Vad är nästa steg för Apple?
Skriven av Casimir Artmann
iPod och iTunes är en formidabel succé för Apple. Frågan som alla ställer sig vad kommer
härnäst från Cuppertino? Skall företaget kunna upprepa historien och vara marknadsledande i
framtiden i en ny nisch.
Tänk tanken att det som finns i datorn där hemma eller på jobbet också finns tillgängligt i din
ficka. Och att du inte skulle behöva fundera hur du skulle göra för att komma åt
informationen eller dela den med någon annan. Det skulle vara lika enkelt som att ringa ett
samtal.
Vad skulle det innebära om Apple ger sig in på markanden för mobiltelefoner? De har
förutsättningarna för att erbjuda lättanvända tjänster och få stora gruppen av konsumenter till
att använda mobiltelefonen till mer än att ringa och skicka SMS. Rykten från bland annat
ThinkSecret säger att Apple kommer att släppa en mobiltelefon under första kvartalet nästa år.
En ny modell av mobiltelefon, varför skulle jag köpa den kanske du undrar? För att spela
musik säger jag då. Det gör jag med min iPod eller SonyWalkman säger du. Du har rätt, det
behövs mer för att få en konsument att köpa något nytt.
Vad sägs om snygg design och med en integrerad kamera. En kamera med en enkel
programvara så att du kan lätt kan skriva nya texter i din blogg och visa dina egna nytagna
bilder var du än är någonstans. Du kan till och med dela med dig av videosekvenser till andra.
Den nya versionen av Apples e-posttjänst skall göra det ännu enklare att ha e-post, kalender,
adressbok, lagring av dokument och säkerhetskopiering tillgängligt överallt. Tänk om du
skulle kunna ha samma adressbok i telefonen som i din dator där hemma och på Internet. När
någon bokar ett möte med dig så ser du det i din kalender i mobiltelefonen.
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All din information kommer att vara tillgängliga både i din mobil-telefon och i din Appledator. Använder du Windows kommer du åt allt via ett Web 2.0 gränssnitt och dina dokument
via en delad disk. Du kommer alltid att kunna kommunicera med kunder, kollegor och
vänner, när du vill.

Det är sedan upp till fristående programutvecklare att tillverka tillbehörsprogram (Widgets)
på samma sätt som till OS/X Tiger.
Men allt detta finns ju idag blir säker er invändning. Javisst, det kan fungera, fast du behöver
olika leverantörer. Det behövs både datorexperter och kommunikationsexperter för att få
lösningen att fungera och du behöver också skriva egna program.
Köper du en ny Mac så fungerar allt direkt. Om inte du köper en ny dator kan du fortsätta att
använda din gamla Windows-dator och komma åt allt via webben eller med din iPhone, utan
att behöva använda Microsofts programvaror. Samma strategi som med iPod och iTunes.
Hela utbudet av framtida produkter och tjänster hos Apple skulle då kunna se ut på detta viset.
Min iPod

Min kommande iPhone
Lyssna på musik och titta på
filmer eller TV-program. Visa
egna bilder. Titta i kalender och
adressbok.

iTunes Store

Försäljning av musik, TV-program och filmer på
Internet.

Köp och lyssna på musik.
Använda e-post, kalender, adressbok.
Ringa röstsamtal och videosamtal. Ta
bilder och visa bilder. Skriva texter i
bloggar samt publicera bilder och
filmer. Skicka meddelanden till
vänner och bekanta. Sökmotor för att
finna information, (Spotlight och
Google).
Kommande .mac

Visa egna bilder och egna filmer för andra.
Använda e-post, kalender, adressbok samt dela
och säkerhetskopiera information.
Ringa röstsamtal och videosamtal. Ta bilder och
visa bilder. Skriva texter samt publicera bilder
och filmer. Skicka meddelanden till vänner och
bekanta. Sökmotor för att finna information,
(Spotlight och Google).

Min Macintosh

Min kommande iTV

Lyssna på musik, titta på filmer och TV-program.
Köp musik, filmer och TV-program . Använda epost, kalender, och adressbok. Ringa röstsamtal
och videosamtal. Skicka meddelanden.
Sökmotor för att finna information (Spotlight och
Google). samt allt annat som du kan göra med din
Macintosh

Titta på TV-program och filmer. Lyssna på
musik. Titta på egna bilder. Köp musik, filmer
och TV-program

Vad kommer du att önskad dig i julklapp nästa år?
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