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Inhoud
Wanneer mensen de ruimte krijgen om op hun eigen 
manier te werken, kunnen ze hun beste prestaties 
neerzetten. Met de duizenden apps voor iPhone en iPad 
kunnen uw teamleden flexibeler, creatiever en meer 
connected (samen)werken. In dit document hebben we 
een selectie van de beste zakelijke apps in de App Store 
voor u verzameld. 

Tik op de naam van een app om naar de App Store te 
gaan waar u meer informatie vindt en de app ook 
meteen kunt downloaden.
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Met documenten werken
Uw werknemers kunnen zelf geïllustreerde rapporten, interactieve diagrammen en overtuigende presentaties maken, 
bewerken en delen. Voor een optimale productiviteit is werken in meerdere bestandsstructuren geen enkel probleem. 

Documenten
Pages
Snel brieven en rapporten opstellen met fraaie 
sjablonen en stijlen van Apple en  met Apple Pencil 
opmerkingen en illustraties toevoegen.

Microsoft Word
Effectieve tekstdocumenten, scripts, blogs, verslagen 
en cv’s opstellen. Eenvoudig bestanden maken, 
aanpassen, inzien en delen. 

 Google Documenten
Altijd en overal documenten maken en bewerken, ook 
samen met anderen. Handige, gebruiksvriendelijke 
sjablonen voor een professionele uitstraling. 

Spreadsheets
Numbers
Spreadsheets maken en eenvoudig grafieken, 
diagrammen en tabellen invoegen. Gegevens 
aansprekender maken met interactieve diagrammen. 

Microsoft Excel
Spreadsheets op maat maken, compleet met 
geavanceerde formules.

Google Spreadsheets
Spreadsheets maken en delen, zelfs zonder 
internetverbinding.

Presentaties
Keynote
In de overzichtelijke, intuïtieve interface staan de 
belangrijkste tools binnen handbereik, zodat uw 
teamleden in een handomdraai een mooie grafiek kunnen 
invoegen, foto’s kunnen bewerken en filmische effecten 
kunnen toepassen. 

Microsoft PowerPoint
In deze veelzijdige app zetten uw medewerkers 
presentaties neer die staan als een huis. 

Google Presentaties
Nieuwe presentaties maken of dia’s bewerken die online 
of op een ander device gemaakt zijn. 

Pdf-bestanden
PDF Reader Pro
Pdf’s annoteren, van bladwijzers voorzien, combineren 
en splitsen. Eenvoudig formulieren invullen, gewoon op 
een iPhone of iPad. 

PDF Expert
Pdf’s lezen, markeringen aanbrengen, ondertekenen 
en invullen. Tekst in pdf’s bewerken, afbeeldingen 
vervangen en gevoelige informatie verbergen. 

Adobe Acrobat Reader
Pdf’s bekijken, annoteren en ondertekenen. U kunt elk 
pdf-bestand met uw vinger of een Apple Pencil 
elektronisch ondertekenen.

https://apps.apple.com/nl/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/nl/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/nl/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/nl/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/nl/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/nl/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/nl/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/nl/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Creatief zijn
Breng uw zakelijke ideeën op een creatieve manier tot leven. In deze apps kunt u heel eenvoudig tekeningen maken 
en afbeeldingen bewerken om uw communicatiematerialen een eigen uitstraling te geven.

Foto’s
Pixelmator
Afbeeldingen retoucheren en verbeteren, schetsen, 
schilderen en geavanceerde beeldcomposities maken.

Camera+ 2
Foto’s maken en bewerken met tools die op iPhone en 
iPad hetzelfde werken.

Infltr
Meer dan zeven miljoen filters voor foto’s, video’s, 
Live Photos, foto’s met dieptewerking en GIF-animaties.

Adobe Photoshop Fix
Eenvoudig afbeeldingen retoucheren en repareren. 
Nauwkeurige correcties, lichtaccenten en andere 
aanpassingen aanbrengen.

Affinity Photo
In deze professionele fotobewerkingsapp kunt u een 
compleet scala aan vloeiende Multi-Touch-gebaren 
gebruiken en nauwkeurig met Apple Pencil werken.

Modellen
Adobe Spark Page
In een handomdraai professionele graphics, 
webpagina’s en video’s maken op basis van een 
sjabloon of helemaal naar eigen inzicht.

AutoCAD
DWG-bestanden inzien, maken, bewerken en delen met 
gebruiksvriendelijke teken- en ontwerptools op iPhone 
en iPad.

Shapr 3D CAD Modeling
Dankzij de krachtige geometrische modelleringsengine 
en geïntegreerde toolkit is 3D-modellen maken heel 
gemakkelijk.

uMake
Altijd en overal meeslepende 3D-content maken met 
intuïtieve tools en een verbeterde weergave.

Tekenen
Procreate
Met behulp van onder meer penselen met een dubbel 
patroon en een baanbrekende resolutie kunt u altijd 
en overal de mooiste schetsen, schilderijen en 
illustraties maken.

Affinity Designer
Dankzij snelle, krachtige en nauwkeurige ontwerptools 
kunt u makkelijker met andere creatieve professionals 
aan marketingmaterialen, websites, pictogrammen, 
UI’s of concept art werken.

Paper by WeTransfer
Altijd en overal schetsen, tekenen, grafieken maken, 
inkleuren, aantekeningen maken en ideeën noteren in 
deze prachtige schetsapp.

Inspire Pro
Een unieke schilderengine zorgt voor een ongelooflijk 
snelle en realistische schilder-, teken- en schetservaring. 

Adobe Photoshop Sketch
Uw creatieve invallen kunt u met de realistische pennen, 
potloden en waterverfpenselen meteen omzetten in iets 
tastbaars. U kunt zelfs het hele proces vastleggen met 
een automatisch gegenereerde timelapse-video.

Adobe Illustrator Draw
Mooie, vrije vectorontwerpen maken en uw ideeën 
omzetten in artwork van productiekwaliteit.

https://apps.apple.com/nl/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/nl/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/nl/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/nl/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/nl/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/nl/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/nl/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/nl/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/nl/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/nl/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/nl/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-illustrator-draw/id911156590


Basishandleiding voor zakelijke apps 5

Notities maken 
Met deze apps kunt u niet alleen aantekeningen maken, maar bijvoorbeeld ook geluidsfragmenten, schetsen en 
checklists toevoegen. Alles wat u wilt onthouden, kunt u snel en overzichtelijk bewaren. En in een vergadering kunt 
u zich meer bezighouden met de inhoud dan met de notulen.

Notities
Notities is de beste plaats om snel iets te noteren of om 
uitgebreidere aantekeningen te maken, compleet met 
checklists, afbeeldingen, links, gescande documenten, 
handgeschreven notities of schetsen.

Dictafoon
Uw iPhone of iPad doet dienst als een draagbare 
recorder. Met de ingebouwde microfoon neemt u audio 
op. Daarna kunt u de opnames bewerken op uw device 
en delen met anderen.

Nebo
Met een paar tikjes en gebaren kunt u handgeschreven 
tekst opmaken als een titel, alinea of opsomming.

CaptureAudio
Presentaties en vergaderingen opnemen, uw eigen 
aantekeningen toevoegen, belangrijke onderwerpen 
markeren en nog veel meer. 

GoodNotes 5
Mooie handgeschreven notities maken, pdf’s annoteren en 
uw aantekeningen doorzoeken met de vectorinkt-engine.

Evernote
Altijd en overal aantekeningen maken, rangschikken en 
delen. U hebt uw beste ideeën altijd bij u en ze zijn op 
al uw devices up-to-date.

 Notability
Handgeschreven tekst, foto’s en getypte tekst samen 
in dezelfde notitie, zodat geen enkel detail ontbreekt.

MicrosoftOneNote
Uw eigen digitale notitieblok waarin u uw aantekeningen 
helemaal naar wens kunt indelen. 

Notebook
Aantekeningen maken, bestanden toevoegen, 
checklists opstellen, schetsen maken, geluid opnemen 
en momenten vastleggen.

Noted
Noted is een mooie app voor audio-opnamen en notities 
die zich in het bijzonder leent voor lezingen, 
vergaderingen en interviews. 

Bear
Deze veelzijdige schrijfapp is ideaal voor het notities, 
proza, code en schetsen.

Formulieren maken 
U hoeft niet meer met stapels papier op stap, want in deze apps kunt u op uw iPhone of iPad elektronische 
formulieren maken. Hoe uw documentatiestroom ook is ingericht, u krijgt op deze manier betrouwbaardere gegevens 
en kunt de resultaten makkelijk verzamelen, combineren en delen.

DocuSign
Documenten makkelijk, gratis en veilig laten 
ondertekenen, zonder maandelijkse limiet.

FastField Mobile Forms
Uw formulieren meteen doorsturen naar uw mobiele 
medewerkers en in realtime heldere, rijkere gegevens 
verzamelen.

SignNow
Documenten naar klanten of collega’s sturen die ze met 
hun vinger kunnen ondertekenen. 

iAuditor
Eenvoudig inspectieformulieren opstellen. Inspecties 
documenteren, bijsturende maatregelen toewijzen en 
rapporten delen, allemaal op uw device. 

GoCanvas
Papierwerk automatiseren en processen digitaliseren 
door middel van digitale formulieren en checklists.

SignEasy
Zelf documenten ondertekenen, persoonlijk laten 
ondertekenen of beheerde documenten naar 
klanten sturen. 

Adobe Fill & Sign
Snel formulieren invullen, ondertekenen en opsturen. 
Een foto maken van een papieren formulier en dit op uw 
iPhone of iPad invullen.

ProntoForms - Mobiele formulieren
Mobiele werknemers kunnen makkelijk gegevens 
verzamelen en inzien, en de resultaten automatisch 
delen.

https://apps.apple.com/nl/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/nl/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/nl/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/nl/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/nl/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/nl/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/nl/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/nl/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/nl/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/nl/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/nl/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/nl/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/nl/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/nl/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/nl/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/nl/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/nl/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Projectplanning
Om uw projecten in goede banen te leiden, maakt u gebruik van deze apps voor het plannen, visualiseren, bewaken en 
delen van activiteiten en acties. U hoeft niet naar kantoor om ervoor te zorgen dat al uw projecten gesmeerd lopen.

Teamwork Projects
Lopende projecten beheren met uw Teamwork.com-
account. Taken voltooien, mijlpalen halen, bestanden 
delen, tijd bijhouden en nog veel meer. 

Basecamp 3
Beter weten wie wat moet doen en efficiënter 
communiceren met takenlijsten, berichten, schema’s, 
rapporten en dergelijke.

OmniPlan 3
Voor het visualiseren, beheren en vereenvoudigen van 
uw projecten. Taken opsplitsen, de inzet van mensen 
en middelen optimaliseren en de planning bewaken.

Microsoft Visio Viewer
Visio-diagrammen op uw iPhone of iPad inzien 
en aanpassen.

MindNode 6
Uw ideeën vastleggen, ordenen, met elkaar verbinden 
en delen.

Smartsheet
Bestanden maken, bewerken en delen met uw team 
zodat iedereen up-to-date is.

Trello
Uw projecten met borden, lijsten en kaarten op een 
leuke, flexibele manier in teamverband beheren. 

OmniOutliner 3
Overzichtelijke documenten maken met slimme 
kolommen, aangepaste stijlen, sjablonen en de 
mogelijkheid om scripts te gebruiken. 

Agenda 
Projecten plannen en documenteren met behulp van 
deze datumgerichte app voor notities.

MeisterTask
Visuele projectborden maken, teamleden uitnodigen 
en in realtime samenwerken. 

Asana
Snel taken, actiepunten, herinneringen en ideeën 
invoeren, zodat u overal overzicht hebt. 

Taken op prioriteit rangschikken
Het is belangrijk dat u uw takenlijst goed kunt bijhouden, zeker bij complexe taken. U kunt bijvoorbeeld meldingen 
instellen die gekoppeld zijn aan een bepaalde tijd of plaats, zodat u zich helemaal kunt concentreren op wat u aan 
het doen bent.

Opdrachten
Met Siri-opdrachten kunt u veelvoorkomende handelingen 
stroomlijnen. Siri kan uw dagelijkse gewoonten slim 
koppelen aan apps van andere ontwikkelaars en handige 
opdrachten voorstellen. 

Herinneringen
De Herinneringen-app helpt u om erg te houden in alle 
dingen die u tijdens een werkdag moet doen, zoals 
vergaderingen plannen, e-mails versturen, projecten 
opvolgen, enzovoort. 

Things 3
Eenvoudig uw gedachten noteren, per doel een project 
opzetten en een bijbehorend stappenplan maken.

Todoist
Van alles en nog wat bijhouden, van simpele 
boodschapjes tot grote projecten. 

Wunderlist
Met een eenvoudige takenlijst en taakbeheertools houdt 
u uw zaken op orde. 

2Do
Eenvoudige taken, checklists en projecten aanmaken 
met subtaken, notities, bijlagen en meldingen.

OmniFocus 3
Projecten en taken aanmaken en met tags ordenen, 
en u concentreren op datgene wat nu belangrijk is. 

https://apps.apple.com/nl/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/nl/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/nl/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/nl/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/nl/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/nl/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/nl/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/nl/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/nl/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/nl/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/nl/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/nl/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/nl/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/nl/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/nl/app/omnifocus-3/id1346190318
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Samenwerken
Met deze veelzijdige apps blijft u connected en houdt u een vinger aan de pols bij uw klanten, collega’s en partners, 
ook via social media.

Berichten
Met Berichten kunt u onder meer sms’jes, foto’s, video’s 
en gepersonaliseerde effecten versturen en ontvangen.

FaceTime
Facetimen is een handige manier om in contact te blijven 
met uw teamleden, waar ze ook zijn. U kunt met maximaal 
32 mensen tegelijk een video-/audiogesprek houden. 

Podio
Eén app om alle teams gesynchroniseerd te laten werken 
met geïntegreerde content, gesprekken en processen, 
en uw projecten altijd en overal in goede banen te leiden.

ZOOM Cloud Meetings
Meetings met maximaal 100 deelnemers organiseren of 
bijwonen, met feilloos beeld, kristalhelder geluid en de 
mogelijkheid om het scherm te delen en te chatten.

join.me
Op elke gewenste plek telefonische vergaderingen 
bijwonen of organiseren en content delen. 

Yammer
Netwerken met de juiste mensen binnen uw organisatie, 
en informatie delen/zoeken binnen teams, projecten 
en ideeën. 

Slack
Samenwerken op een platform met communicatiekanalen 
per onderwerp, project en team. 

Quip
Op deze centrale plek kunnen teams dynamisch samen 
aan documenten werken. 

Skype
Praten, chatten en samenwerken met collega’s. Tegen 
betaalbare tarieven bellen met lokale telefoonnummers 
in de hele wereld. 

Cisco Jabber
Samenwerken via IM (instant messaging), 
telefoongesprekken, gesproken berichten 
en videogesprekken. 

Cisco Webex Meetings
Met deze toonaangevende audio- en video-app kunt 
u meetings, evenementen en trainingen bijwonen 
of presenteren. 

Moxtra Individual
Via uw mobiele device content presenteren, feedback 
ontvangen en het eindresultaat laten goedkeuren en de 
deal te sluiten. 

Cisco WebEx Teams
In goed beveiligde werkruimten kan iedereen zijn 
bijdrage leveren.

Bestandsbeheer
Er zijn allerlei aanbieders van cloudoplossingen voor het opslaan, openen en delen van al uw zakelijke documenten. 
Wanneer u op al uw devices toegang hebt tot één centrale set gegevens, werkt u veel doelmatiger.

Bestanden
In de Bestanden-app staan al uw documenten bij elkaar, 
zodat u op één plek kunt bladeren, zoeken en ordenen. 
Dat geldt ook voor bestanden bij andere 
opslagaanbieders, zoals OneDrive, Box en Dropbox.

Google Drive
Documenten bekijken, bestanden zoeken en rechten 
instellen, plus de mogelijkheid om bestanden offline 
in te zien. 

Microsoft OneDrive
Op uw iPhone of iPad kunt u gemakkelijk bij uw 
documenten, foto’s en andere bestanden en kunt u 
deze ook delen. 

Dropbox
Op dit creatieve samenwerkingsplatform staan alle 
bestanden op één centrale plaats bij elkaar en worden 
ze op al uw devices veilig gesynchroniseerd.

Box
Al uw bestanden, foto’s en documenten veilig bewaren, 
beheren en delen. Met 10 GB gratis cloudopslag. 

Adobe Creative Cloud
Uw bestanden beheren, tutorials bekijken en apps 
downloaden. Bladeren in Photoshop-, Illustrator- en 
InDesign-bestanden, en deze doorzoeken en inzien.

https://apps.apple.com/nl/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/nl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/nl/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/nl/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/nl/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/nl/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/nl/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/nl/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/nl/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/nl/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/nl/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/nl/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/nl/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/nl/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/nl/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Uw bedrijf promoten
Met deze apps kunt u uw digitale marketing beheren, uw bedrijf beter profileren en campagnes opzetten om uw 
naamsbekendheid te vergroten.

Buffer
Posts op social media als Facebook, Instagram en 
Twitter inplannen en meten hoeveel effect uw content 
daar sorteert.

Weebly
Uw online bedrijfsactiviteiten, website of blog opzetten, 
lanceren en uitbreiden. Door eenvoudig slepen en 
neerzetten kunt u de processen naar wens inrichten. 

MailChimp
E-mails schrijven en versturen, abonnees beheren en 
uw marketing in goede banen leiden. 

Wordpress
Uw WordPress-blog of -website beheren of opzetten. 
Posts schrijven en bewerken, statistieken inzien en 
reageren op opmerkingen. 

Zoho Campaigns
E-mails schrijven en versturen, abonnees beheren en 
uw marketing in goede banen leiden.

Marketo Moments
U kunt in de gaten houden hoe campagnes verlopen 
en alvast dingen regelen voor toekomstige campagnes, 
gewoon op uw iPhone of iPad.

LinkedIn
Netwerken met nieuwe en bestaande relaties, vacatures 
zoeken en solliciteren en updates ontvangen over 
bepaalde onderwerpen en bedrijven.

Wix
Contact zoeken met mensen, uw bedrijf runnen en meer 
doen met uw eigen mobiele plek in de Wix-app die u 
naar wens kunt aanpassen.

Marketo Events
Snel en makkelijk deelnemers aan een evenement 
inchecken en gegevens van meerdere iPads weer 
naadloos synchroniseren naar uw Marketo-programma. 

HootSuite
Posts voor Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn 
inplannen en delen.

Contacten met klanten
U kunt meer prospects omzetten in daadwerkelijke klanten en zo uw bedrijf laten groeien. Door ze vervolgens 
vlekkeloze ervaringen aan te bieden weet u ze ook voor de lange termijn aan u te binden.

Salesforce
Met een compleet CRM-pakket kunt u de activiteiten van 
klanten makkelijk bijhouden, beheren en analyseren. 

ForceManager CRM
Beter weten wie wat moet doen en efficiënter 
communiceren met takenlijsten, berichten, schema’s 
en rapporten.

Zendesk Support
Supporttickets van klanten bijhouden, een prioriteit 
toekennen en oplossen in dit mooi overzichtelijke 
systeem.

Daylite
Klanten, prospects en leveranciers op één plaats beheren. 

ScreenMeet Support
Uw klanten kunnen hun scherm direct delen met een 
supportmedewerker zodat problemen op afstand 
kunnen worden opgelost.

Cloze Relationship Management
Gegevens analyseren en die analyses benutten. Alle 
informatie betreffende uw contactpersonen staat bij 
elkaar: e-mails, vergaderingen en telefoongesprekken.

https://apps.apple.com/nl/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/nl/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/nl/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/nl/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/nl/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/nl/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/nl/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/nl/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/nl/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/nl/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/nl/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/nl/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/nl/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/nl/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/nl/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/nl/app/cloze-relationship-management/id596927802
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De juiste tools voor uw verkoopteam
U kunt uw verkoopteam voorzien van interessante en relevante content waar ze altijd en overal bij kunnen. Zo 
verlopen inwerk- en trainingstrajecten sneller.

Zunos
In Zunos kunt u interactieve toetsen maken, content 
beheren en leerervaringen op maat aanbieden. 

ShowPad
Via dit platform kan uw verkoopteam van alles regelen: 
inwerktrajecten, trainingen, coaching en 
verkoopmaterialen.

Boeken
In Boeken hebt u nog meer opties voor het maken van 
content en is het nog makkelijker geworden om uw 
doelgroep te voorzien van boeiende, interactieve content.

Tijd bijhouden
Tijd is een kostbaar goed. Daarom is het belangrijk dat u goed kunt bijhouden hoeveel tijd u aan uw projecten en 
klanten besteedt of dat u in een handomdraai een professionele factuur opstelt.

HoursTracker
In- en uitklokken, al uw uren bijhouden en berekenen 
hoeveel marge u hebt behaald op opdrachten.

Helios
Met deze eenvoudige urenregistratietool voor 
freelancers en thuiswerkers houdt u overzicht over 
belangrijke taken. 

Time Master + Billing
Uw uren en onkosten bijhouden, rapporten weergeven 
en professionele pdf-facturen genereren, gewoon op 
uw iPhone of iPad.

Invoice2go
Professionele facturen en offertes naar uw klanten 
sturen en sneller betaald krijgen. 

Timelines Time Tracking
Inzicht in waar u uw uren aan besteedt en manieren om 
uw gewoonten te optimaliseren, efficiënter te werken 
en meer gedaan te krijgen. 

Hours Time Tracking
In deze app houdt u uw uren heel gemakkelijk bij, 
dankzij een visuele tijdlijn, slimme herinneringen en 
uitgebreide rapporten.

https://apps.apple.com/nl/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/nl/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/nl/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/nl/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/nl/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/nl/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/nl/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/nl/app/hours-time-tracking/id895933956
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Onkosten bijhouden
Aparte onkostendeclaraties invullen is zonde van uw tijd. Met deze apps kunt u ter plekke declaraties aanmaken en 
beheren voor uw zakelijke onkosten.

XpenseTracker
U kunt al uw zakelijke onkosten en reiskosten bijhouden 
en uw declaraties en foto’s van bonnen direct 
exporteren naar uw desktopcomputer.

Zoho Expense
Door het beheer van uw reiskosten en andere zakelijke 
onkosten te automatiseren bent u minder tijd kwijt aan 
het registreren van bonnen en het invullen van 
onkostendeclaraties. 

Expensify
Onkostendeclaraties beheren en bonnen en zakenreizen 
bijhouden voor kleine ondernemingen en particulieren.

SAP Concur
Bestaande SAP Concur-gebruikers kunnen in deze 
bijbehorende app reizen boeken, onkostendeclaraties 
invullen en facturen goedkeuren.

Betalingen ontvangen
Uw klanten kunnen altijd en overal bij u betalen, waar u ook bent. Dankzij innovatieve apps en betalingsoplossingen 
op iPhone en iPad is uw kassa nooit gesloten.

Square Point of Sale
Pinpassen, creditcards, passen met een EMV-chip en 
Apple Pay accepteren met de Square Reader. Verkopen 
en voorraad in realtime bijhouden.

talech Register
In deze overzichtelijke, intuïtieve interface kunt u 
bestellingen aannemen, betalingen in ontvangst nemen, 
uw voorraad beheren en klantgegevens inzien.

Vend POS
Dit kassasysteem is ideaal voor als u vaak direct 
contact hebt met klanten. Zo kunt u uw bedrijf overal 
ter wereld runnen en laten groeien.

TouchBistro Point of Sale
Met deze app kunt u van alles regelen voor uw 
restaurant: bestellingen, personeel, betalingen, menu’s 
en uitgebreide rapporten.

QuickBooks GoPayment POS
Overschrijvingen van pinpassen en creditcards 
accepteren en alles centraal bijhouden.

Revel POS
Dit bedrijfsvoeringsplatform biedt een heel scala aan 
functies en heeft één POS-dashboard voor alle interne 
en klantgerichte kanalen.

iZettle Pro
Met deze kassa-app, die speciaal is ontworpen voor 
bars, cafés en restaurants, kunt u betalingen in 
ontvangst nemen en uw omzet verhogen.

Shopify
U kunt uw bedrijf overal runnen, waar u ook bent. Met 
deze app kunt u makkelijk bestellingen en producten 
beheren, communiceren met uw medewerkers en de 
verkoop bijhouden, of u nu één of meerdere Shopify-
webshops hebt.

ShopKeep Point of Sale
De verkoopcijfers bijhouden, uw voorraad beheren, het 
personeelsbeheer vereenvoudigen en nog veel meer, 
direct op uw iPad.

https://itunes.apple.com/nl/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/nl/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/nl/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/nl/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/nl/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/nl/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/nl/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/nl/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/us/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/nl/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/nl/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/nl/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/nl/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Uw financiën beheren
Met deze boekhoudoplossingen voor iOS en iPadOS kunt u al uw financiële zaken regelen, zoals facturen, 
de salarisadministratie en uw cashflow.

Kashoo Cloud Accounting
Deze boekhoudapp biedt kleine ondernemingen 
alles wat ze nodig hebben, zoals professionele 
verslaglegging, facturering en onkostenoverzichten.

FreshBooks Cloud Accounting
Deze boekhoudsoftware in de cloud is ideaal voor 
kleine ondernemingen. U kunt naadloos facturen 
verzenden en uw uitgaven beheren.

Xero

Makkelijk facturen afstemmen en verzenden, 
onkostendeclaraties maken en bonnen registreren. Alle 
gegevens worden veilig versleuteld in de cloud bewaard.

QuickBooks Accounting
Makkelijk de uitgaven en cashflow van uw bedrijf 
beheren, facturen maken en uw winst/verlies bekijken.

Gegevens analyseren
Met informatieve graphics en interactieve elementen haalt u meer uit uw rapporten. Door gegevens op geavanceerde 
manieren te visualiseren, krijgt u compleet nieuwe inzichten in uw bedrijf.

Tableau Mobile
Overal inzicht in uw gegevens, met dashboards en 
gegevenssets die u kunt doorzoeken en filteren.

SAP Analytics Cloud Roambi
Informatieve, interactieve rapporten, grafieken, 
dashboards, KPI’s, analyses en gegevensvisualisaties 
maken en presenteren. 

Numerics
Mooie, gebruiksvriendelijke dashboards om de gegevens 
van uw bedrijf veilig en in realtime te raadplegen. 

Microsoft Power BI
Gegevens raadplegen, meldingen ontvangen, annoteren 
en informatie delen met behulp van krachtige functies 
die uw besluitvormingsprocessen ondersteunen.

QlikView mobile
Gegevens analyseren en die analyses benutten bij uw 
besluitvormingsprocessen.

MicroStrategy Mobile for iPad
MicroStrategy-klanten kunnen bestaande Enterprise- en 
informatiesystemen nu ook mobiel gebruiken. 

https://itunes.apple.com/nl/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/nl/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/nl/app/fb-classic/id542796025
https://apps.apple.com/nl/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/nl/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/nl/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/nl/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/nl/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/nl/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/nl/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Diensten inplannen
Met deze apps kunt u uw teams beheren, de aanwezigheid bijhouden en uw salarisadministratie integreren. Zo weet 
u zeker dat de juiste mensen op de juiste plaats en op het juiste moment worden ingezet.

Crew Messaging and Scheduling
De communicatie met uw team vereenvoudigen, 
groepsberichten versturen, dienstroosters maken en 
taken toewijzen.

Planday Employee Scheduling
De inroostering van oproepkrachten stroomlijnen en uw 
administratie efficiënter maken.

Deputy: Shift Schedule Maker
Dienstroosters beheren, diensten inplannen, met teams 
communiceren, taken evalueren en de salarisadministratie 
beheren voor meer inzicht in en grip op uw 
bedrijfsvoering.

Wellness voor uw werknemers
Door meer aandacht te geven aan wellness helpt u uw werknemers om gezond en fris te blijven, zodat hun 
productiviteit de hele dag op peil blijft. Denk aan herinneringen om even van hun stoel af te komen tot manieren 
om hun bewegingsdoelen te halen.

Challenges - Compete, Get Fit
Door middel van uitdagingen in teamverband kunt 
u samen met vrienden, familie en collega’s aan uw 
conditie werken.

Headspace
Met meditaties en mindfulness-technieken leert u om 
u te ontspannen en evenwichtiger te leven.

MyFitnessPal
Door uzelf caloriegebonden doelen te stellen en uw 
dagelijkse voedselinname en beweging bij te houden 
kunt u uw levensstijl veranderen. 

https://apps.apple.com/nl/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/nl/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/nl/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/nl/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/nl/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/nl/app/myfitnesspal/id341232718
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Vereenvoudigde distributie van apps
Eén centrale plaats om aan de slag te gaan.
Apple Business Manager maakt het u makkelijker om apps en boeken te vinden die in specifieke behoeften van uw 
bedrijf voorzien. U kunt deze vervolgens in bulk inkopen en distribueren.

Apps die via Apple Business Manager zijn aangeschaft, kunnen makkelijk via een MDM-oplossing (mobile device 
management) worden gedistribueerd naar alle gebruikers of devices in elk land waar die apps beschikbaar zijn. 
Verder kunt u gebruikmaken van volumekrediet om op basis van inkooporders content te kopen bij een reseller. 
Apple Business Manager werkt naadloos met veelgebruikte MDM-oplossingen, zoals Jamf, VMware en MobileIron.

Meer informatie ↗

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


App Store
De App Store bevat meer dan 
235.000 apps die gemaakt zijn om 
bedrijven meer mogelijkheden te bieden 
en mobiel te werken.

Ga naar de zakelijke apps in de 
App Store ↗

Apple at Work
iPhone, iPad en Mac zijn de beste tools 
voor bedrijven. Op deze website vindt 
u meer informatie over Apple producten, 
platforms en partners plus verwijzingen 
naar andere informatiebronnen om u op 
weg te helpen.

Meer informatie ↗

Today at Apple
Uw beste werk kan altijd nóg beter. Stijg 
boven uzelf uit met praktische sessies – 
van fotografie en video tot kunst en design. 
Kom langs, maak kennis met nieuwe tools, 
ontdek apps en laat u inspireren. 

Kijk welke sessies we geven ↗

© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages en Siri zijn 
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Apple zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe 
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dat in licentie wordt gebruikt. Andere product- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Aanvullende informatie

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

