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Werken mijn bestaande (Intel) Mac apps straks op de nieuwe M1 Mac’s?  

De meeste bestaande Mac apps werken op de nieuwe M1 Mac’s. Een groot aantal 
apps is al beschikbaar in een vorm die geoptimaliseerd is voor de nieuwe toestellen. 
Via Universal binaries werken deze optimaal, zowel op Intel- als Apple Silicon 
toestellen. Maar ook apps die nog moeten worden vertaald, met behulp van Rosetta 
vertaling, werken vaak even snel of sneller als op de oude Intel Mac’s. Daarnaast 
kan u op de nieuwe Apple Silicon Mac’s ook direct iPhone- en iPad-apps gebruiken 
en is er dus meer software dan ooit beschikbaar voor uw Mac. 

Werkt mijn MDM goed in combinatie met de nieuwe M1 Mac’s? 

De werking met MDM verschilt van systeem tot systeem. Het is mogelijk dat er nog 
een update nodig is van de MDM-server naar de meest recente versie. Praat met 
een van onze experts om te bekijken wat de gevolgen voor uw MDM zijn.  

Werkt mijn bestaande dual-screen setups op de nieuwe Mac’s? 

De nieuwe M1 Mac ondersteunt één extern scherm via USB-C alt-mode DisplayPort-
connectie, tot maximaal 6K resolutie. De Mac Mini kan daarnaast nog een extra 
scherm aansturen tot 4K via de HDMI aansluiting.  

Kan ik Windows applicaties aanbieden aan medewerkers die de nieuwe Mac 
met Apple Silicon gebruiken?  

U kan Windows applicaties aanbieden via App streaming, via VDI vanuit eigen data 
center of via de cloud. Op dit moment zijn de makers van klassieke 
virtualisatiesoftware nog niet klaar voor de M1 Mac’s en is het nog niet mogelijk om 
Windows te laten draaien via VMware Fusion of Parallels Desktop. Wellicht komen 
deze fabrikanten nog met nieuwe oplossingen. De experts van Centralpoint kunnen 
helpen met inventarisatie en advies voor de beste oplossing. 

Werken mijn bestaande endpoint security-oplossingen ook op de nieuwe M1 
Mac’s? 

Nog niet elke fabrikant is hier klaar voor. Dit kan betekenen dat de performance nog 
niet optimaal is of dat u best overschakelt naar een fabrikant die hier wel al is op 
voorbereid. Centralpoint heeft ervaring met een breed spectrum aan endpoint 
security-oplossingen met een sterk track-record in support voor de meest recente 
Mac’s. 
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Wat moet ik doen als ik denk meer dan 16GB geheugen nodig te hebben? 

De nieuwe architectuur van Apple Silicon met een Unified Memory Architecture is 
dermate anders dan de bekende Intel x86 architectuur. Deze zijn dus niet een-op-
een te vergelijken. Doordat de Mac’s met M1 processor nog maar kort op de markt 
zijn, is er nog niet veel data publiek beschikbaar over het effect van geheugenruimte 
bij verschillende workloads. Hierdoor kan het verstandig zijn via eigen tests te 
bepalen wat voor u en uw medewerkers de beste configuratie is.  

Waarom zou ik nog Intel Mac bestellen? 

Intel Mac’s blijven beschikbaar voor bedrijven die behoefte hebben aan de unieke 
mogelijkheden van de Intel Mac’s, zoals bijvoorbeeld werkgeheugen tot 64 GB, 
uitbreiding met 4 Thunderbolt poorten en de mogelijkheid om via Bootcamp Windows 
op de Mac te gebruiken. 
 

mailto:info@centralpoint.be
http://www.centralpoint.be/nl

