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Společnosti Apple a Deloitte budou spolupracovat na vývoji
služeb pro zařízení iPhone a iPad



Společnosti Apple a Deloitte spojily své síly pro urychlení transformace
podnikání pomocí iPhonu a iPadu
Deloitte zavádí nové služby orientované na společnost Apple. Cílem je
pomáhat podnikům při návrhu a implementaci řešení pomocí iPhonu a iPadu

New York/Praha, 30. září 2016 – Společnosti Apple a Deloitte oznámily strategické
partnerství, v rámci kterého budou spolupracovat na vývoji operačního systému
iOS pro mobilní zařízení iPhone a iPad. Společnost Deloitte nově vytváří oddělení
služeb orientovaných na Apple, které je vůbec prvním svého druhu. V tomto
oddělení je více než 5 000 tisíc odborníků zaměřených výhradně na pomoc
podnikům při přeměně svého fungování v celé šíři, tedy v činnostech sahajících od
přímého styku se zákazníkem jako jsou prodej, provozní služby či nábor nových
zaměstnanců až po výzkum a vývoj, řízení zásob a back-office systémy.
Apple a Deloitte budou také spolupracovat na rozvoji nové nabídky služeb poskytovaných
poradenskou součástí firmy Deloitte, která ponese název EnterpriseNext. Tato oddělení se
zaměří na pomoc klientům s cílem plného využití ekosystému iOS včetně hardwaru, softwaru
a služeb ve svém vlastním pracovním prostředí. Nová nabídka služeb tak zákazníkům
napomůže při objevování co nejefektivnějších možností ve svém oboru a pomůže při rychlém
vývoji řešení na míru za pomoci rychlé prototypizace.
„Víme, že iOS patří mezi nejlepší mobilní platformy pro podnikání. Zaměstnanci společnosti
Deloitte využívají více než 100 000 zařízení s touto platformou, na které funguje 75 custom
aplikací,“ říká Punit Renjen, generální ředitel společnosti Deloitte. „Naše služby zaměřené na
produkty společnosti Apple zajistí podnikům po celém světě odbornost a zdroje, pomocí
kterých budou moci jejich zaměstnanci na mobilních zařízeních využívat nabídky vysoce
efektivního ekosystému iOS, iPhonů a iPadů a my jim tak pomůžeme dosahovat cílů pomocí
vyšší efektivity a produktivity.“
„Jako lídr v oblasti strategie digitální transformace je společnost Deloitte ideálním
partnerem, který dává k dispozici svůj tým strategických poradců pro oblast produktů
společnosti Apple. Ti budou klientům napomáhat doslova k převratu v jejich dosavadním
způsobu práce za pomoci produktů iOS, iPhone a iPad,“ řekl Tim Cook, generální ředitel
společnosti Apple. „iPhone a iPad jsou nástroje, díky kterým lidé ve všech oblastech
transformují způsob své práce. A díky tomuto partnerství budeme schopni napomáhat ještě
více společnostem k tomu, aby profitovaly z jedinečných možností, které může nabídnout
pouze ekosystém Apple.“

Služba EnterpriseNext, kterou bude poskytovat poradenská část společnosti Deloitte,
konkrétně Deloitte Consulting, nabídne podnikům odborné znalosti a dovednosti ve více než
20 oborech. Konkrétně zákazníkům nabízí:




Hodnotové mapy podniku pod názvem EnterpriseNext Value Map pro operační systém
iOS, které napomohou vytyčit co nejefektivnější možnosti využití iPhonu a iPadu v
příslušném oboru, sjednotit mobilní příležitosti a stanovit prioritu digitálních zdrojů.
Školení EnterpriseNext zaměřená na iOS, jejichž cílem bude rychlé převedení
myšlenek v podobě prototypů do řešení v systému iOS odpovídajících konkrétním
potřebám.
Architekti, designéři a inženýři pro system iOS a jejich přímé zastoupení ve studiích
Deloitte Digital po celém světě — cílem je vytvářet jednoduše využitelné a vysoce
kvalitní nativní aplikace, které bez problémů propojí stávající podnikové platformy
jako ERP, CRM, analytiku a HR.

Více informací o partnerství společností Apple a Deloitte naleznete na:
www.deloitte.com/apple nebo zde: www.apple.com/ipad/business/.
O společnosti Apple a Deloitte
Společnost Apple učinila převrat v osobních informačních technologiích, když v roce 1984
představila počítač Macintosch. Dnes je společnost Apple světovým lídrem v oblasti inovací
díky svým produktům iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a Apple TV. Díky čtyřem softwarovým
platformám (iOS, macOS, watchOS a tvOS) Apple zajišťuje bezproblémové využívání všech
přístrojů Apple a poskytuje svým uživatelům unikátní služby (App Store, Apple Music, Apple
Pay a iCloud). Společnost Apple má 100 000 zaměstnanců, kteří se snaží o vytváření světově
nejlepších produktů, které mění svět k lepšímu.
Společnost Deloitte je jednou z největších firem na světě poskytujících odborné poradenské
služby a je lídrem v oblasti strategií zaměřených na digitální transformace. Prostřednictvím
sítě, která zahrnuje přes 244 000 odborníků a oborových specialistů, a rovněž díky svým
partnerstvím Deloitte svým klientům napomáhá proměňovat složité podnikatelské problémy
v příležitosti pro růst s měřitelným dopadem. Pracovní týmy společnosti, které jsou lídrem
na trhu, napomáhají podnikům při transformaci v digitální éře. Více informací naleznete na
stránce: www.deloitte.com.
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