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Indhold
Når medarbejderne har ressourcerne til at arbejde, 
som de vil, kommer de længst med deres arbejde. 
Med tusindvis af apps til iPad og iPhone kan dit team 
arbejde på mere fleksible, kreative måder med samarbejde 
og kontakt. I denne guide kan du læse om nogle af de 
fantastiske virksomhedsapps, der findes i App Store. 

Tryk på appens navn for at downloade den eller læse 
mere i App Store.
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Arbejd med dokumenter
Opret, redigér og del rapporter med illustrationer, interaktive diagrammer og overbevisende præsentationer. 
Arbejd på tværs af dokumentformater uden problemer, og løft produktiviteten til et helt nyt niveau i din virksomhed. 

Dokumenter
Pages
Skriv hurtigt breve og rapporter med smukke Apple-
skabeloner og -stile. Tilføj kommentarer og illustrationer 
ved hjælp af Apple Pencil.

Microsoft Word
Lav virkningsfulde tekstdokumenter, manuskripter, 
blogindlæg, anmeldelser eller CV’er. Opret, redigér, 
vis og del dine filer på en nem måde. 

 Google Docs
Opret, redigér og samarbejd på farten. Spar tid og lav 
finpudsninger med skabeloner, der er nemme at bruge. 

Regneark
Numbers
Opret regneark, og tilføj nemt billeder, grafer og tabeller. 
Fremhæv dine data med interaktive diagrammer. 

Microsoft Excel
Lav et regneark, der passer til dine specifikke behov. 
Implementér komplekse formler med fantastiske funktioner.

Google Sheets
Opret og del regneark. Få arbejde fra hånden når som 
helst – selv uden internetforbindelse.

Præsentationer
Keynote
En overskuelig, intuitiv brugerflade med fokus på vigtige 
værktøjer, så alle i dit team nemt kan tilføje imponerende 
diagrammer, redigere billeder og integrere filmeffekter. 

Microsoft PowerPoint
Bliv husket med effektive præsentationer, der kan 
tilpasses, så de skiller sig ud. 

Google Slides
Lav nye præsentationer, eller redigér slides, der 
er oprettet på nettet eller på en anden enhed.  

PDF-filer
PDF Reader Pro
Indsæt kommentarer og bogmærker i PDF’er. Kombinér 
og opdel filer. Udfyld formularer på din iPhone eller 
iPad – helt enkelt. 

PDF Expert
Læs, fremhæv, underskriv og færdiggør PDF’er. 
Redigér eksisterende PDF-tekst, erstat billeder, 
og skjul følsomme data. 

Adobe Acrobat Reader
Vis, tilføj kommentarer i og underskriv PDF’er. Brug 
fingeren eller Apple Pencil til at underskrive ethvert 
PDF-dokument elektronisk.

https://apps.apple.com/dk/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/dk/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/dk/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/dk/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/dk/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/dk/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/dk/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/dk/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Vær kreativ
Slip kreativiteten løs og gør dine forretningsidéer til virkelighed. Kommunikér med stil med apps, hvor du kan komme 
i gang med at tegne og redigere billeder på ingen tid.

Fotos
Pixelmator
Opfrisk og forbedr billeder, og skitsér, mal og 
sammensæt avancerede billedkompositioner.

Camera+ 2
Tag billeder, og redigér med værktøjer, der fungerer 
problemfrit på tværs af iPhone og iPad.

Infltr
Vælg blandt mere end syv millioner filtre til at forbedre 
billeder, videoer, Live Photos, dybdebilleder 
og animerede GIF’er.

Adobe Photoshop Fix
Retouchér og gendan billeder på en nem måde. 
Reparér, udglat, gør lysere og lav andre justeringer, 
så du får præcis det look, du er ude efter.

Affinity Photo
Denne solide professionelle billedredigeringsapp 
tilbyder en komplet samling naturlige Multi-Touch-
bevægelser og nøjagtighed med Apple Pencil.

Modeller
Adobe Spark Page
Lav grafik, websider og videoer, der ser professionelle 
ud, på få minutter. Vælg imellem skabeloner, eller start 
fra bunden.

AutoCAD
Se, opret, redigér og del DWG-filer med brugervenlige 
værktøjer til tegning og skitser på iPhone og iPad.

Shapr 3D CAD Modeling
Byg nemt solide 3D-modeller med et kraftfuldt geometrisk 
modelprogram og et robust, integreret værktøjssæt.

uMake
Lav medrivende 3D-indhold på farten med intuitive 
værktøjer og en forbedret visningsoplevelse.

Tegning
Procreate
Pensler med to strukturer og banebrydende 
lærredsopløsning hjælper dig med at lave smukke 
skitser, inspirerende malerier og imponerende 
illustrationer, uanset hvor du befinder dig.

Affinity Designer
Hurtige, kraftfulde og nøjagtige designværktøjer gør 
det nemt at samarbejde med andre kreative brugere 
om marketingmaterialer, websites, symboler, UI-design 
eller “concept art”.

Paper by WeTransfer
Skitsér, tegn, lav diagrammer, tilføj farver og skriv noter 
og idéer ned hvor som helst med denne fordybende 
app til skitser.

Inspire Pro
Et varemærkebeskyttet maleprogram, der leverer 
en utroligt hurtig og realistisk male-, tegne- 
og skitseoplevelse. 

Adobe Photoshop Sketch
Fasthold kreative idéer, hvor og når inspirationen 
dukker op, med realistiske penne, blyanter 
og vandfarver, og fremvis din kreative proces 
meden autogenereret tidsforløbsvideo.

Adobe Illustrator Draw
Lav flotte fritegnede vektordesign, og forvandl 
dine idéer til kunst i produktionskvalitet.

https://apps.apple.com/dk/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/dk/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/dk/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/dk/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/dk/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/dk/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/dk/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/dk/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/dk/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/dk/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/dk/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Tag noter 
Slip for at tage noter på den traditionelle måde med disse apps, og tilføj lydklip, skitser, tjeklister og meget andet. 
Skriv dine tanker ned, og hold styr på dem – hurtigt og nemt. Og vær mere produktiv til møder ved at fokusere 
på diskussionen i stedet for noterne.

Noter
Noter er det bedste sted at skrible sine tanker ned 
eller gemme længere noter fyldt med tjeklister, billeder, 
weblinks, scannede dokumenter, håndskrevne noter 
eller skitser.

Memoer
Gør din iPhone eller iPad til en bærbar optagelsesenhed. 
Brug den indbyggede mikrofon til at lave optagelser, 
redigér dem på din enhed, og del dem med vennerne.

Nebo
Du behøver kun at trykke og stryge få gange for 
at formatere dine håndskrevne tekster til f.eks. titler, 
afsnit og punktopstillede lister.

CaptureAudio
Optag præsentationer og møder, tilføj dine egne noter, 
markér kritiske emner med flag og meget andet. 

GoodNotes 5
Tag flotte, håndskrevne noter, og kommentér i PDF-
dokumenter. Søg i dine noter med appens “vector 
ink engine” (en algoritme, der simulerer digitalt blæk).

Evernote
Skriv, organisér og del noter hvor som helst. Du har altid 
dine bedste idéer med dig, og de er altid synkroniserede.

 Notability
Kombinér billeder og skrift i hånden og på tastaturet 
i en enkelt note, og få alle detaljerne med.

MicrosoftOneNote
Lav din helt egen digitale notesbog til at holde styr på 
noter på lige præcis den måde, der fungerer bedst for dig. 

Notebook
Tag noter, tilføj filer, opret tjeklister, lav skitser, optag 
lyd, og fang de bedste øjeblikke.

Noted
Noted er en smuk app til at optage lyd og lave noter 
under forelæsninger, møder, interviews og meget andet. 

Bear
Denne flotte, fleksible skrive-app er perfekt 
til at udforme noter, prosa, kode og skitser.

Lav formularer 
Slip for papirbunkerne ved hjælp af disse apps til at lave elektroniske formularer direkte på din iPhone eller iPad. Uanset 
hvordan du arbejder med dokumenter, kan du få mere nøjagtige data og nemt fastholde, kombinere og dele resultaterne.

DocuSign
Få dokumenter underskrevet gratis, hurtigt og nemt – 
uden månedlige begrænsninger.

FastField Mobile Forms
Send dine formularer med det samme til mobile 
medarbejdere, og indsaml mere nøjagtige 
og detaljerede data i realtid.

SignNow
Send dokumenter til kunder eller kollegaer, 
som de nemt kan underskrive med fingeren. 

iAuditor
Opret dine inspektionsformularer på en nem måde. 
Fuldfør inspektioner, tildel korrigerende handlinger, 
og del rapporter – alt sammen på din enhed. 

GoCanvas
Automatisér papirarbejde og digitalisér processer 
ved at oprette digitale formularer og tjeklister.

SignEasy
Tilføj selv underskrifter til dokumenter, indsaml 
underskrifter ved personligt fremmøde eller send 
trackede dokumenter til kunderne på en nem måde. 

Adobe Fill & Sign
Udfyld, underskriv og send enhver formular hurtigt. 
Tag et billede af en papirformular, og udfyld den 
på din iPhone eller iPad.

ProntoForms - Mobile Forms
Gør det nemt for eksterne medarbejdere at indsamle 
og få adgang til data og dele resultater automatisk.

https://apps.apple.com/dk/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/dk/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/dk/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/dk/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/dk/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/dk/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/dk/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/dk/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/dk/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/dk/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/dk/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/dk/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/dk/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/dk/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/dk/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/dk/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/dk/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Planlæg projekter
Få dine projekter til at køre på skinner med apps, der hjælper dig med at planlægge, visualisere, følge og dele aktiviteter 
og handlinger. Øg projekters effektivitet uden at tage på kontoret.

Teamwork Projects
Administrér igangværende projekter under din Teamwork.
com-konto. Afslut opgaver, nå milepæle, del filer, hold styr 
på tiden og meget mere. 

Basecamp 3
Øg ansvarligheden og kommunikér mere effektivt med 
huskelister, beskeder, tidsplaner, rapporter og meget andet.

OmniPlan 3
Visualisér, vedligehold og forenkl dine projekter. 
Opdel opgaver, optimér ressourcer, og følg din tidsplan.

Microsoft Visio Viewer
Vis og interagér med Visio-diagrammer direkte fra din 
iPhone eller iPad.

MindNode 6
Nedfæld dine tanker og se nærmere på forbindelserne 
imellem dem på en nem måde, så du kan organisere 
og dele dine idéer.

Smartsheet
Lav, redigér og del arbejde med dit team, så alle har 
de nyeste oplysninger.

Trello
Brug tavler, lister og kort til at organisere og prioritere dine 
projekter på en sjov, fleksibel og samarbejdsvenlig måde. 

OmniOutliner 3
Lav perfekte oversigter med smarte kolonner, 
understøttelse af script, tilpassede stiltyper, skabeloner 
og meget mere. 

Agenda 
Planlæg og dokumentér dine projekter ved hjælp 
af denne dato-fokuserede app til at tage noter.

MeisterTask
Lav visuelle projekttavler, invitér teammedlemmer 
og samarbejd i realtid. 

Asana
Fasthold hurtigt opgaver, huskelister, påmindelser 
og idéer, og hold styr på dit arbejde hvor som helst. 

Prioritér opgaver
Hold styr på din huskeliste, uanset hvor kompleks opgaven er. Tilføj handlinger, som giver dig besked på det rigtige 
tidspunkt og sted, så du kan holde fokus på den opgave, du er i gang med.

Genveje
Brug Genveje til at streamline de ting, du ofte gør. Den 
intelligente Siri-funktion kan parre dine daglige rutiner 
med apps fra tredjeparter for at foreslå praktiske genveje.  

Påmindelser
Påmindelser hjælper dig med at holde styr på alle 
de ting, du skal igennem i løbet af din arbejdsdag, 
som f.eks. at planlægge møder, sende mails, følge 
op på projekter og meget mere. 

Things 3
Saml dine tanker, lav projekter for alle dine mål, 
og planlæg de nødvendige trin for at nå dem.

Todoist
Hold styr på det hele – fra simple ærinder til dine mest 
ambitiøse projekter. 

Wunderlist
Få tingene gjort med enkle værktøjer til huskelister 
og opgaveadministration. 

2Do
Lav enkle opgaver, huskelister og projekter med 
underopgaver, noter, vedhæftede filer og alarmer.

OmniFocus 3
Opret projekter og opgaver, organisér dem med tags, 
og fokusér på, hvad du kan gøre lige nu. 

https://apps.apple.com/dk/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/dk/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/dk/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/dk/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/dk/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/dk/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/dk/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/dk/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/dk/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/dk/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/dk/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/dk/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/dk/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/dk/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/dk/app/omnifocus-3/id1346190318
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Samarbejd
Hold kontakten med kunder, kollegaer og partnere, og udvid din rækkevidde via sociale medier med effektive apps, 
der gør, at du kan holde forbindelsen og holde dig opdateret.

Beskeder
Brug Beskeder til at sende og modtage SMS’er, billeder, 
videoer, personligt tilpassede effekter og meget andet.

FaceTime
Brug FaceTime til at kontakte dit team, uanset hvor de 
er. Hurtigt og nemt. FaceTime understøtter video og lyd 
med op til 32 personer på én gang. 

Podio
Brug én app til at få hele teams til at arbejde 
synkroniseret med integreret indhold, samtaler og 
processer, og kør dine projekter hvor som helst.

ZOOM Cloud Meetings
Start eller deltag i et møde med 100 personer med fejlfri 
video, krystalklar lyd og øjeblikkelig deling af skærm 
og beskeder.

join.me
Deltag i et konferenceopkald, vær vært for en videokonference, 
og del indhold, uanset hvor du befinder dig. 

Yammer
Få kontakt med de rigtige i din virksomhed, og del og søg 
efter information på tværs af teams, projekter og idéer. 

Slack
Samarbejd i et hub, som opretter kanaler til samtale 
efter emne, projekt og team. 

Quip
Samarbejde går hurtigt og nemt i denne enkle app, 
hvor teams kan oprette levende dokumenter. 

Skype
Snak, chat og samarbejd med kollegaer. Foretag lokale 
opkald over hele verden til rimelige priser. 

Cisco Jabber
Samarbejd med funktioner til chat, stemmeopkald, 
stemmebeskeder og videoopkald. 

Cisco Webex Meetings
Deltag i og afhold præsentationer fra møder, 
begivenheder eller kurser med branchens førende 
lyd og video. 

Moxtra Individual
Afhold præsentationer, fasthold feedback og indhent 
godkendelse af indhold, så du kan afslutte 
forretningsaftaler på farten. 

Cisco WebEx Teams
Få arbejde fra hånden i sikre arbejdsområder, hvor alle 
kan bidrage når som helst.

Administrér filer
Få adgang til og del dine forretningsdokumenter fra en række udbydere af lagring i skyen. Arbejd mere effektivt med 
et enkelt sæt data på tværs af alle dine enheder.

Arkiver
Appen Arkiver samler alle dine dokumenter, så du kan 
gennemse, søge og organisere dem på ét sted – også 
filer der er gemt hos tredjepartsudbydere af lagring, 
som f.eks. OneDrive, Box og Dropbox.

Google Drive
Vis dokumenter, søg i filer, indstil tilladelser, 
og giv mulighed for visning af filer offline. 

Microsoft OneDrive
Få nemt adgang til og del dine dokumenter, 
billeder og andre filer fra din iPhone og iPad. 

Dropbox
Dette kreative samarbejdsområde samler filer på ét centralt 
sted og synkroniserer dem sikkert på tværs af alle enheder.

Box
Gem, administrér og del alle dine filer, billeder og dokumenter 
på en sikker måde med 10 GB gratis lagring i skyen. 

Adobe Creative Cloud
Administrér dine filer, se en vejledende video, og 
download apps. Søg i, gennemse og få previews af 
Photoshop-, Illustrator- og InDesign-designmaterialer.

https://apps.apple.com/dk/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/dk/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/dk/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/dk/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/dk/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/dk/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/dk/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/dk/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/dk/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/dk/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/dk/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/dk/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/dk/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/dk/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/dk/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Promovér dit brand
Brug disse apps til at administrere din digitale markedsføring, forbedre din profil og lave kampagner, som vil skabe 
opmærksomhed omkring din virksomhed.

Buffer
Planlæg indlæg, og spor resultaterne af dit indhold 
på Facebook, Instagram, Twitter m.fl.

Weebly
Lav, lancér og skab vækst i din onlinevirksomhed, 
website eller blog. Gør udviklingsprocesserne enklere 
ved at trække og anbringe. 

MailChimp
Opret og send mails, administrér abonnenter, og hold 
styr på dine markedsføringsaktiviteter. 

WordPress
Administrér eller opret en blog eller et website med 
WordPress. Opret og redigér indlæg, se statistikker, 
og svar på kommentarer. 

Zoho Campaigns
Opret og send mails, administrér abonnenter, 
og hold styr på dine markedsføringsaktiviteter.

Marketo Moments
Se, hvordan dine nyeste kampagner klarer sig, og arbejd 
på kommende kampagner – alt sammen direkte fra din 
iPhone eller iPad.

LinkedIn
Find og skab kontakt til andre, plej relationer, søg 
efter og ansøg om jobs, og få opdateringer om emner 
og virksomheder.

Wix
Skab kontakt til andre, administrer din virksomhed 
og gør mere på farten med dit eget, fleksible mobile 
område i Wix-appen.

Marketo Events
Tjek deltagere ind i dine begivenheder, hurtigt og nemt, 
og synkronisér data tilbage til dit Marketo-program med 
flere iPad-enheder helt uden problemer. 

HootSuite
Del og planlæg indlæg fra dine Twitter-, Facebook-, 
Instagram- og LinkedIn-konti.

Engagér kunderne
Forvandl flere kundeemner til faktiske kunder, og se din virksomhed vokse. Giv dem derefter en fantastisk oplevelse, 
som får dem til at komme igen og igen.

Salesforce
Registrér, administrér og analysér nemt kundeaktivitet 
med et udvalg af kundestyringsværktøjer. 

ForceManager CRM
Øg ansvarligheden og kommunikér mere effektivt med 
huskelister, beskeder, tidsplaner og rapporter.

Zendesk Support
Følg, prioritér og reagér på anmodninger om 
kundesupport i et fantastisk enkelt system.

Daylite
Administrér kunder, kundeemner og forhandlere 
på ét sted.

ScreenMeet Support
Gør det nemt for kunderne at dele deres skærme 
direkte med dine supportteams for at løse problemer, 
uden at de er til stede.

Cloze Relationship Management
Analysér data, og brug de data, du finder frem til. 
Se alt om dine kontakter – herunder mails, møder 
og telefonopkald – på ét sted.

https://apps.apple.com/dk/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/dk/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/dk/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/dk/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/dk/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/dk/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/dk/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/dk/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/dk/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/dk/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/dk/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/dk/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/dk/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/dk/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/dk/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/dk/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Giv dine salgsteams flere muligheder
Giv dine salgsteams spændende, relevant indhold, som de har adgang til over alt. Onboard og oplær dine teams 
hurtigt ved at gøre det nemt at finde, lære om og dele det rigtige indhold.

Zunos
Brug Zunos til at give interaktive vurderinger, samle 
indhold eller give en skræddersyet læringsoplevelse. 

Showpad
Giv dine salgsteams flere muligheder med en platform 
til onboarding, oplæring, coaching og administration 
af salgsindhold.

Apple Books
Med endnu flere muligheder for at lave indhold til 
Apple Books er det nemmere end nogensinde at give 
dit  publikum spændende, interaktivt indhold.

Hold styr på tiden
Tid er penge. Hold styr på, hvor meget tid du bruger på forskellige projekter og kunder, og lav professionelle 
fakturaer til kunderne på få sekunder.

HoursTracker
Stempl ind og ud på arbejdet. Registrér nemt din tid, 
og udregn indtjening for et eller flere jobs.

Helios
Organisér vigtige opgaver og hold fokus med dette 
enkle værktøj til tidsadministration for freelancere 
og fjernarbejdere. 

Time Master + Billing
Registrér tid og udgifter, vis rapporter og generér 
professionelle PDF-fakturaer direkte fra din iPhone 
eller iPad.

Invoice2go
Send professionelle fakturaer og tilbud til dine kunder, 
og modtag betaling hurtigere. 

Timelines Time Tracking
Find ud af, hvor du bruger din tid, og find metoder til at 
forbedre dine rutiner, blive mere effektiv og opnå mere. 

Hours Time Tracking
Med en visuel tidslinje, smarte påmindelser og detaljeret 
rapportering gør Hours det nemt at holde styr på tiden.

https://apps.apple.com/dk/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/dk/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/dk/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/dk/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/dk/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/dk/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/dk/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/dk/app/hours-time-tracking/id895933956
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Registrér udgifter
Der er ingen grund til at bruge tid på kontoret på at lave udgiftsrapporter. Med disse apps kan du hurtigt oprette 
og administrere forretningsudgifter på farten.

XpenseTracker
Følg og rapportér alle dine forretningsudgifter og 
din befordring, og eksportér rapporter og billeder 
af kvitteringer direkte til din stationære computer.

Zoho Expense
Automatisér administration af forretnings- og rejseudgifter, 
og reducér den tid, du bruger på at registrere kvitteringer 
og forberede udgiftsrapporter. 

Expensify
Administrér udgiftsrapporter og spor kvitteringer 
og forretningsrejser for små virksomheder, konti 
og enkeltpersoner.

SAP Concur
Eksisterende SAP Concur-brugere kan bruge denne 
tilsvarende app til at booke rejser, udfylde 
udgiftsrapporter og godkende fakturaer.

Modtag betalinger
Modtag betalinger på stedet – uanset hvor du er. Med innovative apps og betalingsløsninger på iPhone og iPad 
er din forretning altid åben.

Square Point of Sale
Acceptér debet- og kreditkort, EMV-chipkort og 
Apple Pay med Square Reader. Hold styr på salg 
og lagerbeholdning i realtid.

talech Register
Acceptér ordrer, modtag betalinger, administrér din 
lagerbeholdning og få adgang til kundeinformation 
ved hjælp af en enkel, intuitiv grænseflade.

Vend POS
Sælg på farten, hold kontakten til kunderne og administrér 
og skab vækst i din butik hvor som helst i verden med 
denne POS-salgsløsning.

TouchBistro Point of Sale
Fjern gætværket fra bestillinger og personalesituation, 
strømlin betalinger, gør administration af menuen nemmere, 
og generér detaljerede rapporter for din restaurant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QuickBooks GoPayment POS
Modtag kredit- og bankoverførselsbetalinger, 
og hold styr på det hele fra ét sted.

Revel POS
Denne funktionsrige platform til virksomhedsstyring 
integrerer alle drifts- og kundekanaler i et enkelt  
POS-dashboard.

iZettle Pro
Modtag betalinger og øg salget med denne POS-app, 
der er designet specifikt til barer, caféer og restauranter.

Shopify
Kør din forretning, uanset hvor du er. Uanset om du har 
en eller flere Shopify-butikker, gør denne app det nemt 
at administrere dine ordrer og produkter, få kontakt 
til medarbejderne og følge salget.

ShopKeep Point of Sale
Hold styr på salget, administrér lagerbeholdningen, 
forenkl medarbejderstyringen m.m. på iPad.

https://itunes.apple.com/dk/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/dk/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/dk/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/dk/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/dk/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/dk/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/dk/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/dk/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/us/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/dk/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/dk/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/dk/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/dk/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Administrér økonomien
Hold styr på din virksomheds økonomi med disse bogføringsløsninger til iOS og iPadOS. Udsted fakturaer, 
udbetal lønninger, administrér pengestrømmen, og sørg for, at din virksomhed kører uden problemer.

Kashoo Cloud Accounting
Få al den hjælp til bogføring, som din lille virksomhed 
har brug for, herunder professionel rapportering, 
fakturering og registrering af udskrifter.

FreshBooks Cloud Accounting
Administrér din lille virksomhed med denne skybaserede 
bogføringssoftware til små virksomheder. Send fakturaer, 
og registrér og administrér udgifter helt problemfrit.

Xero
Afstem og send fakturaer, opret udgiftsopgørelser og 
registrér kvitteringer på en nem måde med krypterede 
data, der gemmes sikkert i skyen.

QuickBooks Accounting
Administrér din virksomheds udgifter og pengestrøm på 
en nem måde. Opret fakturaer, og se resultatopgørelser.

Analysér data
Få mere ud af dine rapporter med detaljeret grafik og interaktive funktioner. Løft dine datavisualiseringer 
til det næste niveau, og få større indsigt i din virksomhed end nogensinde.

Tableau Mobile
Hold styr på dine data, hvor end du er. Se dashboards, 
og scroll igennem, søg i og filtrer datasæt.

SAP Analytics Cloud Roambi
Lav og levér detaljerede, interaktive rapporter, skemaer, 
dashboards, KPI’er, analyser og datavisualiseringer. 

Numerics
Design flotte, lettilgængelige dashboards med 
direkte forbindelse til dine forretningsdata i realtid 
på en sikker måde. 

Microsoft Power BI
Få adgang til data, modtag notifikationer, tilføj 
kommentarer og del ved hjælp af effektive funktioner, 
som understøtter beslutningstagning.

QlikView mobile
Analysér data, og brug dine resultater til at understøtte 
beslutningstagning.

MicroStrategy Mobile for iPad
Nu kan MicroStrategy-kunder blive mobile med 
eksisterende virksomheds- og informationssystemer. 

https://itunes.apple.com/dk/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/dk/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/us/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/dk/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/dk/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/dk/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/dk/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/dk/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/dk/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/dk/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/dk/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Organisér vagter
Administrér dit team, registrér arbejdstid, og integrér dine lønninger. Med disse apps kan du sørge for at have 
de rigtige medarbejdere til stede på det rigtige tidspunkt.

Crew Messaging and Scheduling
Forenkl kommunikation på teamet, opret gruppe-
beskeder, planlæg vagter, og tildel opgaver.

Planday Employee Scheduling
Strømlin administrations- og medarbejderplanlægning 
for timelønnede arbejdstagere, og gør 
administrationsarbejdet mere effektivt.

Deputy: Shift Schedule Maker
Administrér medarbejderlister, planlæg vagter, kommunikér 
med teams, gennemse opgaver, administrér lønninger, 
og få bedre indsigt i og kontrol over din virksomhed.

Medarbejdernes trivsel
Fra påmindelser om at rejse sig op til mere ambitiøse fitnessmål – fokus på trivsel sørger for, at dine medarbejdere 
er raske, energiske og produktive i løbet af hele arbejdsdagen.

Challenges - Compete, Get Fit
Kom i form, og konkurrér med venner, familie 
og kollegaer med teambaserede udfordringer.

Headspace
Slap af med vejledte meditationer og mindfulnessteknikker, 
der skaber ro, velvære og balance i dit liv.

MyFitnessPal
Indstil kaloriemål, registrér dine daglige måltider 
og motion, og start en livsstilsændring i dag. 

https://apps.apple.com/dk/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/dk/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/dk/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/dk/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/dk/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/dk/app/myfitnesspal/id341232718
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Forenklet appdistribution
Sæt gang i det hele fra ét centralt sted.
Apple Business Manager gør det nemt at finde, købe og distribuere apps og bøger i store mængder, som passer 
til den individuelle virksomheds behov.

Distribuér nemt apps købt gennem Apple Business Manager via en løsning til administration af mobile enheder 
(Mobile Device Management, MDM) til brugere eller enheder i ethvert land, hvor disse apps er tilgængelige. Og med 
kredit til mængdekøb kan du bruge indkøbsordrer til at købe indhold via din forhandler. Apple Business Manager 
fungerer problemfrit med populære MDM-løsninger som Jamf, VMware og MobileIron.

Læs mere ↗

https://www.apple.com/dk/business/it/


App Store
Der er over 235.000 apps i App Store, som 
er designet til at gøre din virksomhed mere 
effektiv, kompetent og mobil.

Gå til App Store for virksomheder ↗

Apple at Work
iPhone, iPad og Mac er de bedste 
værktøjer til virksomheder. Læs mere 
om Apples produkter, platforme, partnere 
og andre ressourcer til at hjælpe dig med 
at komme i gang.

Læs mere ↗

Today at Apple
Gør dit bedste arbejde endnu bedre med 
praktiske events for virksomheder – lige fra 
fotografering og video til kunst og design. 
Kig forbi for at opdage værktøjer, finde 
apps og blive inspireret til at opnå mere. 

Læs mere nu ↗

© 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages og Siri er varemærker 
tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Multi-Touch er et varemærke tilhørende Apple Inc. App Store, iCloud og Today at Apple er servicemærker tilhørende 
Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Adobe er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. 
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens. Andre nævnte produkt- og firmanavne kan være varemærker 
tilhørende deres respektive ejere.

Yderligere ressourcer

https://apps.apple.com/dk/genre/id6000?ls=1
https://www.apple.com/dk/business/
https://www.apple.com/today/collection/business-collection/

