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Parallels® Desktop för Mac Business Edition är ett snabbt, enkelt och kraftfullt program som utvecklats för att 

köra Windows på Mac för yrkespersoner, utbildare, team och företag. Tack vare branschledande prestanda 

kan team köra alla Windows-program på Intel eller Apple M1 Mac utan problem. Transparent licensiering, flera 

distributionsalternativ och avancerad administration ger den mest sömlösa och omfattande lösningen mellan 

Mac och Windows.

Anmärkningsvärda 
funktioner i affärsklass 
för företagsdistribution
• Enhetlig volymlicensnyckel

• Licenshanteringsportal

• Effektiviserad pakethantering 
på Intel- och M1 Mac-datorer

• Massdistributionsverktyg

• Utökad säkerhetskontroller

• Möjlighet att kryptera virtuella 
maskiner

• Avancerad hantering med 
Parallels® Enhetshantering eller 
andra Mac-hanteringslösningar

Systemkrav
• Windows eller annat 

operativsystem (ingår ej) 

• Redo för macOS Monterey, 
macOS Big Sur 11,  
macOS Catalina 10.15,  
macOS Mojave 10.14 eller 
macOS, High Sierra 10.13

För en fullständig lista över krav, 
gå till parallels.com/requirements

FAKTABLAD  |  Parallels® Desktop för Mac Business Edition

Fördubbla din produktivitet 
med en snabb installation: 
Windows och Mac 
blir bättre.

*Parallels Desktop innehåller ett plugin-program för Microsoft Visual Studio för felsökning av applikationer i virtuella maskiner. 
Det finns också ett Vagrant-tillägg och möjligheten att integrera Packer och Jenkins.   

Fördelar
Parallels 

Desktop för Mac 
Business Edition

Parallels 
Desktop 17 

för Mac

Världens mest kraftfulla, bäst presterande lösning för att köra 

Windows-applikationer på en Mac

Redo för macOS Monterey och Windows 10

Maximal produktivitet och sömlös anslutning till Microsoft Office, 

Apple Touch Bar, QuickLook, Dictionary och mer!*

Distribution och hantering – Designad med IT i åtanke

Enkel massdistribution med enhetlig volymlicensnyckel 

Tillhandahållande av virtuella maskiner (VM) för företag (valfritt) 

Enskilt applikationsläge för en strömlinjeformad användarupplevelse 

Ny användarinställning via e-post (valfritt)

Transparent licenshantering via Licensieringsportal: övervaka, 

inaktivera, svartlista, lägg till administratörer och härled undernycklar 

för kontor och avdelningar

Affärsklass support dygnet runt alla dagar prioriterad telefon- och 

e-poståtkomst

Konfigurerbara programuppdateringsalternativ: bestäm om du alltid 

vill få det senaste, bara få mindre uppdateringar, använda en lokal 

uppdateringsserver eller inaktivera uppdateringar

Säkerhet och dataskydd

Policyer för extern USB-enhet

Utgångskontroll över virtuella maskiner

Möjlighet att begränsa användare från att ändra Parallels Desktop och 

VM-inställningar

Kryptering av virtuella diskar

Smartkortläsare support för Windows

http://parallels.com/requirements


Massdistribution 
Distribuera Windows med samma konfiguration 
över hela din population, snabbt och enkelt. Valfritt 
distributionsläge “Enkel applikation” gör det möjligt för 
Mac-användare att köra ett Windows-program utan en 
uppenbar avgränsning mellan Mac OS och Parallels 
Desktop som körs som en virtuell maskin. 

Licenshantering 
Använd en enda licens för alla installationer eller 
registrera nya användare via e-post utan besvärlig 
nyckelinmatning. Parallels Desktop Business Edition 
aktiveras automatiskt på slutanvändarnas Mac-datorer. 
Administratörer har möjlighet att se, distribuera, 
inaktivera och till och med svartlista licenser baserat 
på Mac-datorns värdnamn, användarnamn och 
serienummer. 

Säkerhet och dataskydd 
Kryptera data för virtuella maskiner, genomdriv 
policyer för externa enheter, begränsa användarna 
från att ändra Parallels Desktop och VM-
inställningar eller skapa utgående virtuella 
datorer som låses när de har gått ut. Det har 
aldrig varit lättare att behålla fullständig kontroll 
över dina data.
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Leverera Windows på Mac till hela din personal
Du kan ge åtkomst till affärskritiska applikationer på alla 
Mac-enheter i hela din användarbas. Kör affärskritiska 
applikationer utan avvägningar – bland annat Microsoft 
Office, Visual Studio, Quicken och QuickBooks för 
Windows, Internet Explorer, SAP-produkter, programvara 

för företagsresursplanering (ERP), Autodesk-produkter 
och mer! Parallels är idealiska för alla professionella 
miljöer – från utbildning till finansiella tjänster, teknik, 
konsultation och medicin.

Otrolig prestanda för Apple M1 och Intel-baserade 
Mac-enheter
Parallels Desktop för Mac har byggts om och optimerats 
för att köras på Apple M1 och Intel-baserade Mac-enheter, 
vilket förbättrar hastighet och prestanda. 

Windows VM-bildlänk för massnedladdningar
Skapa enkelt en Windows VM-bildlänk med 
konfigurationsprofiler så att alla anställda med en 
konfigurerad licensnyckel kan ladda ner den.

Du frågade och vi levererade.  
Parallels Desktop för Business  
har nu även följande funktioner:  

Strömlinjeformad pakethantering
Den universella binären i Parallels Desktop 17 gör 
det möjligt för användare att skapa bara ett paket 
för Intel- och M1-baserade Mac-datorer och utnyttja 
konfigurationsprofiler för att leverera en Windows 
VM-bild.

BEGÄR EN OFFERT IDAG

parallels.com/business

Snabbt, kraftfullt och enkelt
Jämfört med konkurrerande produkter är Parallels Desktop användarvänligt, 
integrerat i macOS på ett bättre sätt och lättare att konfigurera.” ”— Jakob Tewes, Chef för teknisk infrastrukturavdelningen, MaibornWolff

http://parallels.com/business

