona, pasek dock pojawia się zawsze po naje-
chaniu kursorem myszki na dół. Za pomocą gestu gładzika (3 albo 4 
palce w lewo lub prawo) możesz szybko przechodzić pomiędzy aplika-
cjami otwartymi na pełnym ekranie lub wyjść do biurka.
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Lub użyj skrótu 
klawiszowego 
Control + 
Command + F



Praca na kilku monitorach

Do MacBooka można podłączyć dodatkowe ekrany, które zwiększą jego 
przestrzeń roboczą. Może to być np. Apple TV z funkcją AirPlay czy   iPad. 
Dodatkowego ekranu możemy używać jako rozszerzenie ekranu, klono-
wanie, a także w trybie zamkniętej pokrywy.

Aby rozszerzyć ekran należy wejść w   Preferencje Systemowe > Wyświetlacz 
> Dodaj wyświetlacz, a następnie użyj jako > rozszerzony ekran.  Tak samo 
postępuj chcąc włączyć funkcje klonowania ekranu. 

Tryb zamkniętej pokrywy pozwala pracować z MacBookiem, który jest 
zamknięty i jest podłączony do monitora lub monitorów zewnętrznych. 
Do skorzystania z tej funkcji potrzebny będzie zasilacz, myszka i klawia-
tura. Jeśli będą do urządzenia bezprzewodowe pamiętaj o włączeniu 
funkcji bluetooth. Następnie zaczekaj aż na monitorze pojawi się obraz, 
a potem zamknij pokrywę.

21

Więcej o iPadzie 
jako dodatkowym 
monitorze w 
innym rozdziale



Przenoszenie okna aplikacji między ekranami

Mamy na to kilka sposobów. Podstawowy, czyli część z paskiem tytułu okna i przenosimy, gdzie 
potrzebujemy. Innym sposób to przenoszenie przy pomocy gładzika – klikamy dwoma palcami 
w gładzik, gdy kursor jest na opcji minimalizuj/maksymalizuje okno. Rozwija się nam menu, 
w którym mamy do wyboru dostępne monitory.

Ale możemy skorzystać z multitoucha. Wybierając   Preferencje Systemowe > Dostępność > Sterowanie 
wskaźnkiem > Mysz i Gładzik > Opcje Gładzika   możemy aktywować przeciąganie za pomocą przy-
łożenia trzech palców do gładzika.

Najeżdżamy na belkę aplikacji, minimalizujemy i przeciągamy okno aplikacji.

22



Sortowanie plików na biurku

Pracując z wieloma plikami możemy doprowadzić do zabałaganienia naszego biurka. Bardzo przy-
datną funkcją jest tutaj opcja Sortowania plików w stosy. Uruchomiamy ją klikając prawym przyci-
skiem myszy w pustą przestrzeń naszego biurka. Następnie wybieramy opcje Używaj Stosów. 
Biurko porządkuje się samo.
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Zrzuty Ekranu

W macOS istnieje kilka opcji na tworzenie zrzutów ekranu, które ułatwią nam codzienną pracę. 
Standardowo zrzuty zapisywane są na biurku w formacie PNG, ale w opcjach można to zmienić np. 
tworząc dedykowany folder do zapisywania gra�k. W tym celu należy wejść w   Opcje > Zrzut Ekranu 
i wybrać interesującą nas kon�guracje. Sposoby na tworzenie zrzutów ekranu:

1. Cały ekran: Shift + Command + 3

2. Wybrany wycinek: Shift + Command + 4 (ze Spacją całe okno, Spacja + Command – okno + menu)

3. Wyświetlenie menu zrzutów ekranu oraz nagrywanie obrazu: Shift + Command + 5 

4. Zrzut paska Touch Bar – Strzałka w górę + Command + 6
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Aktywne Narożniki

Aktywne narożniki pozwalają na wywołanie funkcji systemowych poprzez najechanie kursorem 
myszki w wybrane miejsce w rogu ekranu. Dzięki temu możesz szybko przejść na biurko, wygasić 
ekran, przejść do mission control lub dodać szybką notatkę. Aby korzystać z trybu Aktywnych 
Narożników wejdź w   Preferencje Systemowe > Mission Control > Aktywne Narożniki.   Każdemu 
narożnikowi można przypisać inną funkcję.

25



Dyktowanie treści

Możliwość dyktowania wiadomości, notatki czy maila, jest bardzo pomoc-
na w wielu sytuacjach podczas których nie możemy lub nie chcemy 
używać rąk. Dyktowanie bardzo dobrze radzi sobie z naszym ojczystym 
językiem i działa w całym systemie więc nie trzeba   ograniczać   się tylko 
do edytorów tekstu. Funkcje włączamy wchodząc w Preferencje Syste-
mowe > Klawiatura i wybierając opcje Dyktowanie. Warto poświęcić chwile 
na dostosowanie ustawień i wybrać język rozpoznawania mowy czy skrót 
klawiszowy. 
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Podczas dykto-
wania możesz 
dyktować także 
znaki interpunk-
cyjne wymienia-
jąc ich nazwy. 

Przykład: 

Michale przeci-
nek czy wysłałeś 
dokumenty do 
naszego biura we 
Wrocławiu pytaj-
nik 



Tekst na żywo

Bardzo przydatna funkcja która pozwala automatycznie konwertować tekst znajdujący się na gra�-
kach, zdjęciach czy zrzutach ekranów na formę możliwą do edycji i dalszego wykorzystania. Ogranicze-
niem jest brak polskich znaków, które należy dodać samodzielnie, ale pomimo tego funkcja pozwala 
znacznie skrócić czas pracy. Aby ustawić Tekst na żywo należy wejść w   Preferencje Systemowe > 
Język i Region > Tekst na żywo 
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Szybkie pisanie i skróty

W pracy zdarza się, że dana fraza jest przez nas często wykorzystywana np. często w mailach 
podajemy nasz numer telefonu, dlatego warto wiedzieć jak przyśpieszyć sobie pracę także w tym 
zakresie. W macOS można dodać własne skróty klawiszowe, które automatycznie będą wpisywać 
wybrany przez nas tekst. W tym celu należy udać się do   Preferencje Systemowe > Klawiatura > 
Tekst   i dodać własne skróty oraz frazy.
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Prawie każde polecenie w menu posiada skrót klawiszowy. Jest to jedna z największych zalet sys-
temu macOS która niewyobrażalnie przyśpiesza codzienną pracę. Kliknij ikonę Findera w Docku aby 
zapoznać się ze skrótami klawiszowymi. Prawie każdy program zawiera także swoje własne skróty 
np. w Wordzie aby zaznaczyć cały tekst należy wcisnąć Command + A. Skróty klawiszowe dla 
danego programu można sprawdzić w górnym pasku menu macOS. Można dodać także własne 
skróty albo zmienić już te istniejące. W tym celu należy udać się do   Preferencji Systemowych > 
Klawiatura > Skróty > Skróty Klawiaturowe/Skróty Aplikacji



Funkcja lepkich klawiszy

Funkcja wyjątkowo przydatna podczas korzystania ze skrótów. Pozwala zamiast naciskać wszystkie 
klawisze naraz (np. Command + Shift + 4), naciskać je po kolei uzyskując ten sam efekt. Aby urucho-
mić lepkie klawisze należy uruchomić  Preferencje Systemowe > Dostępność > Klawiatura > Sprzęt. 
Po uruchomieniu warto także skorzystać z opcji dodatkowych i np. włączyć skrótowe włączanie 
funkcji lepkich klawiszy.
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Używanie gestów Multi-Touch na komputerze Mac
Za pomocą gładzika Multi-Touch lub myszy Magic Mouse można wykonywać gesty 
stukania, przesuwania, zsuwania i rozsuwania palców w celu wykonywania przy-
datnych czynności.

Aby uzyskać więcej informacji o tych gestach, wybierz menu Apple    > Preferencje systemowe, 
a następnie kliknij opcję Gładzik. Następnie możesz wyłączyć gest, zmienić rodzaj gestu i dowie-
dzieć się, które gesty działają na komputerze Mac.

Gesty wykonywane przy użyciu gładzika wymagają gładzika Magic Trackpad albo wbudowanego 
gładzika Multi-Touch. Jeśli gładzik obsługuje funkcję Force Touch, można też korzystać z mocnego 
kliknięcia i otrzymywać odpowiedzi haptyczne.

Klikanie stuknięciem

Aby kliknąć, stuknij jednym 
palcem.

Control+kliknięcie 
(kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy)

Kliknij lub stuknij dwoma 
palcami.

Powiększanie inteligentne

Aby powiększyć lub zmniej-
szyć stronę internetową 
lub plik PDF, stuknij dwu-
krotnie dwoma palcami.

Przewijanie

Aby przewinąć, przeciągnij 
w górę lub w dół dwoma 

palcami. 1

Pomniejszanie 
lub powiększanie

Aby pomniejszyć lub 
powiększyć obraz, zsuń 
lub rozsuń dwa palce.

Obracanie

Aby obrócić zdjęcie lub 
inny element, zakręć 

dwoma palcami wokół 
siebie.

Gesty wykonywane przy użyciu gładzika

1. Przewijanie gładzikiem można wyłączyć w preferencjach dostępności.
2. W niektórych wersjach systemu macOS ten gest jest wykonywany trzema, a nie czterema palcami.
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Wyświetlenie biurka

Aby wyświetlić biurko, 
rozsuń kciuk i trzy palce.

Launchpad

Aby wyświetlić Launchpad, 
zsuń kciuk i trzy palce.

Zmiana aplikacji 
pełnoekranowej przesunięciem

Przesuwaj czterema palcami 
w lewo lub w prawo2, aby 

przechodzić między biurkami 
i aplikacjami pełnoekranowymi.

Mission Control

Przesuń w górę czterema 
palcami2, aby otworzyć 
widok Mission Control.

Exposé 
aplikacji

Przesuń w dół czterema 
palcami2, aby wyświetlić 
wszystkie okna używanej 

aplikacji.

Przewracanie stron

Aby wyświetlić poprzednią 
lub następną stronę, 
przesuń w lewo lub w 
prawo dwoma palcami.

Otwieranie centrum 
powiadomień

Aby wyświetlić centrum 
powiadomień, przesuń od 
prawej krawędzi w lewo 

dwoma palcami.

Przeciąganie trzema palcami

Aby przeciągać elementy na 
ekranie, użyj trzech palców, 
a następnie kliknij lub stuk-

nij, aby upuścić element.

Wyszukiwanie 
i detektory danych

Aby wyszukać słowo lub wyko-
nać działania na danych (np. 

datach, adresach lub numerach 
telefonu), stuknij trzema palcami.

1. Przewijanie gładzikiem można wyłączyć w preferencjach dostępności.
2. W niektórych wersjach systemu macOS ten gest jest wykonywany trzema, a nie czterema palcami.
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Aby uzyskać więcej informacji o tych gestach, wybierz menu Apple      > Preferencje systemowe 
i kliknij opcję Mysz. Tam możesz wyłączyć gest, zmienić rodzaj gestu oraz dowiedzieć się, które 
gesty działają na Macu. Gesty wykonywane za pomocą myszy wymagają myszy Magic Mouse.

Control+kliknięcie (kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy)

Kliknij prawą stroną myszy.

Przewijanie

Aby przewinąć, przeciągnij 
jednym palcem w górę lub 

w dół.1

Powiększanie inteligentne

Aby powiększyć lub zmniej-
szyć stronę internetową 
lub plik PDF, stuknij dwu-
krotnie jednym palcem.

Mission Control

Stuknij dwukrotnie dwoma 
palcami, aby otworzyć 
widok Mission Control.

Zmiana aplikacji 
pełnoekranowej przesunięciem

Przesuwaj dwoma palcami 
w lewo lub w prawo, aby 

przechodzić między biurkami 
i aplikacjami pełnoekranowymi.

Przewracanie stron

Aby wyświetlić poprzednią 
lub następną stronę, 
przesuń w lewo lub 

w prawo jednym palcem.

Gesty wykonywane za pomocą myszy

1. Przewijanie gładzikiem można wyłączyć w preferencjach dostępności.
2. W niektórych wersjach systemu macOS ten gest jest wykonywany trzema, a nie czterema palcami.
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INNERGO – uznanym integratorem IT

INNERGO jako integrator IT działa na rynku od 2009 roku. Od początku postawiliśmysobie za cel 
zapewnienie wysokiej jakości współpracy zarówno przy prostych, jak i zaawansowanych technolo-
gicznie projektach, aby były one przewidywalne w realizacji.

Doświadczenie i kompetencje naszych specjalistów, najlepsze praktyki biznesowe oraz światowej 
klasy partnerzy pozwalają nam dostarczać proste i kompleksowe rozwiązania dla �rm z całego 
świata, bez względu na ich wielkość czy branże. 

Usługi dla naszych klientów świadczymy bezpośrednio w ich siedzibie (onsite) lub zdalnie z naszych 
biur w Polsce.

Ponad 100 pracowników, z czego znacząca część z długoletnim stażem pracy w INNERGO oraz lata 
doświadczenia czynią z nas pewnego partnera do realizacji projektów z obszaru IT. 

Specjalizujemy się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów integracji teleinforma-
tycznej, łącząc ofertę światowej klasy dostawców i własnych usług. Ale także przykładamy uwagę 
do projektów, gdzie należy tylko dostarczyć wybrany sprzęt, gdyż mamy świadomość jak bardzo 
potrzebne są w pracy dobre narzędzia, dostarczone w terminie.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem IT wielu światowych dostawców, dzięki czemu zyskujemy sto-
sowną wiedzę i doświadczenie, co przekłada się na sukces naszych klientów. 

Odegraliśmy kluczową rolę w transformacji cyfrowej wielu �rm, realizując ponad 2000 projektów dla 
klientów z różnych sektorów działalności.
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Wiemy, że złożone projekty stają się przewidywalne, gdy integrator zidenty�kuje, zrozumie i zmini-
malizuje ryzyka w projekcie. 

Bardzo dobry integrator różni się od dobrego umiejętnością przewidywania. Dzięki doświadczeniu oraz 
posiadanej wiedzy daje znacznie większą pewność realizacji projektu w określonym czasie i budżecie. 

Im bardziej złożony projekt zamierzacie Państwo zlecić tym jest ważniejsze z kim go zrealizujecie. 

Aczkolwiek zdajemy sobie sorawę, że dla wielu z naszych klientów istotne jest dotrzymanie uzgod-
nionych terminów, przy wydawałoby się zwykłej dostawie komputerów czy telefonów, które mają 
wpływ na działanie �rmy. Wiemy, że warto rozważyć wprowadzenie zmian w projekcie, jeżeli wystę-
pują okoliczności, które utrudniają jego realizację według pierwotnych założeń.

W INNERGO zwracamy uwagę klientów na następujące aspekty realizacji projektu:

złożone projekty stają się przewidywalne, gdy integrator zidenty�kuje, zrozumie 
i zminimalizuje ryzyka w projekcie;

bardzo dobry integrator różnisię od dobrego umiejętności przewidywania. Dzięki 
doświadczeniu, posiadanej wiedzy daje większą pewność realizacji projektu w okre-
ślonym czasie i budżecie;

im bardziej złożony projekt zamierza się zlecić tym jest ważniejsze z kim się go 
zrealizuje. To samo ma znaczenie przy dostawie komputerów czy telefonów, które 
mają wpływ na działanie �rmy;

warto rozważyć wprowadzenie zmian w projekcie, jeżeli występują okoliczności, 
które utrudniają realizację go wg pierwotnych założeń.

INNERGO ma na koncie realizacje wdrożeń szeregu rozwiązań technologicznych dla 27 zagranicz-
nych klientów w 11 krajach. 

Zakres wdrożeń realizowanych przez INNERGO:

Sieci LAN i WLAN, MPLS, SD WAN

Systemy telekonferencyjne; 

Platformy serwerowe i macierzowe;

Okablowanie pasywne sieci i infrastruktura serwerowni 

Dostawy i serwis urządzeń Apple

Wdrożenie systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa;

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne;

Sieci prywatne 5G i LTE;

Rozwiązania klasy Connected City;

Systemy ładowania pojazdów electroo;

tworzenie aplikacji No-code.
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INNERGO – uznanym integratorem IT

INNERGO jako integrator IT działa na rynku od 2009 roku. Od początku postawiliśmysobie za cel 
zapewnienie wysokiej jakości współpracy zarówno przy prostych, jak i zaawansowanych technolo-
gicznie projektach, aby były one przewidywalne w realizacji.

Doświadczenie i kompetencje naszych specjalistów, najlepsze praktyki biznesowe oraz światowej 
klasy partnerzy pozwalają nam dostarczać proste i kompleksowe rozwiązania dla �rm z całego 
świata, bez względu na ich wielkość czy branże. 

Usługi dla naszych klientów świadczymy bezpośrednio w ich siedzibie (onsite) lub zdalnie z naszych 
biur w Polsce.

Ponad 100 pracowników, z czego znacząca część z długoletnim stażem pracy w INNERGO oraz lata 
doświadczenia czynią z nas pewnego partnera do realizacji projektów z obszaru IT. 

Specjalizujemy się w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów integracji teleinforma-
tycznej, łącząc ofertę światowej klasy dostawców i własnych usług. Ale także przykładamy uwagę 
do projektów, gdzie należy tylko dostarczyć wybrany sprzęt, gdyż mamy świadomość jak bardzo 
potrzebne są w pracy dobre narzędzia, dostarczone w terminie.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem IT wielu światowych dostawców, dzięki czemu zyskujemy sto-
sowną wiedzę i doświadczenie, co przekłada się na sukces naszych klientów. 

Odegraliśmy kluczową rolę w transformacji cyfrowej wielu �rm, realizując ponad 2000 projektów dla 
klientów z różnych sektorów działalności.

Wiemy, że złożone projekty stają się przewidywalne, gdy integrator zidenty�kuje, zrozumie i zmini-
malizuje ryzyka w projekcie. 

Bardzo dobry integrator różni się od dobrego umiejętnością przewidywania. Dzięki doświadczeniu oraz 
posiadanej wiedzy daje znacznie większą pewność realizacji projektu w określonym czasie i budżecie. 

Im bardziej złożony projekt zamierzacie Państwo zlecić tym jest ważniejsze z kim go zrealizujecie. 

Aczkolwiek zdajemy sobie sorawę, że dla wielu z naszych klientów istotne jest dotrzymanie uzgod-
nionych terminów, przy wydawałoby się zwykłej dostawie komputerów czy telefonów, które mają 
wpływ na działanie �rmy. Wiemy, że warto rozważyć wprowadzenie zmian w projekcie, jeżeli wystę-
pują okoliczności, które utrudniają jego realizację według pierwotnych założeń.

W INNERGO zwracamy uwagę klientów na następujące aspekty realizacji projektu:

złożone projekty stają się przewidywalne, gdy integrator zidenty�kuje, zrozumie 
i zminimalizuje ryzyka w projekcie;

bardzo dobry integrator różnisię od dobrego umiejętności przewidywania. Dzięki 
doświadczeniu, posiadanej wiedzy daje większą pewność realizacji projektu w okre-
ślonym czasie i budżecie;

im bardziej złożony projekt zamierza się zlecić tym jest ważniejsze z kim się go 
zrealizuje. To samo ma znaczenie przy dostawie komputerów czy telefonów, które 
mają wpływ na działanie �rmy;

warto rozważyć wprowadzenie zmian w projekcie, jeżeli występują okoliczności, 
które utrudniają realizację go wg pierwotnych założeń.

INNERGO ma na koncie realizacje wdrożeń szeregu rozwiązań technologicznych dla 27 zagranicz-
nych klientów w 11 krajach. 

Zakres wdrożeń realizowanych przez INNERGO:

Sieci LAN i WLAN, MPLS, SD WAN

Systemy telekonferencyjne; 

Platformy serwerowe i macierzowe;

Okablowanie pasywne sieci i infrastruktura serwerowni 

Dostawy i serwis urządzeń Apple

Wdrożenie systemów z zakresu cyberbezpieczeństwa;

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjne;

Sieci prywatne 5G i LTE;

Rozwiązania klasy Connected City;

Systemy ładowania pojazdów electroo;

tworzenie aplikacji No-code.
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