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Sisältö
Kun työntekijöillä on valta työskennellä haluamallaan 
tavalla, he voivat saavuttaa parhaita tuloksia. iPadille ja 
iPhonelle saatavilla olevien tuhansien appien ansiosta 
tiimisi voi työskennellä joustavilla ja luovilla sekä 
yhteistyötä ja yhteydenpitoa tukevilla tavoilla. Tämän 
oppaan avulla löydät muutamia erinomaisia App Storessa 
tarjolla olevia yritysappeja. 

Napauttamalla apin nimeä voit ladata sen 
App Storesta tai saada siitä lisätietoja.
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Dokumenttien työstäminen
Luo, muokkaa ja jaa kuvitettuja raportteja, vuorovaikutteisia kaavioita ja vakuuttavia esityksiä. Työstä erimuotoisia 
dokumentteja ja määritä yrityksesi tuottavuus uudelleen. 

Dokumentit
Pages
Kirjoita kirjeitä ja raportteja nopeasti upeiden Apple-
työpohjien ja -tyylien avulla. Lisää kommentteja ja 
kuvituksia Apple Pencilin avulla.

Microsoft Word
Tee vaikuttavia tekstidokumentteja, käsikirjoituksia, 
blogeja, arvosteluita tai ansioluetteloita. Luo, muokkaa, 
katsele ja jaa tiedostojasi helposti. 

 Google Docs
Luo, muokkaa ja tee yhteistyötä liikkeellä ollessasi. 
Säästä aikaa ja viimeistele helppokäyttöisillä työpohjilla. 

Laskentataulukot
Numbers
Luo laskentataulukoita ja lisää helposti kuvia, kuvaajia ja 
taulukoita. Elävöitä tietoja vuorovaikutteisilla kaavioilla. 

Microsoft Excel
Laadi omia tarpeitasi vastaava laskentataulukko. Ota 
käyttöön monimutkaisia kaavoja, joissa on vaikuttavia 
ominaisuuksia.

Google Sheets
Luo ja jaa laskentataulukoita. Tee asioita valmiiksi 
milloin vain, jopa ilman internet-yhteyttä.

Esitykset
Keynote
Selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä tuo kaikki tärkeät 
työkalut kätevästi käsille. Näin tiimisi jokainen jäsen voi 
helposti lisätä vaikuttavia kaavioita, muokata valokuvia 
ja sisällyttää mukaan elokuvamaisia tehosteita. 

Microsoft PowerPoint
Tee lähtemätön vaikutus tehokkailla ja muokattavilla 
esityksillä, jotka erottuvat muista. 

Google Slides
Luo uusia esityksiä tai muokkaa verkossa tai muilla 
laitteilla luotuja dioja. 

PDF-tiedostot
PDF Reader Pro
Lisää kommentteja ja kirjanmerkkejä PDF:iin ja yhdistä 
ja jaa niitä. Täydennä lomakkeita helposti suoraan 
iPhonesta tai iPadista. 

PDF Expert
Lue, korosta, allekirjoita ja täytä PDF:iä. Muokkaa 
olemassa olevaa PDF-tekstiä, korvaa kuvia ja kätke 
arkaluontoisia tietoja. 

Adobe Acrobat Reader
Katsele PDF:iä, tee merkintöjä niihin ja allekirjoita niitä. 
Allekirjoita sähköisesti mikä tahansa PDF-dokumentti 
käyttämällä sormeasi tai Apple Penciliä.

https://apps.apple.com/fi/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/fi/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/fi/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/fi/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/fi/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/fi/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/fi/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/fi/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Luova toiminta
Ilmaise luovuuttasi ja herätä liikeideat eloon. Viesti tyylikkäästi apeilla, joilla pääset piirtämään ja muokkaamaan kuvia 
alta aikayksikön.

Kuvat
Pixelmator
Käsittele ja paranna kuvia sekä luonnostele, maalaa ja 
luo edistyksellisiä kuvasommitelmia.

Camera+ 2
Kuvaa ja muokkaa käyttäen työkaluja, jotka toimivat 
yhtenäisesti iPhonessa ja iPadissa.

Infltr
Valitse yli seitsemästä miljoonasta suodattimesta, joilla 
voit parantaa kuvia, videoita, Live Photo -kuvia, 
syvyyskuvia ja GIF-animaatioita.

Adobe Photoshop Fix
Parantele ja korjaa kuvia helposti. Parannus, 
pehmennys, vaalennus ja muut säädöt tarjoavat sinulle 
tarkalleen kaipaamasi ilmeen.

Affinity Photo
Tämä varmatoiminen kuvanmuokkausappi tarjoaa 
täyden valikoiman sulavia Multi-Touch-eleitä ja 
Apple Pencilin tarkkuuden.

Mallit
Adobe Spark Page
Luo ammattimaiselta näyttävää grafiikkaa, verkkosivuja 
ja videoita muutamassa minuutissa. Selaa työpohjia tai 
aloita tyhjästä.

AutoCAD
Katsele, luo, muokkaa ja jaa DWG-tiedostoja 
helppokäyttöisillä piirustus- ja luonnostelutyökaluilla 
iPhonessa ja iPadissa.

Shapr 3D CAD Modeling
Vakaa 3D-mallinnus sujuu helposti tehokkaalla 
geometrisellä mallinnusmoottorilla ja varmatoimisella 
integroidulla työkalupakilla.

uMake
Luo mukaansatempaavaa 3D-sisältöä liikkeellä ollessasi 
intuitiivisten työkalujen ja parannetun 
katselukokemuksen avulla.

Piirtäminen
Procreate
Kahden tekstuurin siveltimet ja uraauurtava 
työskentelyalustan tarkkuus auttavat sinua luomaan 
kauniita luonnoksia, inspiroivia maalauksia ja vaikuttavia 
kuvituksia kaikkialla, minne menetkin.

Affinity Designer
Nopeat, tehokkaat ja tarkat suunnittelutyökalut 
helpottavat yhteistyön tekemistä muiden luovan työn 
ammattilaisten kanssa markkinointimateriaalien, 
verkkosivustojen, kuvakkeiden, käyttöliittymäsuunnittelun 
tai käsitetaiteen parissa.

Paper by WeTransfer
Luonnostele, piirrä, esitä kaaviona, väritä ja merkitse 
ylös muistiinpanoja ja ideoita käyttäen tätä vaikuttavaa 
luonnosteluappia.

Inspire Pro
Ainutlaatuinen maalaustekniikka tarjoaa uskomattoman 
nopean ja realistisen maalaus-, piirustus- ja 
luonnostelukokemuksen. 

Adobe Photoshop Sketch
Ikuista luovuutesi tulokset aina insipiraation iskiessä 
realistisilla kynillä, lyijykynillä ja vesiväreillä ja esittele 
oma luova prosessisi automaattisesti luoduilla 
nopeutetuilla videoilla.

Adobe Illustrator Draw
Luo tyylikkäitä vapaamuotoisia vektoripiirroksia ja 
muuta ideasi tuotantolaatua vastaaviksi taideteoksiksi.

https://apps.apple.com/fi/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/fi/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/fi/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/fi/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/fi/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/fi/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/fi/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/fi/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/fi/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/fi/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/fi/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Muistiinpanojen tekeminen 
Riko perinteistä muistiinpanojen tekemisen kaavaa näillä apeilla ja lisää mukaan äänileikkeitä, luonnoksia, 
tarkistuslistoja ja paljon muuta. Merkitse ajatuksesi muistiin ja järjestä ne nopeasti ja helposti. Ja ole tuotteliaampi 
kokouksissa keskittymällä keskusteluun muistiinpanojen tekemisen sijaan.

Muistiinpanot
Muistiinpanot on paras paikka merkitä ajatuksia 
pikaisesti muistiin tai tallentaa pidempiä muistiinpanoja 
täydennettyinä tarkistuslistoilla, kuvilla, verkkolinkeillä, 
skannatuilla dokumenteilla, käsinkirjoitetuilla 
muistiinpanoilla tai luonnoksilla.

Sanelin
Muuta iPhonesi tai iPadisi kannettavaksi  
tallennuslaitteeksi. Luo tallenteita sisäänrakennetulla 
mikrofonilla ja muokkaa niitä omalla laitteellasi. Jaa ne 
sitten ystäviesi kanssa.

Nebo
Voit muotoilla käsinkirjoitettua tekstiä otsikoiksi, 
kappaleiksi ja luettelomerkityiksi listoiksi muutamalla 
napautuksella ja pyyhkäisyllä.

CaptureAudio
Tallenna esityksiä ja kokouksia, lisää omia 
muistiinpanojasi ja korosta tärkeitä aiheita muun 
muassa lipuilla. 

GoodNotes 5
Kirjoita muistiinpanoja tyylikkäästi käsin ja tee 
merkintöjä PDF-dokumentteihin. Tee hakuja 
muistiinpanoissasi vektorin värin hakutoiminnolla.

Evernote
Tallenna, järjestä ja jaa muistiinpanoja kaikkialta. 
Parhaat ideasi kulkevat aina mukanasi ja ovat aina ajan 
tasalla.

 Notability
Yhdistä samaan muistiinpanoon käsinkirjoitettua 
tekstiä, kuvia ja kirjoitusta ja tallenna jokainen 
yksityiskohta.

Microsoft OneNote
Luo ikioma digitaalinen muistikirjasi, jotta voit järjestää 
muistiinpanosi itsellesi parhaiten sopivalla tavalla. 

Notebook
Tee muistiinpanoja, lisää tiedostoja, luo tarkistuslistoja, 
tee luonnoksia, tallenna ääntä ja ikuista hetkiä.

Noted
Noted on tyylikäs appi äänen tallentamista ja 
muistiinpanojen tekemistä varten luennoilla, 
kokouksissa ja haastatteluissa. 

Bear
Tämä tyylikäs ja muuntautuva kirjoitusappi soveltuu 
erinomaisesti muistiinpanojen, proosan, koodin ja 
luonnosten tekemiseen.

Lomakkeiden luominen 
Näillä sähköisten lomakkeiden luomiseen omalla iPhonella tai iPadilla tarkoitetuilla apeilla pääset eroon 
paperikasoista. Millaisia dokumentteja sitten käsitteletkin, voit saada entistä tarkempaa dataa sekä tallentaa, 
yhdistää ja jakaa tuloksia helposti.

DocuSign
Hoida dokumenttien allekirjoittaminen ilmaiseksi 
helposti ja turvallisesti ilman kuukausirajaa.

FastField Mobile Forms
Tarjoa lomakkeet hetkessä liikkuvan henkilöstön 
käyttöön ja kerää selkeämpää ja monipuolisempaa 
dataa reaaliajassa.

SignNow
Lähetä asiakkaille tai kollegoille dokumentteja, joita he 
voivat allekirjoittaa pelkästään sormeaan käyttäen. 

iAuditor
Laadi omat tarkastuslomakkeesi. Suorita tarkastuksia, 
määrää korjaustoimenpiteitä ja jaa raportteja – kaikki 
omalla laitteellasi. 

GoCanvas
Automatisoi paperityötä ja digitoi prosesseja luomalla 
digitaalisia lomakkeita ja tarkistuslistoja.

SignEasy
Allekirjoita dokumentteja helposti itse, kerää 
allekirjoituksia henkilökohtaisesti tai lähetä jäljitettyjä 
dokumentteja asiakkaille. 

Adobe Fill & Sign
Täydennä, allekirjoita ja lähetä mitä tahansa lomakkeita 
nopeasti. Nappaa kuva paperisesta lomakkeesta ja 
täydennä se iPhonella tai iPadilla.

ProntoForms - Mobile Forms
Tee tietojen kerääminen ja käyttö helpoksi 
etätyöntekijöille ja jaa tulokset automaattisesti.

https://apps.apple.com/fi/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/fi/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/fi/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/fi/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/fi/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/fi/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/fi/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/fi/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/fi/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/fi/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/fi/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/fi/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/fi/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/fi/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/fi/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/fi/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/fi/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Projektien suunnitteleminen
Laita projektisi etenemään kellontarkasti apeilla, jotka auttavat sinua suunnittelemaan, visualisoimaan, seuraamaan ja 
jakamaan tehtäviä ja toimintoja. Määritä projektien tehokkuus uusiksi ilman toimistolle menemisen tarvetta.

Teamwork Projects
Hallitse käynnissä olevia projekteja Teamwork.com-
tililläsi. Suorita tehtäviä, saavuta välitavoitteita, jaa 
tiedostoja, seuraa ajankäyttöä ja tee paljon muuta. 

Basecamp 3
Kasvata vastuita ja kommunikoi entistä tehokkaammin 
muun muassa tehtäväluetteloiden, viestien, aikataulujen 
ja raporttien avulla.

OmniPlan 3
Visualisoi, ylläpidä ja yksinkertaista projektejasi. Pilko 
tehtäviä osiin, optimoi resursseja ja valvo 
suunnitelmaasi.

Microsoft Visio Viewer
Katsele ja käytä Visio-kaavioita vuorovaikutteisesti 
suoraan iPhonelta tai iPadilta.

MindNode 6
Tallenna ajatuksesi ja tutki niiden välisiä yhteyksiä 
helposti, jotta voit järjestää ideasi ja jakaa niitä.

Smartsheet
Luo ja muokkaa töitä ja jaa niitä tiimisi kanssa, jotta 
jokaisella on uusimmat tiedot.

Trello
Järjestä ja priorisoi projektisi hauskalla, joustavalla ja 
yhteistyöhön sopivalla tavalla käyttämällä tauluja, 
luetteloita ja kortteja. 

OmniOutliner 3
Luo täydellisiä suunnitelmia esimerkiksi älykkäillä 
sarakkeilla, skriptattavuudella, muokattavilla tyyleillä ja 
työpohjilla. 

Agenda 
Suunnittele ja dokumentoi projektejasi käyttäen tätä 
päivämääriin painottuvaa appia muistiinpanojen 
tekemiseen.

MeisterTask
Luo visuaalisia projektitaulukoita, lähetä kutsuja tiimin 
jäsenille ja tee yhteistyötä reaaliajassa. 

Asana
Merkitse nopeasti muistiin tehtäviä, hoidettavia asioita, 
muistutuksia ja ideoita ja pysy työsi tasalla mistä tahansa. 

Tehtävien priorisoiminen
Pysy tehtäväluettelosi tasalla, olivatpa tehtävät miten monimutkaisia tahansa. Lisää toimintoja, jotka antavat sinulle 
hälytyksen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, jotta voit keskittyä käsillä olevaan tehtävään.

Pikakomennot
Rationalisoi usein tekemäsi asiat Pikakomentoja 
käyttäen. Siri voi yhdistää päivittäiset rutiinisi älykkäästi 
muiden valmistajien appeihin ja ehdottaa käteviä 
pikakomentoja. 

Muistutukset
Muistutukset auttaa sinua pysymään ajan tasalla kaikista 
työpäiväsi aikana tarvittavista asioista. Se auttaa 
sopimaan tapaamiset, lähettämään sähköposteja, 
seuraamaan projekteja ja tekemään paljon muuta. 

Things 3
Kokoa helposti ajatuksiasi, luo projekteja kutakin 
tavoitettasi varten ja suunnittele niiden saavuttamiseen 
tarvittavat vaiheet.

Todoist
Pysy ajan tasalla kaikesta – niin yksinkertaisista asioista 
kuin kunnianhimoisista projekteistakin. 

Wunderlist
Hoida asiat valmiiksi helpolla tehtäväluettelolla ja 
tehtävien hallintatyökaluilla. 

2Do
Luo käteviä tehtäviä, tarkistuslistoja ja projekteja 
alatehtävineen, muistiinpanoineen, liitteineen ja 
hälytyksineen.

OmniFocus 3
Luo projekteja ja tehtäviä, järjestä niitä tunnisteiden 
avulla ja keskity siihen, mitä voit tehdä juuri nyt. 

https://apps.apple.com/fi/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/fi/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/fi/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/fi/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/fi/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/fi/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/fi/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/fi/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/fi/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/fi/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/fi/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/fi/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/fi/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/fi/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/fi/app/omnifocus-3/id1346190318
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Yhteistyön tekeminen
Pysy yhteyksissä asiakkaiden, kollegoiden ja kumppaneiden kanssa ja laajenna verkostoasi sosiaalisen median kautta 
tehokkailla apeilla, joilla pysyt yhteyksissä ja ajan tasalla.

Viestit
Viestien avulla voit muun muassa lähettää ja 
vastaanottaa tekstiviestejä, kuvia, videoita ja 
personoituja tehosteita.

FaceTime
FaceTimea käyttämällä voit saada nopeasti yhteyden tiimiisi 
sen olinpaikasta riippumatta. FaceTime tukee video- ja 
äänipuheluita jopa 32 ihmisen kanssa samaan aikaan. 

Podio
Yhtä appia käyttämällä voit saada tiimisi toimimaan hyvin 
yhteen integroidun sisällön, keskusteluiden ja prosessien 
avulla ja voit ohjata projektejasi mistä tahansa.

ZOOM Cloud Meetings
Aloita 100 hengen kokous tai liity mukaan sellaiseen. 
Videokuva on moitteeton, ääni kristallinkirkas ja näytön 
jako ja viestintä sujuvat hetkessä.

join.me
Liity mukaan neuvottelupuheluun, järjestä 
videoneuvottelu ja jaa sisältöä, missä tahansa oletkin. 

Yammer
Pidä yhteyttä oikeisiin ihmisiin organisaatiossasi sekä 
etsi ja jaa tietoa tiimeihin, projekteihin ja ideoihin liittyen. 

Slack
Tee yhteistyötä käyttämällä alustaa, joka luo 
keskustelulle kanavat aiheen, projektin ja tiimin mukaan. 

Quip
Yhteistyö sujuu nopeasti ja helposti yhdessä kätevässä 
paikassa, joka on tarkoitettu tiimeille elävien 
dokumenttien luomiseen. 

Skype
Puhu, chattaa ja tee yhteistyötä kollegoiden kanssa. Soita 
paikallispuheluita ympäri maailmaa edullisin hinnoin. 

Cisco Jabber
Tee yhteistyötä käyttäen pikaviestintä-, ääni-, 
ääniviesti- ja videopuheluominaisuuksia. 

Cisco Webex Meetings
Liity mukaan mihin tahansa kokoukseen, tapahtumaan 
tai koulutustilaisuuteen tai esiinny niissä alan johtavaa 
ääntä ja videokuvaa hyödyntäen. 

Moxtra Individual
Pidä esityksiä ja vastaanota palautetta ja sisältöön 
liittyviä hyväksyntöjä, jotta voit solmia yrityskauppoja 
liikkeellä ollessasi. 

Cisco Webex Teams
Edistä työntekoa turvallisissa työskentelytiloissa, joissa 
jokainen voi antaa oman panoksensa milloin vain.

Tiedostojen hallinnoiminen
Käytä ja jaa yritysdokumentteja useilta pilvitallennuspalveluiden tarjoajilta. Työskentele entistä tehokkaammin 
käyttäen yhtä tietoaineistoa kaikilla laitteillasi.

Tiedostot
Tiedostot-appi tuo kaikki dokumenttisi yhteen, joten voit 
selata, etsiä ja järjestellä niitä yhdessä paikassa – mukaan 
lukien tiedostot, jotka sijaitsevat muiden valmistajien 
tallennuspalveluissa (kuten OneDrive, Box ja Dropbox).

Google Drive
Katsele dokumentteja, etsi tiedostoja, aseta oikeuksia ja 
salli tiedostojen katselu offline-tilassa. 

Microsoft OneDrive
Käytä ja jaa helposti dokumentteja, kuvia ja muita 
tiedostoja iPhonesta ja iPadista. 

Dropbox
Tämä luovan yhteistyön tila kokoaa tiedot yhteen 
keskeiseen paikkaan ja synkronoi ne turvallisesti kaikilla 
laitteilla.

Box
Tallenna, hallitse ja jaa turvallisesti kaikkia tiedostoja, 
kuvia ja dokumentteja 10 gigatavun ilmaisen 
pilvitallennustilan avulla. 

Adobe Creative Cloud
Hallitse tiedostojasi, katso oppitunti ja lataa appeja. 
Hae, selaa ja esikatsele Photoshopin, Illustratorin ja 
InDesignin suunnittelutoimintoja.

https://apps.apple.com/fi/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/fi/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/fi/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/fi/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/fi/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/fi/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/fi/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/fi/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/fi/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/fi/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/fi/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/fi/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/fi/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/fi/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/fi/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Oman brändin markkinoiminen
Näiden appien avulla voit hallita digitaalista markkinointiasi, nostaa omaa profiiliasi ja luoda kampanjoja, joilla saat 
kaikki kiinnostumaan omasta yritystoiminnastasi.

Buffer
Aikatauluta julkaisuja ja seuraa sisältösi toimivuutta muun 
muassa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Weebly
Luo ja julkista oma verkkoliiketoimintasi, verkkosivustosi 
tai blogisi ja laajenna sitä. Yksinkertaista 
työskentelyprosesseja vetämällä ja pudottamalla. 

MailChimp
Luo ja lähetä sähköpostiviestejä, hallitse tilaajia ja pidä 
ohjat käsissä markkinointisi suhteen. 

WordPress
Luo oma WordPress-blogisi tai -verkkosivustosi ja 
hallitse sitä. Luo julkaisuja ja muokkaa niitä, katsele 
tilastoja ja vastaa kommentteihin. 

Zoho Campaigns
Luo ja lähetä sähköpostiviestejä, hallitse tilaajia ja pidä 
ohjat käsissä markkinointisi suhteen.

Marketo Moments
Katso, miten tehokkaita uusimmat kampanjasi ovat ja 
ryhdy toimenpiteisiin tulevien kampanjoidesi suhteen. 
Voit tehdä tämän kaiken kätevästi iPhonella tai iPadilla.

LinkedIn

Löydä ja luo kontakteja, hoida suhteita, etsi työpaikkoja 
ja hae niihin sekä vastaanota eri aiheita ja yrityksiä 
koskevia päivityksiä.

Wix
Pidä yhteyttä ihmisiin, hallitse liiketoimintaasi ja tee 
enemmän liikkeellä ollessasi Wix-apin tarjoamalla 
omalla muokattavalla mobiilialueellasi.

Marketo Events
Tarkista tapahtumiesi osallistujat nopeasti ja helposti ja 
synkronoi tiedot saumattomasti takaisin Marketo-
ohjelmaan käyttäen useita iPad-laitteita. 

HootSuite
Aikatauluta ja jaa julkaisuja omilta Twitter-, Facebook-, 
Instagram- ja LinkedIn-tileiltäsi.

Asiakkaiden sitouttaminen
Näe liiketoimintasi kasvavan, kun muutat yhä useampia potentiaalisia asiakkaita varsinaisiksi asiakkaiksi. Tarjoa sen 
jälkeen erinomainen kokemus, joka saa heidät palaamaan takaisin yhä uudelleen.

Salesforce
Kirjaa, hallitse ja analysoi helposti asiakkaiden 
aktiivisuutta asiakassuhteiden hallintaan tarkoitetulla 
työkaluvalikoimalla. 

ForceManager CRM
Kasvata vastuita ja kommunikoi entistä tehokkaammin 
muun muassa tehtäväluetteloiden, viestien, aikataulujen 
ja raporttien avulla.

Zendesk Support
Seuraa, priorisoi ja ratkaise asiakkaiden tukipyyntöjä 
tyylikkään yksinkertaisella järjestelmällä.

Daylite
Hallitse asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja toimittajia 
helposti yhdestä paikasta.

ScreenMeet Support
Auta asiakkaita jakamaan näyttönsä helposti tukitiimiesi 
kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista etänä.

Cloze Relationship Management
Analysoi tietoja ja käytä niistä saatuja löydöksiä. Näe 
kaikki yhteystietoihisi liittyvä yhdestä paikasta, mukaan 
lukien sähköpostit, kokoukset ja puhelut.

https://apps.apple.com/fi/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/fi/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/fi/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/fi/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/fi/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/fi/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/fi/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/fi/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/fi/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/fi/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/fi/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/fi/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/fi/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/fi/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/fi/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/fi/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Myyntitiimien kannustaminen
Tarjoa myyntitiimeillesi kannustavaa ja kiinnostavaa sisältöä, jota ne voivat käyttää mistä tahansa. Perehdytä ja 
kouluta tiimisi nopeasti helpottamalla oikean sisällön löytämistä, omaksumista ja jakamista.

Zunos
Zunosin avulla voit tarjota interaktiivisia arviointeja, 
koota sisältöä tai tarjota räätälöidyn 
oppimiskokemuksen. 

Showpad
Tarjoa myyntitiimeillesi mahdollisuuksia alustalla, joka 
sopii perehdytykseen, koulutukseen, valmennukseen ja 
myyntisisällön hallintaan.

Apple Books
Apple Booksille on entistä enemmän vaihtoehtoja 
sisällön luontiin, joten nyt on helpompaa kuin koskaan 
tarjota innostavaa ja interaktiivista sisältöä yleisöllesi.

Ajankäytön seuraaminen
Aikasi on arvokasta. Seuraa, kuinka paljon käytät aikaa eri asiakkaisiin ja projekteihin ja luo ammattitasoisia laskuja 
asiakkaita varten muutamassa sekunnissa.

HoursTracker
Kirjaa aloitus- ja lopetusaikasi työskennellessäsi. 
Seuraa ajankäyttöäsi helposti ja laske ansiot yhdestä tai 
useammasta työstä.

Helios
Järjestä tärkeät työt ja keskity olennaiseen tällä 
helppokäyttöisellä, freelancereille ja etätyöntekijöille 
tarkoitetulla ajan seurantatyökalulla. 

Time Master + Billing
Seuraa aikaa ja kuluja, katsele raportteja ja luo 
ammattitason PDF-laskuja suoraan iPhonesta tai 
iPadista.

Invoice2go
Lähetä ammattitason laskuja ja arvioita asiakkaillesi ja 
vastaanota maksut nopeammin. 

Timelines Time Tracking
Tiedosta, mihin aikasi kuluu ja löydä tapoja kehittää 
rutiinejasi, olla tehokkaampi ja saavuttaa enemmän. 

Hours Time Tracking
Hours-appi tekee ajankäytön seurannasta helppoa 
visuaalisen aikajanan, älykkäiden muistutusten ja 
yksityiskohtaisen raportoinnin avulla.

https://apps.apple.com/fi/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/fi/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/fi/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/fi/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/fi/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/fi/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/fi/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/fi/app/hours-time-tracking/id895933956
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Kulujen kirjaaminen
Toimistoaikaa ei tarvitse käyttää kuluraporttien täyttämiseen. Näillä apeilla voit luoda ja hallita yritystoiminnan kuluja 
nopeasti liikkeellä ollessasi.

XpenseTracker
Seuraa kaikkia liiketoiminnan kulujasi ja kilometrimääriä 
ja raportoi ne. Vie raportit ja valokuvatut kuitit suoraan 
työpöydällesi.

Zoho Expense
Automatisoi liiketoiminnan ja matkakulujen hallinta ja 
vähennä kuittien tallentamiseen ja kuluraporttien 
valmisteluun käytettyä aikaa. 

Expensify
Hallitse kuluraportteja ja seuraa kuitteja ja 
liikematkustusta pienyritysten, tilien ja yksittäisten 
henkilöiden osalta.

SAP Concur
Nykyiset SAP Concurin käyttäjät voivat tämän oheisapin 
avulla varata matkoja, täydentää kuluraportteja ja 
hyväksyä laskuja.

Maksujen hyväksyminen
Ota maksuja vastaan paikan päällä, olitpa sitten missä tahansa. iPhonen ja iPadin innovatiivisten appien ja 
maksuratkaisujen avulla olet aina mukana liiketoiminnassa.

Square Point of Sale
Hyväksy pankki- ja luottokortteja, EMV-sirukortteja ja 
Apple Pay -maksuja Square Readerin avulla. Pysy ajan 
tasalla myynnistä ja varastotilanteesta reaaliajassa.

talech Register
Vastaanota tilauksia, hyväksy maksuja, hallitse 
varastoasi ja käytä asiakastietoja helpon ja intuitiivisen 
käyttöliittymän avulla.

Vend POS
Myy liikkeellä ollessasi, pysy lähellä asiakkaita ja hallitse 
ja kasvata vähittäismyynnin liiketoimintaasi mistä 
tahansa maailman kolkasta tämän vähittäismyynnin 
POS-ratkaisun avulla.

TouchBistro Point of Sale
Hoida tilaukset ja resursointi ilman arvailuja, sujuvoita 
maksamista, kehitä ruokalistan hallintaa ja luo 
yksityiskohtaisia raportteja ravintolaasi varten.

QuickBooks GoPayment POS
Hyväksy maksuja luotolla ja tilisiirtoina ja seuraa kaikkea 
yhdestä paikasta.

Revel POS
Tämä ominaisuuksiltaan monipuolinen liiketoiminnan 
hallinta-alusta integroi kaikki toiminnot ja 
asiakaskanavat samaan POS-näkymään.

iZettle Pro
Hyväksy maksuja ja lisää myyntiä tällä 
myyntipisteratkaisuapilla, joka on suunniteltu 
erityisesti baareille, kahviloille ja ravintoloille.

Shopify
Pyöritä liiketoimintaasi mistä tahansa. Olipa sinulla 
sitten yksi tai useampia Shopify-myymälöitä, tämän 
apin avulla on helppoa hallita tilauksia ja tuotteita, pitää 
yhteyttä henkilöstöön ja seurata myyntiä.

ShopKeep Point of Sale
Seuraa myyntiä, hallitse varastoa, helpota henkilöstön 
hallintaa ja tee paljon muuta iPadilla.

https://itunes.apple.com/fi/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/fi/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/fi/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/fi/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/fi/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/fi/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/fi/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/fi/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/fi/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/fi/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/fi/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/fi/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Taloushallinto
Valvo yrityksesi talousasioita näillä iOS:lle ja iPadOS:lle tarkoitetuilla taloushallinnon ratkaisuilla. Laadi laskuja, maksa 
palkkoja, hallitse kassavirtaa ja huolehdi liiketoiminnan sujuvuudesta.

Kashoo Cloud Accounting
Saat kaiken taloushallinnon tuen pienyrityksesi 
tarpeisiin ammattimainen raportointi, laskutus ja kulujen 
seuranta mukaan lukien.

FreshBooks Cloud Accounting
Hallitse pienyritystäsi tällä pienyrityksille tarkoitetulla 
pilvipohjaisella taloushallinnon ohjelmistolla. Lähetä 
laskuja sekä seuraa ja hallitse kuluja vaivattomasti.

Xero
Täsmäytä ja lähetä laskut helposti, luo 
kulukorvaushakemuksia ja tallenna kuitit tietäen, että 
salatut tietosi tallennetaan turvallisesti pilveen.

QuickBooks Accounting
Hallitse yrityksesi kuluja ja kassavirtaa helposti. Luo 
laskuja ja katsele voittoja ja tappioita.

Tietojen analysoiminen
Tee raporteista tehokkaampia monipuolisten grafiikoiden ja vuorovaikutteisuuden avulla. Vie datan visualisointi uusiin 
ulottuvuuksiin ja muodosta näkemyksiä liiketoiminnastasi ennenkuulumattomin tavoin.

Tableau Mobile
Pysy ajan tasalla tiedoistasi missä tahansa. Katsele 
hallintapaneeleja ja selaa, hae ja suodata datajoukkoja.

SAP Analytics Cloud Roambi
Luo ja tarjoa monipuolisia, interaktiivisia raportteja, 
kaavioita, hallintapaneeleja, suorituskykymittareita, 
analytiikkaa ja datan visualisointeja. 

Numerics
Suunnittele tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä 
hallintapaneeleja, jotka muodostavat yhteyden 
liiketoimintatietoihisi turvallisesti ja reaaliajassa. 

Microsoft Power BI
Käytä tietoja, vastaanota ilmoituksia, tee merkintöjä ja 
jaa käyttäen tehokkaita ominaisuuksia, jotka 
mahdollistavat päätöksenteon.

QlikView mobile
Analysoi dataa ja käytä löydöksiäsi päätöksenteon 
tukena.

MicroStrategy Mobile for iPad
MicroStrategy-asiakkaat voivat nyt siirtyä 
mobiilisuuteen olemassa olevien yritys- ja 
tietojärjestelmien avulla. 

https://itunes.apple.com/fi/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/fi/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/us/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/fi/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/fi/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/fi/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/fi/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/fi/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/fi/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/fi/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/fi/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Vuorojen organisoiminen
Hallitse tiimiäsi, seuraa läsnäoloja ja integroi mukaan palkanlaskenta. Näiden appien avulla voit varmistua siitä, että 
oikeat ihmiset ovat palveluksessasi oikeaan aikaan.

Crew Messaging and Scheduling
Helpota tiimin viestintää, luo ryhmäviestejä, aikatauluta 
vuoroja ja määrää tehtäviä.

Planday Employee Scheduling
Rationalisoi tuntityöntekijöiden hallintaa ja aikatauluja ja 
paranna hallinnollista tehokkuutta.

Deputy: Shift Schedule Maker
Hallitse työntekijäluetteloita, suunnittele vuoroja, 
kommunikoi tiimien kanssa, katsele tehtäviä, hallitse 
palkkoja ja muodosta parempi näkemys yritystoiminnastasi.

Työntekijöiden hyvinvointi
Työntekijät pysyvät terveinä, energisinä ja tuotteliaina koko päivän, kun heidän hyvinvointiinsa panostetaan, 
esimerkiksi seisomismuistutusten ja kuntoilutavoitteisiin pyrkimisen avulla.

Challenges - Compete, Get Fit
Kohenna kuntoasi ja kilpaile ystävien, perheenjäsenten ja 
kollegoiden kanssa tiimipohjaisten haasteiden muodossa.

Headspace
Rentoudu opastettujen meditaatioiden ja mindfulness-
tekniikoiden avulla. Ne tuovat elämääsi mielenrauhaa, 
hyvinvointia ja tasapainoa.

MyFitnessPal
Aseta kaloritavoitteet, tallenna päivittäinen 
ravinnonsaantisi ja kuntoilusi ja aloita elämänmuutos jo 
tänään. 

https://apps.apple.com/fi/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/fi/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/fi/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/fi/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/fi/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/fi/app/myfitnesspal/id341232718
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Yksinkertaistettu appien jakelu
Ryhdy toimeen yhdessä keskitetyssä paikassa.
Apple Business Manager helpottaa appien ja kirjojen etsimistä, ostamista ja jakamista suurina määrinä kaikkien 
yrityksesi tarpeiden mukaan.

Jaa Apple Business Managerin kautta ostetut apit helposti mobiililaitteiden hallintaratkaisun (MDM) avulla käyttäjille 
tai laitteille missä tahansa maassa, jossa appeja on saatavilla. Määrälisenssiluoton avulla voit käyttää 
hankintatilauksia sisällön ostamiseen jälleenmyyjän kautta. Apple Business Manager toimii saumattomasti suosittujen 
MDM-ratkaisujen, kuten Jamfin, VMwaren ja MobileIronin kanssa.

Lisätietoja ↗

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


App Store
App Storessa on yli 235 000 appia, jotka 
on suunniteltu tekemään yrityksestäsi 
entistä tehokkaampi, pystyvämpi ja 
mobiilimpi.

Siirry yritysten App Storeen ↗

Apple at Work
iPhone, iPad ja Mac ovat parhaat työkalut 
yrityksille. Lisätietoja Applen tuotteista, 
alustoista, kumppaneista ja muista 
resursseista, joilla pääset alkuun.

Lisätietoja ↗

Today at Apple
Tee huippuluokan työstäsi vieläkin 
parempaa yrityksille tarkoitetuilla 
käytännönläheisillä tapahtumilla, joissa 
riittää tarjontaa aina valokuvauksesta ja 
videoista taiteeseen ja suunnitteluun 
saakka. Liity mukaan tutkimaan työkaluja, 
tutustumaan appeihin ja inspiroitumaan, 
jotta saat aikaan entistä enemmän. 

Tutustu nyt ↗

© 2019 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages ja Siri ovat Apple Inc:n 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Multi-Touch on Apple Inc:n tavaramerkki. App Store, iCloud ja Today at Apple ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa rekisteröityjä palvelumerkkejä. Adobe on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. IOS on 
Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä. Muut mainitut yritys- ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä.

Lisäresurssit

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewGenre?id=6000&mt=8&ls=1
https://www.apple.com/fi/business/
https://www.apple.com/today/collection/business-collection/

