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Tartalom
Az alkalmazottak akkor dolgoznak a leghatékonyabban, 
ha általuk előnyben részesített módszerekre 
támaszkodhatnak a munkájuk során. Az iPaden és iPhone-
on elérhető több ezer alkalmazás segítségével csapata 
rugalmasan, kreatívan, egymással együttműködve tud 
dolgozni, és a tagok mindig kapcsolatban maradhatnak 
egymással. Ebben az útmutatóban megismerkedhet 
néhány remek üzleti alkalmazással, amelyek elérhetők 
az App Store-ban. 

Kattintson egy alkalmazás nevére a letöltéshez vagy 
a rá vonatkozó további részletek megtekintéséhez az 
App Store-ban.
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Munkavégzés dokumentumokkal
Illusztrált jelentéseket, interaktív diagramokat és meggyőző bemutatókat hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg 
másokkal. Többféle dokumentumformátumot is zökkenőmentesen használhat, és új szintre emelheti vállalkozása 
működési hatékonyságát. 

Dokumentumok
Pages
Gyorsan összeállíthat leveleket és jelentéseket az Apple 
látványos sablonjaival és előre kialakított stílusaival. A 
dokumentumokhoz megjegyzéseket és illusztrációkat 
adhat hozzá az Apple Pencillel.

Microsoft Word
Hatásos szöveges dokumentumokat, szövegkönyveket, 
blogbejegyzéseket, beszámolókat és önéletrajzokat 
állíthat össze. Egyszerűen hozhat létre, tekinthet meg, 
szerkeszthet és oszthat meg fájlokat. 

 Google Dokumentumok
Akár menet közben is létrehozhat és szerkeszthet 
dokumentumokat, amelyeken másokkal közösen is 
dolgozhat. Időt takaríthat meg és látványosabbá teheti 
dokumentumait a könnyen használható sablonokkal. 

Táblázatok
Numbers
Táblázatokat hozhat létre, amelyekhez egyszerűen 
hozzáadhat képeket, grafikákat és további táblákat. 
Interaktív diagramokkal szemléltetheti az adatait. 

Microsoft Excel
Adott igényeknek megfelelő táblázatokat állíthat össze. 
Összetett függvényeket alkalmazhat, amelyek sokféle 
célra használhatók.

Google Sheets
Táblázatokat hozhat létre és oszthat meg másokkal. 
Bármikor dolgozhat rajtuk, akár még internetkapcsolat 
nélkül is.

Bemutatók
Keynote
A letisztult, intuitív kezelőfelület a legfontosabb 
eszközöket helyezi a középpontba, így a csapat minden 
tagja hozzáadhat látványos diagramokat, szerkeszthet 
fényképeket és használhat filmszerű effekteket. 

Microsoft PowerPoint
Sokoldalú, testreszabható és emlékezetes 
bemutatókkal komoly benyomást tehet másokra. 

Google Slides
Létrehozhat új bemutatókat, illetve szerkesztheti azokat 
a diákat, amelyek a webes felületen vagy egy másik 
eszközök lettek létrehozva. 

PDF-ek
PDF Reader Pro
Jegyzetekkel és könyvjelzőkkel láthat el, összevonhat 
és több részre darabolhat PDF-fájlokat. Egyszerűen 
tölthet ki űrlapokat az iPhone-ján vagy az iPadjén. 

PDF Expert
PDF-fájlokat olvashat, kiemelheti a tartalmukat, 
aláírhatja és kitöltheti őket. Szerkesztheti a meglévő 
PDF-fájlok szövegét, lecserélheti a képeket, és elrejtheti 
az érzékeny adatokat. 

Adobe Acrobat Reader
PDF-fájlokat tekinthet meg, láthat el jegyzetekkel 
és írhat alá. Az ujjával vagy az Apple Pencillel 
elektronikusan aláírhat bármely PDF-dokumentumot.

https://apps.apple.com/hu/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/hu/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/hu/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/hu/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/hu/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/hu/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/hu/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/hu/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Kreatív munka
Kifejezheti a kreativitását, és életre hívhatja az üzleti ötleteit. Olyan alkalmazások segítségével, amelyekkel egy rajz 
összehozása vagy egy kép szerkesztése csak pár pillanatot vesz igénybe, stílusosan mutathatja meg, hogy miben 
gondolkodik, és mit szeretne elérni.

Fotók
Pixelmator
Feljavíthat és retusálhat képeket, és összetett 
képkompozíciókat vázolhat fel, rajzolhat meg és hozhat létre.

Camera+ 2
Fotókat készíthet és szerkeszthet az iPhone-on 
és iPaden is használható eszközökkel.

Infltr
Több mint hétmillió szűrő közül választhat képek, 
videók, Live Photo-képek, animált GIF-ek, fényképek 
mélységélességének feljavításához.

Adobe Photoshop Fix
Könnyedén retusálhat és helyreállíthat képeket. 
Élsimítást, világosítást és egyéb módosításokat 
végezhet, hogy pontosan a kívánt végeredményt kapja.

Affinity Photo
Ezzel a sokoldalú professzionális fényképszerkesztő 
alkalmazással a hatékony és természetes Multi-Touch 
kézmozdulatok és az Apple Pencil pontossága is 
kihasználható.

Modellek
Adobe Spark Page
Professzionális megjelenésű grafikákat, weboldalakat 
és videókat hozhat létre néhány perc alatt. Böngészhet 
a meglévő sablonok között, vagy nulláról is kezdheti 
a munkát.

AutoCAD
Megtekinthet, létrehozhat, szerkeszthet és 
megoszthat DWG-fájlokat az iPhone-on és iPaden 
egyszerűen használható rajzolási és vázlatkészítési 
eszközökkel.

Shapr 3D CAD Modeling
A tömör testek 3D-modellezését teszi egyszerűvé ez 
a nagy teljesítményű geometriai modellező motor és 
a hozzá tartozó sokoldalú integrált eszközkészlet.

uMake
Menet közben is lenyűgöző 3D-tartalmakat hozhat létre 
az intuitív eszközök és a továbbfejlesztett megjelenítési 
felület segítségével.

Rajzolás
Procreate
A kéttextúrás ecsetekkel és a rendkívüli 
vászonfelbontásnak köszönhetően gyönyörű vázlatokat, 
inspiráló festményeket és lenyűgöző illusztrációkat 
hozhat létre, bárhol is járjon éppen.

Affinity Designer
Gyors, nagy teljesítményű és pontos tervezőeszközök 
teszik lehetővé, hogy könnyedén együtt dolgozzon más 
kreatív szakemberekkel különböző marketinganyagokon, 
weboldalakon, ikonokon, felhasználói felületek tervein 
vagy látványterveken.

Paper by WeTransfer
Ezzel a lenyűgöző vázlatkészítő alkalmazással bárhol és 
bármikor nekiállhat színezni, vagy készíthet vázlatokat, 
rajzokat, jegyzeteket vagy diagramokat.

Inspire Pro
Az alkalmazás szabadalmaztatott rajzolási motorja 
rendkívül gyors és élethű rajzolási, festménykészítési 
és vázlatolási élményről gondoskodik. 

Adobe Photoshop Sketch
Az élethű tollakkal, ceruzákkal és vízfestékes eszközökkel 
bárhol és bármikor szabadjára engedheti kreativitását, 
amikor csak elkapja az ihlet, az alkotási folyamatról pedig 
automatikus gyorsított videót is készíthet.

Adobe Illustrator Draw
Látványos szabadkézi vektorgrafikákat készíthet, és 
ötleteit gyártási minőségű alkotásokká alakíthatja át.

https://apps.apple.com/hu/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/hu/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/hu/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/hu/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/hu/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/hu/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/hu/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/hu/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/hu/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/hu/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/hu/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Jegyzetelés 
Ezekkel az alkalmazásokkal túlléphet a jegyzetelés szokásos keretein, és hangfelvételekkel, rajzokkal, 
ellenőrzőlistákkal és egyebekkel bővítheti feljegyzéseit. Gyorsan és egyszerűen lejegyezheti és rendszerezheti 
gondolatait. Az értekezleteken is jobban odafigyelhet, mert kevésbé kell a jegyzeteire koncentrálnia.

Jegyzetek
A Jegyzetekben gyorsan leírhatja futó gondolatait, vagy 
hosszabb jegyzeteket is elmenthet, amelyeket 
ellenőrzőlistákkal, képekkel, webes hivatkozásokkal, 
beolvasott dokumentumokkal, kézzel írt feljegyzésekkel 
vagy rajzokkal tehet teljessé.

Hangjegyzetek
iPhone-ját vagy iPadjét hordozható hangrögzítőként is 
használhatja. A beépített mikrofonnal felvételeket 
készíthet, amelyeket a készüléken szerkeszthet, majd 
megoszthatja őket ismerőseivel.

Nebo
Mindössze néhány koppintással és kézmozdulattal 
címekre, bekezdésekre és listajeles listákra formázhatja 
át a kézzel írt szövegeket.

CaptureAudio
Felveheti a bemutatókat és értekezleteket, hozzáadhat 
saját megjegyzéseket, megjelölheti a legfontosabb 
témákat, és egyéb funkciókat is használhat. 

GoodNotes 5
Látványos, kézírásos jegyzeteket készíthet, és 
megjegyzésekkel láthat el PDF-dokumentumokat. A Vector 
Ink motor a jegyzetek közötti keresést is lehetővé teszi.

Evernote
Bárhol és bármikor létrehozhat, rendszerezhet és 
másokkal is megoszthat jegyzeteket. Így a legjobb 
ötletei mindig kéznél és naprakész állapotban lesznek.

 Notability
Egyetlen jegyzeten belül kézírást, fotókat és gépelt 
szövegeket is használhat, hogy egyetlen apró részlet 
se vesszen el.

Microsoft OneNote
Létrehozhat egy saját digitális jegyzettömböt a 
feljegyzések igény szerinti rendszerezéséhez. 

Notebook
Jegyzeteket készíthet, fájlokat adhat meg, 
ellenőrzőlistákat hozhat létre, vázlatokat rajzolhat, 
hanganyagokat és pillanatképeket rögzíthet.

Noted
A Noted egy nagyszerű hangfelvevő és jegyzetkészítő 
alkalmazás előadásokhoz, értekezletekhez vagy interjúk 
készítéséhez. 

Bear
Ez a látványos és rugalmas íróalkalmazás tökéletes 
megoldást jelent jegyzetek, hosszabb szövegek, kódok 
és vázlatok rögzítéséhez.

Űrlapok létrehozása 
Megszabadulhat a tornyosuló papírkötegektől ezekkel az alkalmazásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül 
az iPhone-ján vagy iPadjén hozzon létre elektronikus űrlapokat. Bármilyen dokumentációs folyamatról legyen is szó, 
ezekkel az eszközökkel pontosabb adatokat kaphat, és egyszerűen rögzítheti, összevonhatja, és másokkal is 
megoszthatja az eredményeket.

DocuSign
Dokumentumokat írhat alá ingyenesen, egyszerűen és 
biztonságosan, havi korlátozás nélkül.

FastField Mobile Forms
Azonnal eljuttathatja az űrlapokat az irodához nem 
kötött munkatársakhoz, és valós időben gyűjthet össze 
letisztultabb és részletesebb adatokat.

SignNow
Dokumentumokat küldhet ügyfeleinek vagy 
munkatársainak, amelyeket néhány ujjmozdulattal 
aláírhatnak. 

iAuditor
Egyszerűen állíthat össze felülvizsgálati űrlapokat. 
Felülvizsgálatokat végezhet el, rendelkezhet a 
korrekciós lépésekről és jelentéseket oszthat meg 
másokkal, mindezt közvetlenül az eszközén. 

GoCanvas
Digitális űrlapok és ellenőrzőlisták létrehozásával 
automatizálhatja a papírmunkát és digitalizálhatja a 
munkafolyamatokat.

SignEasy
Egyszerűen írhat alá dokumentumokat, személyesen 
gyűjthet be aláírásokat, vagy olyan dokumentumokat 
küldhet az ügyfeleinek, amelyeknek a változásait 
nyomon lehet követni. 

Adobe Fill & Sign
Gyorsan tölthet ki, írhat alá és küldhet el űrlapokat. 
Fotókat készíthet a papíralapú űrlapokról, amelyeket 
aztán az iPhone-ján vagy iPadjén kitölthet.

ProntoForms – Mobile Forms
Leegyszerűsítheti a távolról dolgozók számára az 
adatok összegyűjtését és hozzáférését, és 
automatikusan megoszthatja a kapott eredményeket.

https://apps.apple.com/hu/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/hu/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/hu/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/hu/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/hu/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/hu/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/hu/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/hu/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/hu/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/hu/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/hu/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/hu/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/hu/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/hu/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/hu/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/hu/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/hu/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Projektek megtervezése
Az itt ismertetett alkalmazások segítenek a tevékenységek és műveletek megtervezésében, képI ábrázolásában, 
nyomon követésében és megosztásában, hogy a projektjei óramű pontossággal haladhassanak előre. A projektek 
hatékony kivitelezésében egészen új szintre léphet, anélkül, hogy betenné a lábát az irodába.

Teamwork Projects
Felügyelheti a folyamatban lévő projekteket a Teamwork.
com-fiókból. Többek között feladatokat véglegesíthet, 
kitűzött mérföldköveket érhet el, fájlokat oszthat meg, és 
nyomon követheti az egyes lépésekre szánt időket. 

Basecamp 3
Az alkalmazás teendőlistái, üzenetküldési módszerei, 
ütemtervei, jelentései és egyéb eszközei segítségével 
növelhető az átláthatóság, és hatékonyabbá tehető a 
kommunikáció.

OmniPlan 3
Vizualizálhatja, karbantarthatja és leegyszerűsítheti 
projektjeit. Részekre bonthatja a feladatokat, 
optimalizálhatja az erőforrás-használatot, és nyomon 
követheti a terv alakulását.

Microsoft Visio Viewer
Vision-diagramokat tekinthet meg és használhat 
közvetlenül az iPhone-on vagy iPaden.

MindNode 6
Feljegyezheti a gondolatait, rendszerezheti a köztük 
fennálló kapcsolatokat, és másokkal is megoszthatja az 
ötleteit.

Smartsheet
Munkafeladatokat hozhat létre, szerkeszthet és oszthat 
meg csapatával, hogy mindenkinek a legfrissebb 
információk álljanak a rendelkezésére.

Trello
Táblák, listák és kártyák segítségével rendszerezheti 
és állíthatja fontossági sorrendbe projektjeit egy 
szórakoztató, rugalmas, az együttműködést is lehetővé 
tévő környezetben. 

OmniOutliner 3
A szkriptezhető rendszerben tökéletes áttekintéseket 
hozhat létre intelligens oszlopokkal, egyéni stílusokkal, 
sablonokkal és egyéb funkciókkal. 

Agenda 
Megtervezheti és dokumentálhatja projektjeit ezzel 
a dátumalapú jegyzetkészítő alkalmazással.

MeisterTask
Vizuális projekttáblákat hozhat létre, együttműködésre 
kérhet fel csapattagokat, és valós időben végezhet 
közös munkát. 

Asana
Gyorsan feljegyezhet feladatokat, teendőket, 
emlékeztetőket és ötleteket, hogy sose veszítse 
el a fonalat, bármerre is járjon éppen. 

Feladatok rangsorolása
Mindig lépést tarthat a megoldandó feladatokkal, bármilyen összetett projektekről legyen is szó. Különböző 
műveletekkel a megfelelő időben és helyen emlékeztetheti magát a teendőire, hogy mindig az aktuális feladataira 
koncentrálhasson.

Billentyűparancsok
A billentyűparancsok megkönnyítik a leggyakoribb 
teendők gyors elvégzését. Siri képes intelligensen 
párosítani a mindennapos teendőket a külső felektől 
származó alkalmazásokkal, és kézenfekvő 
billentyűparancsokat tud javasolni. 

Emlékeztetők
Az Emlékeztetők segítenek lépést tartani a munkanap 
során észben tartandó teendőkkel, többek között 
értekezletek szervezésével, e-mailek küldésével vagy 
annak ellenőrzésével, hogy haladnak az aktuális projektek. 

Things 3
Egyszerűen rendszerezheti a gondolatait, projekteket 
hozhat létre különböző célkitűzésekhez, és 
megtervezheti az elérésükhöz szükséges lépéseket.

Todoist
Minden feladatát nyomon követheti, a legapróbb 
teendőktől a legnagyobb léptékű projektekig. 

Wunderlist
A teendők egyszerű listája és a feladatkezelési 
eszközök segítenek az ügyei elintézésében. 

2Do
Egyszerű feladatokat, ellenőrzőlistákat és projekteket 
hozhat létre, amelyeket részfeladatokkal, jegyzetekkel 
és mellékletekkel is elláthat, és riasztásokkal is 
beállíthat hozzájuk.

OmniFocus 3
Projekteket és feladatokat hozhat létre, amelyeket 
címkékkel rendszerezhet, és mindig az aktuális 
teendőire koncentrálhat. 

https://apps.apple.com/hu/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/hu/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/hu/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/hu/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/hu/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/hu/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/hu/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/hu/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/hu/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/hu/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/hu/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/hu/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/hu/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/hu/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/hu/app/omnifocus-3/id1346190318
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Együttműködés
Kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, munkatársaival és partnereivel, és a közösségi oldalakon is növelheti a jelenlétét 
ezekkel a hatékony alkalmazásokkal, amelyek gondoskodnak róla, hogy mindig elérhető és naprakész maradjon.

Üzenetek
Az Üzenetek alkalmazással szöveges üzeneteket, 
fényképeket, videókat, személyre szabott effekteket és 
egyéb tartalmakat is küldhet másoknak.

FaceTime
A FaceTime segítségével gyorsan elérheti csapattagjait, 
bárhol is tartózkodjanak éppen. A FaceTime-mal egyszerre 
akár 32 résztvevővel is folytathat hang- és videohívást. 

Podio
Az alkalmazás integrált tartalmai, beszélgetései és 
folyamatai gondoskodnak róla, hogy a csapattagok 
egymással szinkronban dolgozzanak, és a segítségével 
a projekteket bárhonnan irányítani tudja.

ZOOM Cloud Meetings
Akár 100 fős értekezleteket indíthat vagy vehet rajtuk 
részt. Az értekezleteket hibátlan kép- és kristálytiszta 
hangminőség jellemzi, és azonnali képernyőmegosztási 
és üzenetküldési funkciók is rendelkezésre állnak.

join.me
Bárhonnan csatlakozhat egy konferenciahíváshoz, 
elindíthat egy videókonferenciát vagy megoszthat 
tartalmakat másokkal. 

Yammer
Kapcsolatba léphet a cégen vagy szervezeten belül a 
keresett személyekkel, és adatokat oszthat meg és 
kereshet a különböző csapatokban, projektekben 
és tervekben. 

Slack
Ez egy együttműködési központ, ahol témakörök, 
projektek és csapatok szerinti beszélgetési csatornák 
hozhatók létre. 

Quip
A munkahelyi csapatok egyszerűen hozhatnak létre élő 
dokumentumokat, így gyorsan és könnyedén 
dolgozhatnak együtt. 

Skype
Beszélhet, cseveghet és együttműködhet 
munkatársaival. Kedvező áron hívhat a világon 
bármilyen helyi telefonszámot. 

Cisco Jabber
Együttműködhet munkatársaival az azonnali 
üzenetküldés (IM), hanghívások, hangüzenetek 
és videohívások segítségével. 

Cisco Webex Meetings
Bármilyen értekezlethez, eseményhez és képzéshez 
csatlakozhat és hozzájuk kötődő előadásokat tarthat, 
az iparágra jellemző egyik legjobb hang- és 
videominőség mellett. 

Moxtra Individual
Előadásokat tarthat, visszajelzéseket kaphat és 
jóváhagyásokat kérhet a tartalmaira vonatkozóan az 
üzletek megkötéséhez, akár menet közben is. 

Cisco Webex Teams
Biztonságos munkaterületeken mozdíthatja előre a 
feladatok elvégzését, ahol bármelyik érintett munkatárs 
közre tud működni.

Fájlok kezelése
Üzleti dokumentumainak eléréséhez és másokkal történő megosztásához számos különböző felhőbeli társzolgáltató 
közül választhat. A munka hatékonyságát nagyban növeli, ha minden eszközén ugyanazokat az adatokat használja.

Fájlok
A Fájlok alkalmazással összegyűjtheti a 
dokumentumokat, így egyetlen központi helyen 
tallózhatja, keresheti és rendezheti őket, beleértve az 
olyan külső tárhelyszolgáltatóknál elhelyezett fájlokat is, 
amilyen például a OneDrive, a Box vagy a Dropbox.

Google Drive
Megtekintheti dokumentumait, fájlokat kereshet, 
engedélyeket állíthat be, illetve engedélyezheti a fájok 
hálózati kapcsolat nélküli megtekintését. 

Microsoft OneDrive
Egyszerűen elérheti és megoszthatja az iPhone-on és 
az iPaden tárolt dokumentumait, fényképeit és egyéb 
fájljait. 

Dropbox
Ez a kreatív együttműködési felület egyetlen központi 
helyen gyűjti össze a fájlokat, és biztonságosan 
szinkronizálja őket az összes eszköz között.

Box
A 10 GB-nyi tartalom ingyenes tárolását lehetővé tévő 
felhőbeli tárhelyen biztonságosan tárolhatja, kezelheti 
és megoszthatja fájljait, fényképeit és dokumentumait. 

Adobe Creative Cloud
Kezelheti fájljait, oktatóanyagokat tekinthet meg és 
alkalmazásokat tölthet le. A Photoshop, az Illustrator és 
az InDesign használatával készült tervezési anyagokat 
kereshet, tallózhat, illetve megtekintheti az előnézetüket is.

https://apps.apple.com/hu/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/hu/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/hu/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/hu/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/hu/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/hu/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/hu/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/hu/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/hu/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/hu/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/hu/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/hu/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/hu/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/hu/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/hu/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Márkapromóció
Ezekkel az alkalmazásokkal felügyelheti digitális marketingjét, növelheti közismertségét, és olyan kampányokat 
állíthat össze, amelyek az Ön vállalkozására irányítják a figyelmet.

Buffer
Időzítheti a bejegyzések közzétételét, és nyomon 
követheti a közzétett tartalmak hatását a Facebookon, 
az Instagramon, a Twitteren és egyéb közösségi 
oldalakon.

Weebly
Létrehozhatja, elindíthatja és továbbfejlesztheti 
internetes vállalkozását, webhelyét vagy blogját. A 
kiépítési folyamatok húzásos áthelyezéssel még 
egyszerűbben elvégezhetők. 

MailChimp
E-maileket írhat és küldhet, kezelheti a regisztrációkat, 
és kézben tarthatja a marketinggel kapcsolatos 
tevékenységeket. 

Wordpress
Létrehozhatja és kezelheti saját blogját vagy webhelyét 
a Wordpress felületén. Bejegyzéseket hozhat létre és 
szerkeszthet, megtekintheti a statisztikákat, és 
válaszolhat a látogatók megjegyzéseire. 

Zoho Campaigns
E-maileket írhat és küldhet, kezelheti a regisztrációkat, 
és kézben tarthatja a marketinggel kapcsolatos 
tevékenységeket.

Marketo Moments
iPhone-járól vagy iPadjéről egyszerűen nyomon 
követheti, milyen hatása van a legutóbb indított 
kampányoknak, és lépéseket tehet azokkal 
kapcsolatban, amelyeket a közeljövőben kíván indítani.

LinkedIn
Kapcsolatokat alakíthat ki és tarthat fenn másokkal, 
állásokat kereshet és jelentkezhet rájuk, és hozzájuthat 
a kívánt témákkal vagy vállalatokkal kapcsolatos 
legfrissebb hírekhez.

Wix
A Wix alkalmazásban rendelkezésre álló, testreszabható 
mobilplatform segítségével menet közben is kapcsolatba 
léphet másokkal, illetve intézheti üzleti és egyéb ügyeit.

Marketo Events
Gyorsan és egyszerűen jelentkeztetheti be az Ön által 
szervezett események résztvevőit, és zökkenőmentesen 
szinkronizálhatja az adatokat a Marketo-programba 
egyszerre több iPad használatával. 

HootSuite
Megoszthat és ütemezhet bejegyzéseket Twitter-, 
Facebook-, Instagram- és LinkedIn-fiókjából.

Kapcsolat kialakítása az ügyfelekkel
Minél több potenciális vásárlóból válik valódi ügyfél, vállalkozása annál sikeresebb lesz. A jó élmények és az 
elégedettség pedig visszatérő ügyfeleket hozhat.

Salesforce
Az ügyfélkapcsolat-kezelési eszközökből álló 
programcsomaggal az ügyfelek tevékenysége 
egyszerűen naplózható, kezelhető és elemezhető. 

ForceManager CRM
Az alkalmazás teendőlistái, üzenetküldési módszerei, 
ütemtervei és jelentései segítségével növelhető az 
átláthatóság, és hatékonyabbá tehető a kommunikáció.

Zendesk Support
Nyomon követheti, fontossági sorrendbe állíthatja és 
elintézheti az ügyféltámogatáshoz érkező kéréseket 
egy rendkívül egyszerűen használható rendszerben.

Daylite
Egyetlen helyről, egyszerűen kezelheti a potenciális  
és a meglévő ügyfeleket, illetve a beszállítókat.

ScreenMeet Support
Az ügyfél egyszerűen megoszthatja készüléke 
képernyőjét az ügyfélszolgálati csapattal, akik így 
távolról is orvosolhatják a problémát.

Cloze Relationship Management
Elemezheti az adatokat és felhasználhatja a kapott 
eredményeket. A partnerekkel kapcsolatos adatokat, 
többek között az e-maileket, a találkozókat és a 
telefonhívásokat egyetlen helyen tekintheti át.

https://apps.apple.com/hu/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/hu/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/hu/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/hu/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/hu/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/hu/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/hu/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/hu/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/hu/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/hu/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/hu/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/hu/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/hu/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/hu/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/hu/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/hu/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Az értékesítő csapatok munkájának elősegítése
Hasznos, a munkájukhoz kötődő és bárhonnan hozzáférhető tartalmakat biztosíthat az értékesítési csapatok 
tagjainak. Ha könnyebben tudják megtalálni, áttekinteni és megosztani a megfelelő tartalmakat, az meggyorsítja 
a csapatok felkészítését és kiképzését.

Zunos
A Zunos segítségével interaktív értékeléseket adhat, 
megfelelő tartalmakat válogathat össze, és testre 
szabott oktatási megoldásokat bocsáthat rendelkezésre. 

Showpad
Megkönnyítheti az értékesítési csapat munkáját azzal, 
ha a betanítás, a képzés, a szakmai támogatás és az 
értékesítési tartalmak kezelése mind egyetlen 
platformon végezhető el.

Apple Books
Most még több tartalomlétrehozási lehetőség áll 
rendelkezésre az Apple Booksban, így minden 
korábbinál egyszerűbben állíthat össze érdekes 
és interaktív tartalmakat.

Feladatok és munkaidő nyomon követése
Az idő értékes kincs. Nyomon követheti a különböző projektekre és ügyfelekre fordított időt, és másodpercek alatt 
állíthat ki az üzleti igényeknek megfelelő számlákat az ügyfeleknek.

HoursTracker
Jelezheti, amikor megkezdi és amikor befejezi a 
munkát. Egyszerűen nyomon követheti az időráfordítást 
és kiszámíthatja a bevételeket, akkor is, ha több 
állásban dolgozik.

Helios
Ez a szabadúszóknak és távolról dolgozóknak készült, 
egyszerű időnyilvántartó eszköz segít a fontos 
feladatok megszervezésében és a figyelem megfelelő 
összpontosításában. 

Time Master + Billing
Közvetlenül az iPhone-on vagy iPaden követheti 
nyomon az időráfordítást és a költségeket, jelenítheti 
meg a jelentéseket és hozhat létre professzionális 
számlákat PDF-ben.

Invoice2go
Professzionális számlákat és költségbecslést küldhet az 
ügyfeleknek, így gyorsabban juthat a kifizetésekhez. 

Timelines Time Tracking
Képet kaphat arról, hogy általában mire fordítja 
az idejét. Így optimalizálhatja a napi rutinját, 
hatékonyabban dolgozhat, és többet érhet el. 

Hours Time Tracking
A megjeleníthető idővonallal, az intelligens 
emlékeztetőkkel és a részletes jelentésekkel az Hours 
nagyban megkönnyíti, hogy nyilván tudja tartani az idejét.

https://apps.apple.com/hu/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/hu/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/hu/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/hu/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/hu/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/hu/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/hu/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/hu/app/hours-time-tracking/id895933956
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Kiadások feljegyzése
Nem kell a munkaidő nagy részét a kiadásokkal kapcsolatos jelentések kitöltésére fordítani. Ezekkel az 
alkalmazásokkal gyorsan, menet közben hozhatók létre és kezelhetők az üzleti kiadásokkal kapcsolatos feljegyzések.

XpenseTracker
Az összes üzleti költséget és úti elszámolást nyomon 
követheti, a jelentéseket és a számlákról készült fotókat 
pedig közvetlenül exportálhatja az asztali számítógépre.

Zoho Expense
Az üzleti és az utazási költségek kezelésének 
automatizálásával csökkentheti a számlák rögzítésére 
és a költségjelentések készítésére fordított időt. 

Expensify
Kisebb vállalkozásoknál és ügyfeleknél, illetve egyes 
személyeknél használható költségjelentések 
készítéséhez, illetve a számlák és utazási költségek 
nyomon követéséhez.

SAP Concur
Az SAP Concur felhasználói választhatják ezt a 
kísérőalkalmazást az utazások elkönyveléséhez, 
költségjelentések kitöltéséhez és a számlák 
jóváhagyásához.

Kifizetések elfogadása
A tartózkodási helyétől függetlenül fogadhatja a kifizetéseket. Az iPhone-on és az iPaden elérhető innovatív 
alkalmazásokkal Ön mindig készen állhat rá, hogy jó üzletet kössön.

Square Point of Sale
A Square Reader használatával bank- és hitelkártyát, 
EMV-chipkártyát és az Apple Payt is elfogadhatja a 
fizetéshez. Valós időben követheti nyomon az 
eladásokat és a készletet.

talech Register
Egyetlen egyszerű, könnyen kezelhető felületen 
fogadhatja a rendeléseket, kezelheti a készletet és 
érheti el az ügyféladatokat.

Vend POS
Ezzel a kiskereskedelmi célú POS-megoldással a 
világon bárhol, menet közben intézheti az eladásokat, 
tarthatja a kapcsolatot az ügyfelekkel, illetve irányíthatja 
és gyarapíthatja kereskedelmi vállalkozását.

TouchBistro Point of Sale
Az alkalmazásnak köszönhetően a rendelésekkel és a 
személyzetfelvétellel kapcsolatban nem kell többé 
feltevésekre hagyatkozni, egyszerűsíthető a fizetés, 
egyszerűbben kezelhető az étlap, és részletes 
jelentések készíthetők az étterem működéséről.

QuickBooks GoPayment POS
Lehetővé teszi a hitel- és bankkártyás fizetést, és a 
felületén minden egy helyen követhető nyomon.

Revel POS
Ez a számos funkciót kínáló üzemeltetési platform 
minden üzemeltetési és ügyfelekkel kapcsolatos ügyet 
egyetlen POS-irányítópulton tesz elérhetővé.

iZettle Pro
Ezzel az értékesítési pontokon használható, kifejezetten 
bárok, kávézók és éttermek számára tervezett 
alkalmazással fogadhatja a kifizetéseket, és növelheti 
a forgalmat.

Shopify
Vállalkozását bárhonnan működtetheti. Ez az 
alkalmazás megkönnyíti a megrendelések és termékek 
kezelését, az alkalmazottakkal való kapcsolattartást és 
az értékesítés nyomon követését, akár egy, akár több 
Shopify-áruházat üzemeltet.

ShopKeep Point of Sale
Többek között az értékesítések nyomon követése, 
a készletkezelés és a személyzet irányításának 
megkönnyítése is lehetővé válik közvetlenül az iPaden.

https://itunes.apple.com/hu/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/hu/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/hu/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/hu/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/hu/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/hu/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/hu/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/hu/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/hu/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/hu/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/hu/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/hu/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Pénzügyek kezelése
Ezekkel az iOS-hez és iPadOS-hez készült könyvelési megoldásokkal egyszerűen kezelheti vállalkozása pénzügyeit. 
Számlákat állíthat ki, elvégezheti a bérszámfejtést, kezelheti a készpénzforgalmat, és gondoskodhat vállalkozása 
zökkenőmentes működéséről.

Kashoo Cloud Accounting
Minden szükséges könyvelési segítséget megkaphat 
kisvállalkozásához, beleértve a szakszerű jelentéskészítést, 
a számlázást és a költségek nyomon követését is.

FreshBooks Cloud Accounting
Ez a kisvállalkozásoknak készült, felhőalapú 
könyvelőszoftver remek választás lehet vállalkozása 
működésének irányításához. Zökkenőmentesen számlázhat, 
és könnyedén követheti és kezelheti a költségeket.

Xero
Az alkalmazás a számlák egyeztetéséről és elküldéséről, 
a költségek visszaigényléséről és a számlák rögzítéséről 
is gondoskodik, miközben titkosított adatai 
biztonságosan el vannak mentve a felhőben.

QuickBooks Accounting
Egyszerűen kezelheti vállalkozása költségeit és 
készpénzforgalmát. Számlákat hozhat létre, és 
áttekintheti a nyereségeket és veszteségeket.

Adatelemzés
A gazdagon illusztrált, interaktív jelentések a gyakorlatban általában hatékonyabbnak bizonyulnak. Ha az adatok 
megjelenítése terén magasabb szintre lép, olyan megállapításokat tehet vállalkozása működésével kapcsolatban, 
amelyek korábban nem lettek volna kimutathatók.

Tableau Mobile
Mindig kéznél tarthatja vállalkozása naprakész adatait. 
Irányítópultokat jeleníthet meg, és böngészheti, 
keresheti vagy szűrheti az adatkészleteket.

SAP Analytics Cloud Roambi
Részletes, interaktív jelentéseket, diagramokat, 
irányítópultokat, kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, 
elemzéseket és adatmegjelenítéseket állíthat össze és 
mutathat be másoknak. 

Numerics
Látványos, egyszerűen hozzáférhető irányítópultokat 
tervezhet, amelyekkel valós időben, biztonságos módon 
érheti el üzleti adatait. 

Microsoft Power BI
Hozzáférhet és megjegyzéseket fűzhet az adatokhoz, 
értesítéseket kaphat, és másokkal is megoszthatja az 
információkat a döntéshozatalt elősegítő, hatékony 
funkcióknak köszönhetően.

QlikView mobile
Elemezheti az adatokat, hogy a kapott eredmények 
a segítségére legyenek a döntéshozatal során.

MicroStrategy Mobile for iPad
A MicroStrategy ügyfelei most már a mobil megoldás 
használata mellett is dönthetnek meglévő vállalati és 
információs rendszereikben. 

https://itunes.apple.com/hu/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/hu/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/hu/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/hu/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/hu/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/hu/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/hu/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/hu/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/hu/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/hu/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Műszakok beosztása
Irányíthatja a csapatát, nyomon követheti, melyik csapattag mikor áll rendelkezésre, és integrálhatja a 
bérszámfejtést. Ezekkel az alkalmazásokkal gondoskodhat róla, hogy mindig a megfelelő személyzet legyen a kellő 
időben a megfelelő helyen.

Crew Messaging and Scheduling
Egyszerűsíti a csapaton belüli kommunikációt, lehetővé 
teszi a csoportos üzenetek létrehozását és a 
műszakbeosztás elkészítését, valamint a 
feladatok kiosztását.

Planday Employee Scheduling
Egyszerűsíti az órabérben dolgozók irányítását és 
beosztását, és hatékonyabb adminisztrációt tesz 
lehetővé.

Deputy: Shift Schedule Maker
Kezelheti az alkalmazottak névsorát, megtervezheti a 
műszakokat, kommunikálhat a csapatokkal, áttekintheti 
a feladatokat, kezelheti a bérszámfejtést, és nagyobb 
rálátásra és irányításra tehet szert a vállalkozása fölött.

Alkalmazottak közérzete
A rövid szünetre felszólító emlékeztetőktől a fitneszhez kapcsolódó célok kitűzéséig az alkalmazottak közérzetének 
szem előtt tartása azt eredményezi, hogy a dolgozók egészségesek és energikusak lesznek, így egész nap 
hatékonyan tudják végezni a munkájukat.

Challenges - Compete, Get Fit
A csapatoknak tervezett kihívásokkal formába 
lendülhet, és versenyezhet a barátaival, családtagjaival 
vagy munkatársaival.

Headspace
Az irányított meditáció és az elmélyülési technikák 
hozzájárulnak a nyugalomhoz, jó közérzethez és a lelki 
egyensúlyhoz.

MyFitnessPal
Beállíthat a kalóriafogyasztásra vonatkozó célokat, 
illetve nyomon követheti a napi étkezéseit és edzéseit, 
így már ma hozzáfoghat, hogy megváltoztassa az életét. 

https://apps.apple.com/hu/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/hu/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/hu/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/hu/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/hu/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/hu/app/myfitnesspal/id341232718
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Egyszerűsített alkalmazásterjesztés
Az első lépések egyetlen központi helyen elvégezhetők.
Az Apple Business Manager megkönnyíti az alkalmazások és könyvek keresését, megvásárlását és több példányban 
történő terjesztését, így minden üzleti igényt kielégít.

Az Apple Business Manager használatával megvásárolt alkalmazások egy mobileszköz-felügyeleti megoldással 
egyszerűen hozzárendelhetők felhasználókhoz vagy eszközökhöz minden olyan országban, ahol az alkalmazások 
elérhetők. A VPP-egyenleggel megrendeléses vásárlással is szerezhet be tartalmakat a viszonteladójától. Az Apple 
Business Manager zökkenőmentesen működik együtt az olyan népszerű mobileszköz-felügyeleti megoldásokkal, 
mint a Jamf, a VMware vagy a MobileIron.

További információ ↗

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


App Store
Az App Store-ban több mint 235 000 
üzleti alkalmazás érhető el, amelyekkel 
hatékonyabbá, felkészültebbé és a mobil 
munkavégzés feltételeihez igazodóvá 
teheti vállalkozását.

Látogasson el az üzleti felhasználóknak 
szánt App Store-ba ↗

Munkában az Apple
Az iPhone, az iPad és a Mac remek 
választás, ha üzleti célra használt 
eszközöket keres. Ismerje meg 
közelebbről is az Apple termékeit, 
platformjait, partnereit, és az első 
lépések megtételéhez segítséget nyújtó 
segédleteket.

További információ ↗

Today at Apple
Még a legjobb munkaerő is 
továbbfejleszthető a vállalkozásoknak 
szóló gyakorlati foglalkozásokon, 
amelyek témája a fényképezéstől a 
videókészítésen át a művészi tervezésig 
terjed. Résztvevőként felfedezhet új 
eszközöket és alkalmazásokat, és ihletet 
meríthet a fejlődéshez. 

Fedezze fel ↗

© 2019 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple név, az Apple embléma, az Apple Pay, az Apple Pencil, a FaceTime, az iPad, az iPhone, a Keynote, a Mac, a Numbers, a Pages 
és a Siri az Apple Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Multi-Touch az Apple Inc. védjegye. Az App Store, az iCloud és a Today at 
Apple az Apple Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. Az Adobe az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban, és a használata a licenctulajdonos beleegyezésével történt. A dokumentumban szereplő további termék- és vállalatnevek az illető vállalatok védjegyei lehetnek.

További segédletek

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

