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Verdubbel je productiviteit
met één snelle installatie:
Windows en Mac zijn
samen beter.
Parallels® Desktop voor Mac Business Edition is een snelle, gemakkelijke en krachtige toepassing om Windows
op Mac uit te voeren voor professionals, docenten, teams en bedrijven. Dankzij de toonaangevende prestaties
kunnen teams hun Windows-toepassingen zonder compromissen uitvoeren op een Mac met Intel of Apple M1.
Transparante licenties, meerdere implementatieopties en geavanceerd beheer zorgen voor de meest naadloze en
uitgebreide oplossing tussen Mac en Windows.

Belangrijkste kenmerken

Parallels
Desktop voor Mac
Business Edition

Parallels
Desktop 17
voor Mac

De krachtigste, best presterende oplossing in de wereld voor het
uitvoeren van Windows-toepassingen op een Mac
Klaar voor macOS Monterey en Windows 10

Opmerkelijke
geavanceerde functies
voor implementatie op
ondernemingsniveau

Maximale productiviteit en naadloze connectiviteit met Microsoft
Office, Apple Touch Bar, QuickLook, Woordenboek en meer!*

Implementatie en beheer – Ontworpen met het oog op IT
Eenvoudige massale implementatie met uniforme volumelicentiesleutel

• Uniforme volumelicentiesleutel
• Licentiebeheerportal
• Gestroomlijnd pakketbeheer op
Mac-computers met Intel en M1

Inrichting van virtuele machines op ondernemingsniveau (optioneel)
Single Application-modus voor een gestroomlijnde gebruikerservaring
Instelling van nieuwe gebruikers via e-mail (optioneel)

• Tools voor massale implementatie
• Verbeterd beveiligingsbeheer
• Mogelijkheid om virtuele
machines te versleutelen
• Geavanceerd beheer met
Parallels® Device Management of
andere Mac-beheeroplossingen

Transparant licentiebeheer via licentieportal: bewaken, deactiveren,
op de zwarte lijst plaatsen, beheerders toevoegen en subsleutels
afleiden voor vestigingen en afdelingen
Eersteklas ondersteuning met 24/7 prioriteitstoegang via telefoon
en e-mail
Configureerbare opties voor software-updates: kies of je altijd
de nieuwste updates wilt downloaden, alleen kleine updates wilt
ontvangen, een lokale updateserver wilt gebruiken of updates wilt

Systeemvereisten
• Windows of ander
besturingssysteem (niet inbegrepen)
• Klaar voor macOS Monterey,
macOS Big Sur 11,
macOS Catalina 10.15,
macOS Mojave 10.14 of
macOS High Sierra 10.13
Ga voor een volledige lijst met
vereisten naar
parallels.com/requirements

uitschakelen

Beveiliging en gegevensbescherming
Beleid voor externe USB-apparaten
Verloopbeheer voor virtuele machines
Mogelijkheid om te voorkomen dat gebruikers Parallels Desktop- en
VM-instellingen wijzigen
Versleuteling van virtuele schijven
Ondersteuning voor smartcardlezers voor Windows
*Parallels Desktop bevat een plug-in voor Microsoft Visual Studio om fouten op te sporen in toepassingen op virtuele machines.
Er is ook een Vagrant-plug-in en de mogelijkheid om Packer en Jenkins te integreren.
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Lever Windows op Mac aan al je medewerkers
Bied alle gebruikers toegang tot bedrijfskritische
toepassingen op elke Mac. Voer bedrijfskritische
toepassingen uit zonder compromissen: Microsoft Office,
Visual Studio, Quicken en QuickBooks voor Windows,
Internet Explorer, SAP-producten, Enterprise Resource

Planning (ERP)-software, Autodesk-producten en meer!
Parallels is ideaal voor elke professionele omgeving, zoals
onderwijs, financiële diensten, technologie, consultancy
en medische zorg.

Massale implementatie
Implementeer Windows snel en moeiteloos met dezelfde
configuratie voor je hele populatie. Met de optionele
'Single Application'-implementatiemodus kunnen
Mac-gebruikers een Windows-toepassing uitvoeren
zonder duidelijke scheiding tussen Mac OS en Parallels
Desktop uitgevoerd als virtuele machine.

Licentiebeheer
Gebruik één licentie voor alle installaties of registreer
nieuwe gebruikers via e-mail zonder omslachtige invoer
van sleutels. Parallels Desktop Business Edition wordt
automatisch geactiveerd op de Mac-computers van
eindgebruikers. Beheerders kunnen licenties bekijken,
implementeren, deactiveren en zelfs op de zwarte lijst
zetten op basis van de hostnaam, gebruikersnaam
en het serienummer van de Mac-computer.

Beveiliging en
gegevensbescherming
Versleutel de gegevens van virtuele machines,
dwing beleid voor externe apparaten af,
voorkom dat gebruikers Parallels Desktop- en
VM-instellingen wijzigen en maak VM's met
vervaldatum die worden vergrendeld zodra ze verlopen
zijn. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de
volledige controle over je gegevens te behouden.

U vroeg, wij leverden. Parallels
Desktop voor Business biedt nu ook:
Krachtige prestaties voor Mac-apparaten met
Apple M1 en Intel
Parallels Desktop voor Mac is opnieuw ontworpen en
geoptimaliseerd en kan nu native worden uitgevoerd
op Mac-apparaten met Apple M1 en Intel, waardoor
de prestaties én de snelheid worden verbeterd.

Gestroomlijnd pakketbeheer
Met het universele binaire bestand in Parallels Desktop 17
kunnen gebruikers één pakket voor Mac-computers met
Intel en M1 maken en configuratieprofielen gebruiken om
een Windows VM-image te leveren.

Link naar Windows VM-image voor massale downloads
Maak eenvoudig een link naar een Windows VM-image
met configuratieprofielen, zodat alle medewerkers met
een geconfigureerde licentiesleutel de image kunnen
downloaden.

Snel, krachtig en eenvoudig

"

In vergelijking met concurrerende producten is Parallels Desktop gebruiksvriendelijk,
op een betere manier geïntegreerd in macOS en eenvoudiger te configureren.

– Jakob Tewes, hoofd van de afdeling Technical Infrastructure, MaibornWolff

"

VRAAG NU EEN OFFERTE AAN

parallels.com/business
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