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Spis treści
Pracownicy, którzy mają zapewnioną swobodę pracy, 
osiągają najlepsze wyniki. Tysiące aplikacji na iPada  
i iPhone'a pomagają zespołom działać elastyczniej, 
wykazywać się większą pomysłowością, ściślej 
współpracować oraz lepiej się komunikować. Niniejszy 
przewodnik pozwala odkryć niektóre z fantastycznych 
aplikacji biznesowych dostępnych w sklepie App Store. 

Aby pobrać aplikację lub dowiedzieć się o niej więcej 
w sklepie App Store, należy stuknąć jej nazwę.
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Praca z dokumentami
Poniższe aplikacje umożliwiają tworzenie, edytowanie i udostępnianie wzbogaconych o ilustracje raportów, 
interaktywnych wykresów i atrakcyjnych wizualnie prezentacji. Pozwalają bezproblemowo pracować z dokumentami 
w różnych formatach i osiągać w firmie większą produktywność. 

Dokumenty
Pages
Pozwala szybko przygotowywać pisma i raporty  
w oparciu o eleganckie szablony i style zaprojektowane 
przez Apple. Ponadto za pomocą rysika Apple Pencil 
można dodawać do nich komentarze i ilustracje.

Microsoft Word
Umożliwia przygotowywanie atrakcyjnych dla odbiorców 
dokumentów tekstowych, scenariuszy, wpisów na blogi, 
recenzji lub podsumowań. Ułatwia tworzenie, 
edytowanie, przeglądanie i udostępnianie plików. 

 Dokumenty Google
Użytkownicy mogą tworzyć i edytować dokumenty oraz 
pracować nad nimi zespołowo w dowolnym miejscu. 
Proste w obsłudze szablony pozwalają oszczędzać czas 
i uzyskać zachwycający efekt.  

 
 
Arkusze kalkulacyjne

Numbers
Umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i łatwe 
dodawanie do nich obrazów, wykresów oraz tabel. Dane 
mogą być animowane na interaktywnych wykresach. 

Microsoft Excel
Pozwala stworzyć arkusz kalkulacyjny dopasowany do 
indywidualnych potrzeb. W korzystaniu ze złożonych 
formuł pomagają fantastyczne funkcje.

Arkusze Google
Pozwala tworzyć i udostępniać arkusze kalkulacyjne. 
Wszystko można zrobić od ręki, i to bez połączenia  
z Internetem.

Prezentacje
Keynote
Przejrzysty, intuicyjny interfejs sprawia, że wszystkie 
potrzebne narzędzia są zawsze pod ręką. Dzięki temu 
wszyscy członkowie zespołu mogą łatwo dodawać 
interesujące wykresy, edytować zdjęcia i wykorzystywać 
efekty filmowe. 

Microsoft PowerPoint
Zaawansowane, w pełni edytowalne prezentacje 
zdecydowanie się wyróżniają i wywierają na odbiorcach 
trwałe wrażenie. 

Prezentacje Google
Pozwala tworzyć nowe prezentacje lub edytować slajdy 
utworzone w sieci bądź na innym urządzeniu. 

Dokumenty PDF

PDF Reader Pro
Umożliwia dodawanie do dokumentów PDF adnotacji  
i zakładek oraz łączenie i dzielenie plików w tym 
formacie. Pozwala wygodnie uzupełniać formularze  
na iPhonie lub iPadzie. 

PDF Expert
Użytkownicy mogą czytać dokumenty PDF, podpisywać 
je i uzupełniać, a także zaznaczać w nich najważniejsze 
informacje. Ponadto aplikacja umożliwia edytowanie 
tekstu znajdującego się w pliku PDF, zastępowanie 
istniejących obrazów i ukrywanie wrażliwych danych. 

Adobe Acrobat Reader
Pozwala przeglądać pliki PDF, podpisywać je i dodawać 
do nich adnotacje. Aby złożyć elektroniczny podpis na 
dokumencie PDF, wystarczy użyć palca lub rysika 
Apple Pencil.

https://apps.apple.com/pl/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/pl/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/pl/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/pl/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/pl/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/pl/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/pl/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/pl/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Praca twórcza
Poniższe aplikacje służą do wyrażania kreatywności i urzeczywistniania pomysłów biznesowych. Sprzyjają twórczej 
komunikacji, pozwalając błyskawicznie rysować i edytować obrazy.

Zdjęcia
Pixelmator
Retuszowanie i doskonalenie obrazów, a także 
szkicowanie, malowanie i tworzenie rozbudowanych 
kompozycji.

Camera+ 2
Fotografowanie i obróbka zdjęć z pomocą narzędzi, 
które działają równie dobrze i na iPhonie, i na iPadzie.

Infltr
Ponad siedem milionów filtrów do wyboru, które można 
zastosować do udoskonalenia fotografii, filmów, zdjęć 
Live Photo i z głębią ostrości oraz animowanych GIF-ów.

Adobe Photoshop Fix
Łatwe retuszowanie i odtwarzanie obrazów. Korygowanie, 
wygładzanie, rozjaśnianie i inne opcje edycji, dzięki 
którym użytkownicy mogą osiągać oczekiwane efekty.

Affinity Photo
Zaawansowana, przeznaczona dla profesjonalistów 
aplikacja do edycji zdjęć. Obsługuje pełną gamę 
płynnych gestów Multi-Touch i możliwość 
wykorzystania precyzji rysika Apple Pencil.

Modele
Adobe Spark Page
Aplikacja do szybkiego tworzenia profesjonalnie 
wyglądających grafik, stron internetowych i filmów. 
Oferuje szablony i możliwość przygotowania materiału 
od zera.

AutoCAD
Umożliwia przeglądanie, tworzenie, edytowanie  
i udostępnianie plików DWG za pomocą łatwych w użyciu 
narzędzi do rysowania i szkicowania na iPhonie lub iPadzie.

Shapr 3D CAD Modeling
Łatwe modelowanie obiektów w 3D dzięki 
zaawansowanemu silnikowi modelowania 
geometrycznego i potężnym wbudowanym narzędziom.

uMake
Umożliwia tworzenie atrakcyjnych treści 3D w każdym 
miejscu przy użyciu intuicyjnych w obsłudze narzędzi. 
Aplikację wyróżnia wysoki komfort pracy na mniejszych 
wyświetlaczach.

Rysowanie
Procreate
Podwójne pędzle i płótna o ultrawysokiej rozdzielczości 
pomagają tworzyć przepięknie wyglądające szkice, 
inspirujące obrazy i olśniewające ilustracje w dowolnym 
miejscu.

Affinity Designer
Szybkie, zaawansowane i precyzyjne narzędzia do 
projektowania, które ułatwiają współpracę z innymi 
twórcami podczas przygotowywania materiałów 
marketingowych, stron internetowych, ikon, interfejsu 
użytkownika czy grafik koncepcyjnych.

Paper by WeTransfer
Atrakcyjna aplikacja do szkicowania, która pozwala 
szkicować, rysować, tworzyć wykresy, kolorować oraz 
zapisywać notatki i pomysły wszędzie tam, gdzie się 
akurat znajdują się jej użytkownicy.

Inspire Pro
Specjalna aplikacja graficzna, która umożliwia 
niewiarygodnie szybkie tworzenie realistycznych 
obrazów, rysunków i szkiców. 

Adobe Photoshop Sketch
Użytkownicy mogą wyrażać swoje pomysły, gdy tylko  
na nie wpadną, wykorzystując cyfrowe długopisy, ołówki  
i akwarele, aby uzyskać efekt zapewniany przez prawdziwe 
narzędzia. Przebieg twórczej pracy można obserwować 
dzięki automatycznie generowanym filmom poklatkowym.

Adobe Illustrator Draw
Umożliwia swobodne tworzenie przepięknych grafik 
wektorowych i zamienianie pomysłów w dzieła gotowe 
do wykorzystania w biznesie.

https://apps.apple.com/pl/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/pl/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/pl/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/pl/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/pl/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/pl/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/pl/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/pl/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/pl/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/pl/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/pl/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Sporządzanie notatek 
Poniższe aplikacje pozwalają zrezygnować z tradycyjnych sposobów tworzenia notatek i dodawać do zapisków  
klipy audio, szkice, listy kontrolne oraz mnóstwo innych rzeczy. Pomagają użytkownikom łatwo i szybko utrwalać  
i porządkować pomysły. Ponadto dzięki nim spotkania są bardziej owocne, ponieważ uczestnicy skupiają się  
na dyskusji zamiast na robieniu notatek.

Notatki
Aplikacja Notatki to najlepsze miejsce zarówno na 
szkice pomysłów, jak i dłuższe zapiski wzbogacone  
o listy kontrolne, obrazy, łącza, zeskanowane 
dokumenty, odręczne adnotacje czy szkice.

Dyktafon
iPhone'a lub iPada można zamienić w przenośne urządzenie 
do rejestrowania dźwięku. Wbudowany mikrofon pozwala 
nagrywać materiały, aby później edytować je na urządzeniu, 
a następnie udostępniać znajomym.

Nebo
Wystarczy kilka stuknięć i pociągnięć, żeby 
przekonwertować odręczny tekst do formatu 
zawierającego tytuły, akapity i wypunktowane listy.

CaptureAudio
Umożliwia nagrywanie prezentacji i spotkań, dodawanie 
własnych notatek, oznaczanie flagami najważniejszych 
zagadnień i wiele innych rzeczy. 

GoodNotes 5
Umożliwia sporządzanie przepięknie wyglądających 
odręcznych notatek i dodawanie adnotacji do 
dokumentów PDF. Pozwala przeszukiwać notatki  
z pomocą silnika przetwarzania grafiki wektorowej.

Evernote
Umożliwia tworzenie, porządkowanie i udostępnianie 
notatek w dowolnym miejscu. Dzięki temu użytkownicy 
mają najlepsze pomysły zawsze przy sobie, zawsze  
w najaktualniejszej wersji.

 Notability
Pozwala sporządzać notatki łączące zapiski odręczne  

i elektroniczne oraz zdjęcia. Pomaga uchwycić każdy 
ważny szczegół.

Microsoft OneNote
Pozwala stworzyć unikalny cyfrowy notatnik  
do porządkowania notatek w sposób preferowany  
przez użytkownika. 

Notebook
Służy do sporządzania notatek, dodawania plików, 
tworzenia list kontrolnych, szkicowania, nagrywania 
dźwięku i utrwalania chwil.

Noted
Noted to oferująca atrakcyjną szatę graficzną aplikacja 
do nagrywania dźwięku i robienia notatek podczas 
wykładów, spotkań, wywiadów i innych okazji. 

Bear
Przepiękna i wszechstronna aplikacja do pisania, która 
idealnie nadaje się do notowania, utrwalania myśli, 
pisania kodu i szkicowania.

Przygotowywanie formularzy 
Poniższe aplikacje pozwalają zrezygnować z ryz papieru na rzecz elektronicznych formularzy przygotowywanych 
bezpośrednio na iPhonie lub iPadzie. Bez względu na to, jak wygląda obieg dokumentów w firmie, pracownicy mogą 
uzyskiwać dokładniejsze dane, a następnie łatwo je rejestrować, zestawiać i udostępniać wyniki.

DocuSign
Łatwe i bezpieczne podpisywanie dokumentów —  
bez opłat i limitu miesięcznego.

FastField Mobile Forms
Umożliwia natychmiastowe przesyłanie formularzy 
pracownikom terenowym oraz zbieranie przejrzystszych  
i bogatszych w szczegóły danych w czasie rzeczywistym.

SignNow
Pozwala wysyłać klientom i współpracownikom 
dokumenty, które podpiszą palcem. 

iAuditor
Łatwe budowanie formularzy towarzyszących 
kontrolom. Przeprowadzanie inspekcji, wyznaczanie 
działań naprawczych i udostępnianie raportów — 
wszystko to można robić na urządzeniu. 

GoCanvas
Tworzenie cyfrowych formularzy i list kontrolnych 
sprzyja automatyzacji przetwarzania dokumentów  
i digitalizacji procesów.

SignEasy
Ułatwia samodzielne podpisywanie dokumentów, 
osobiste zbieranie podpisów czy wysyłanie 
monitorowanych dokumentów do klientów. 

Adobe Fill & Sign
Szybkie uzupełnianie, podpisywanie i wysyłanie formularzy. 
Wystarczy zrobić zdjęcie papierowego dokumentu,  
a następnie wypełnić go na iPhonie lub iPadzie.

ProntoForms - Mobile Forms
Ułatwia zdalnym pracownikom automatyczne zbieranie 
 i przeglądanie danych, a następnie udostępnianie wyników.

https://apps.apple.com/pl/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/pl/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/pl/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/pl/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/pl/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/pl/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/pl/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/pl/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/pl/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/pl/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/pl/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/pl/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/pl/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/pl/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/pl/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/pl/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/pl/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Planowanie projektów
Realizacja projektów może przebiegać bezproblemowo. Pomogą w tym aplikacje do planowania, wizualizowania, 
monitorowania i udostępniania zadań i działań. Większą efektywność projektów można osiągnąć, nawet nie 
wchodząc do biura.

Teamwork Projects
Pozwala zarządzać bieżącymi projektami na koncie 
Teamwork.com. Umożliwia m.in. wykonywanie zadań, 
realizację kolejnych celów, udostępnianie plików  
i monitorowanie czasu pracy. 

Basecamp 3
Ulepszony podział odpowiedzialności i usprawniona 
komunikacja dzięki listom zadań do zrobienia, 
wiadomościom, harmonogramom, raportom i innym opcjom.

OmniPlan 3
Umożliwia wizualizowanie, kontrolowanie i upraszczanie 
projektów. Pozwala rozplanowywać zadania, optymalizować 
zasoby i monitorować przebieg realizacji planu.

Microsoft Visio Viewer
Umożliwia przeglądanie diagramów Visio i pracę z nimi 
bezpośrednio na iPhonie lub iPadzie.

MindNode 6
Użytkownicy tej aplikacji mogą zapisywać swoje myśli  
i łatwo odkrywać istniejące między nimi powiązania. 
Pomaga to porządkować pomysły i dzielić się nimi.

Smartsheet
Tworzenie, edytowanie i udostępnianie efektów pracy 
zespołowi tak, by każdy jego członek dysponował 
najaktualniejszymi informacjami.

Trello
Oferuje tablice, listy i karty do organizowania i ustalania 
hierarchii projektów w atrakcyjny, elastyczny i oparty na 
współpracy sposób. 

OmniOutliner 3
Umożliwia tworzenie idealnych konspektów  
z wykorzystaniem inteligentnych kolumn, skryptów, 
niestandardowych stylów, szablonów i innych dodatków. 

Agenda 
Aplikacja do notowania, w której szczególnie ważne  
są daty. Pomaga planować i dokumentować projekty.

MeisterTask
Pozwala tworzyć wizualne tablice projektów, zapraszać 
członków zespołu i współpracować w czasie rzeczywistym. 

Asana
Umożliwia szybkie zapisywanie zadań, rzeczy do 
zrobienia, przypomnień i pomysłów. Pomaga w pełni 
kontrolować pracę z każdego miejsca. 

Ustalanie priorytetowych zadań
Pełna kontrola nad rzeczami do zrobienia — bez względu na stopień skomplikowania zadania. Możliwość dodawania 
alertów, które będą uruchamiane we właściwym miejscu i czasie, pozwala całkowicie skupić się na bieżącym zadaniu.

Skróty
Skróty usprawniają realizację najczęściej 
wykonywanych zadań. Siri potrafi inteligentnie 
dopasowywać rytm dnia użytkownika do aplikacji 
innych firm i podsuwać wygodne skróty. 

Przypomnienia
Przypomnienia pomagają nie zgubić się w gąszczu 
wykonywanych każdego dnia zadań, takich jak 
planowanie spotkań, wysyłanie e-maili czy 
kontrolowanie postępów w realizacji projektów. 

Things 3
Pozwala łatwo zapisywać pomysły, tworzyć projekty  
dla poszczególnych celów i planować kroki wymagane 
do ich osiągnięcia.

Todoist
Umożliwia śledzenie dosłownie wszystkiego —  
od prostych zadań po najambitniejsze projekty. 

Wunderlist
Ułatwia wypełnianie obowiązków dzięki prostym listom 
rzeczy do zrobienia i narzędziom do zarządzania zadaniami. 

2Do
Umożliwia tworzenie prostych zadań, list kontrolnych  
i projektów, którym towarzyszą zadania podrzędne, 
notatki, załączniki i alarmy.

OmniFocus 3
Pomaga tworzyć projekty i zadania, porządkować je  
z pomocą znaczników i skupiać się na tym, co warto 
zrobić od razu. 

https://apps.apple.com/pl/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/pl/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/pl/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/pl/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/pl/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/pl/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/pl/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/pl/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/pl/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/pl/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/pl/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/pl/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/pl/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/pl/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/pl/app/omnifocus-3/id1346190318
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Współpraca
Zaawansowane aplikacje pozwalają utrzymywać łączność ze światem i zawsze dysponować najnowszymi 
informacjami. Pomagają w kontaktach z klientami, współpracownikami i partnerami oraz w zwiększaniu zasięgu  
za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

Wiadomości
Aplikacja Wiadomości pozwala wysyłać i odbierać 
SMS-y, zdjęcia, filmy, spersonalizowane efekty i nie tylko.

FaceTime
FaceTime umożliwia błyskawiczny kontakt z członkami 
zespołu bez względu na to, gdzie się znajdują. 
FaceTime pozwala prowadzić rozmowy audio lub wideo, 
w których uczestniczą nawet 32 osoby jednocześnie. 

Podio
Pojedyncza aplikacja umożliwiająca zespołom 
współpracę w oparciu o zintegrowane treści, 
konwersacje i procesy oraz zarządzanie projektami  
z dowolnego miejsca.

ZOOM Cloud Meetings
Pozwala organizować spotkania liczące nawet 100 
uczestników oraz dołączać do takich konferencji. 
Aplikacja oferuje krystalicznie czystą jakość obrazu  
i dźwięku oraz funkcje błyskawicznego udostępniania 
ekranu i szybkiej wymiany wiadomości.

join.me
Użytkownicy mogą dołączać do telekonferencji, 
organizować wideokonferencje i udostępniać treści bez 
względu na swoją lokalizację. 

Yammer
Aplikacja umożliwia kontakt z odpowiednimi osobami  
w organizacji oraz udostępnianie i wyszukiwanie informacji 
w obrębie zespołów, projektów i zapisanych pomysłów. 

Slack
Scentralizowana współpraca oparta na kanałach 
rozmów podzielonych według tematów, projektów  
i zespołów. 

Quip
Oferuje sprzyjające wygodnej i szybkiej współpracy 
środowisko, w którym zespoły mogą tworzyć „żyjące” 
dokumenty. 

Skype
Umożliwia rozmowy, czat i współpracę z koleżankami  
i kolegami z pracy. Pozwala dzwonić na numery lokalne 
z całego świata w przystępnej cenie. 

Cisco Jabber
Umożliwia współpracę opartą na wiadomościach 
błyskawicznych, rozmowach głosowych, wiadomościach 
głosowych i wideorozmowach. 

Cisco Webex Meetings
Oferuje wiodącą w branży jakość połączeń audio  
i wideo. Pozwala brać udział w spotkaniach,  
szkoleniach i innych wydarzeniach oraz prowadzić  
je w roli gospodarza. 

Moxtra Individual
Umożliwia prezentowanie treści, otrzymywanie  
i udzielanie informacji zwrotnych oraz uzyskiwanie 
akceptacji treści, pozwalając w ten sposób finalizować 
umowy biznesowe w dowolnym miejscu. 

Cisco WebEx Teams
Pozwala pracować w środowisku bezpiecznych 
obszarów roboczych, które każdy może edytować  
w dowolnej chwili.

Zarządzanie plikami
Rozwiązania różnych dostawców usług przechowywania danych w chmurze zapewniają szybki dostęp do 
dokumentów biznesowych i ułatwiają ich udostępnianie. Dzięki pojedynczemu zestawowi danych na wszystkich 
urządzeniach można pracować wydajniej.

Pliki
Aplikacja Pliki skupia wszystkie dokumenty  
użytkownika, pozwalając mu je przeglądać, przeszukiwać 
i porządkować w jednym miejscu. Dotyczy to również 
plików przechowywanych w usługach innych firm, takich 
jak OneDrive, Box czy Dropbox.

Dysk Google
Pozwala przeglądać dokumenty, wyszukiwać pliki, 
ustawiać uprawnienia i włączać wyświetlanie plików 
offline. 

Microsoft OneDrive
Ułatwia uzyskiwanie dostępu do dokumentów, zdjęć  
i innych plików oraz wysyłanie ich z iPhone'a i iPada. 

Dropbox
Przestrzeń twórczej współpracy, która skupia pliki  
w jednym, scentralizowanym miejscu i w bezpieczny sposób 
synchronizuje je na wszystkich urządzeniach pracowników.

Box
Umożliwia bezpieczne przechowywanie i udostępnianie 
wszystkich plików, zdjęć i dokumentów, a także zarządzanie 
nimi. Oferuje 10 GB bezpłatnego miejsca w chmurze. 

Adobe Creative Cloud
Pozwala użytkownikom zarządzać plikami, oglądać 
samouczki i pobierać aplikacje. W usłudze znajdą  
i wybiorą oprogramowanie graficzne, takie jak Photoshop, 
Illustrator czy InDesign, a także zobaczą jego podgląd.

https://apps.apple.com/pl/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/pl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/pl/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/pl/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/pl/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/pl/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/pl/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/pl/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/pl/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/pl/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/pl/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/pl/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/pl/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/pl/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/pl/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Promowanie marki
Poniższe aplikacje służą do zarządzania marketingiem cyfrowym, zwiększania rozpoznawalności przedsiębiorstwa  
i tworzenia kampanii, o których będzie głośno.

Buffer
Umożliwia tworzenie harmonogramu publikowania 
wpisów oraz monitorowanie oddziaływania treści 
zamieszczanych w serwisach takich jak Facebook, 
Instagram czy Twitter.

Weebly
Pozwala tworzyć, uruchamiać i rozwijać działalność, 
stronę lub blog w Internecie. Dzięki narzędziom typu 
„przeciągnij i upuść” projektowanie przebiega dużo 
sprawniej. 

MailChimp
Umożliwia tworzenie i wysyłanie e-maili, zarządzanie 
subskrybentami i kontrolowanie działań 
marketingowych. 

Wordpress
Pozwala zakładać blogi i strony internetowe w serwisie 
WordPress, a także nimi zarządzać. Użytkownicy mogą 
tworzyć i edytować wpisy, przeglądać statystyki oraz 
odpowiadać na komentarze. 

Zoho Campaigns
Umożliwia tworzenie i wysyłanie e-maili, zarządzanie 
subskrybentami i kontrolowanie działań marketingowych.

Marketo Moments
Pozwala sprawdzać skuteczność najnowszych kampanii  
i podejmować działania związane z kolejnymi — wszystko 
to w wygodny sposób za pomocą iPhone'a lub iPada.

LinkedIn
Umożliwia nawiązywanie nowych znajomości, 
pielęgnowanie relacji, wyszukiwanie ofert pracy  
i składanie aplikacji oraz otrzymywanie najnowszych 
wieści dotyczących wybranych tematów i firm.

Wix
Własna, spersonalizowana strefa mobilna w aplikacji 
Wix umożliwia nawiązywanie relacji, zarządzanie 
działalnością i wiele innych rzeczy.

Marketo Events
Umożliwia szybką i łatwą rejestrację chętnych do 
udziału w organizowanych wydarzeniach, a także 
bezproblemową synchronizację danych z programem 
Marketo podczas korzystania z wielu iPadów. 

HootSuite
Udostępnianie wpisów i tworzenie harmonogramów ich 
publikacji na kontach w serwisach Twitter, Facebook, 
Instagram czy LinkedIn.

Budowanie relacji z klientami
Skuteczniejsza zamiana potencjalnych klientów w rzeczywistych sprzyja rozwojowi firmy. Podobnie jak zapewnianie  
im fantastycznych doświadczeń, które zachęcają do powtórnego wyboru oferowanych produktów i usług w przyszłości.

Salesforce
Ułatwia rejestrowanie i analizowanie danych  
o zachowaniach klienta, a także zarządzanie nimi, 
dzięki zestawowi narzędzi do zarządzania relacjami  
z klientami. 

ForceManager CRM
Ulepszony podział odpowiedzialności i skuteczniejsza 
komunikacja dzięki listom zadań do zrobienia, 
wiadomościom, harmonogramom i raportom.

Zendesk Support
Rewelacyjnie prosty system do śledzenia, 
hierarchizowania i rozwiązywania zgłoszeń klientów 
otrzymywanych przez dział wsparcia.

Daylite
Służy do zarządzania obecnymi i potencjalnymi 
klientami oraz dostawcami w jednym miejscu.

ScreenMeet Support
Pozwala klientom w łatwy sposób udostępniać swoje 
ekrany zespołom wsparcia, umożliwiając w ten sposób 
zdalne rozwiązywanie problemów.

Cloze Relationship Management
Analizuje dane i pozwala praktycznie wykorzystać 
wyciągnięte z nich wnioski. Umożliwia przeglądanie 
wszystkich informacji dotyczących kontaktów — 
obejmujących wymienione wiadomości e-mail, odbyte 
spotkania i przeprowadzone rozmowy telefoniczne —  
w jednym miejscu.

https://apps.apple.com/pl/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/pl/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/pl/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/pl/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/pl/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/pl/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/pl/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/pl/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/pl/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/pl/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/pl/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/pl/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/pl/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/pl/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/pl/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/pl/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Aktywizacja zespołów sprzedaży
Warto zadbać o atrakcyjne i wartościowe treści, do których zespoły sprzedaży będą miały dostęp z każdego miejsca. Im 
łatwiej zespoły znajdują, poznają i udostępniają odpowiednie treści, tym sprawniej przebiega ich wdrażanie i szkolenie.

Zunos
Zunos umożliwia przeprowadzanie interaktywnych 
ocen, nadzorowanie treści i dostosowywanie materiałów 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb odbiorców. 

Showpad
Pojedyncza platforma do wdrażania, szkolenia  
i motywowania sprzedawców oraz zarządzania 
treściami sprzedażowymi. Oferuje zespołom 
sprzedażowym dodatkowe możliwości.

Apple Books
Dzięki nowym możliwościom tworzenia treści  
w Apple Books zapewnianie odbiorcom atrakcyjnych, 
interaktywnych materiałów jest łatwiejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Monitorowanie czasu
Czas to pieniądz. Poniższe aplikacje umożliwiają kontrolowanie czasu poświęcanego różnym projektom i klientom 
oraz błyskawiczne wystawianie faktur dla klientów.

HoursTracker
Pozwala rejestrować czas rozpoczęcia i zakończenia 
pracy, a następnie przeliczać zysk osiągnięty podczas 
realizacji jednego lub kilku zleceń.

Helios
Proste narzędzie do monitorowania czasu przeznaczone 
dla freelancerów i pracowników zdalnych. Porządkuje 
ważne zadania i pomaga utrzymywać koncentrację. 

Time Master + Billing
Pozwala śledzić czas i wydatki, wyświetlać raporty  
i wystawiać faktury w formacie PDF prosto z iPhone'a 
lub iPada.

Invoice2go
Umożliwia wysyłanie faktur i wycen klientom, skracając 
dzięki temu czas oczekiwania na płatności. 

Timelines Time Tracking
Pozwala użytkownikom sprawdzać, na co poświęcają 
najwięcej czasu. Pomaga optymalizować grafik pracy, 
zwiększać wydajność i osiągać lepsze wyniki. 

Hours Time Tracking
Dzięki wizualizowanym osiom czasu, inteligentnym 
przypomnieniom i szczegółowym raportom aplikacja 
Hours ułatwia monitorowanie czasu pracy.

https://apps.apple.com/pl/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/pl/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/pl/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/pl/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/pl/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/pl/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/pl/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/pl/app/hours-time-tracking/id895933956
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Ewidencjonowanie wydatków
Raportów z wydatków nie trzeba już przygotowywać w biurze. Poniższe aplikacje pozwalają błyskawicznie 
rejestrować ponoszone koszty firmowe i zarządzać nimi w dowolnym miejscu.

XpenseTracker
Umożliwia śledzenie i raportowanie wszystkich 
wydatków firmowych i przebytego dystansu, a także 
eksportowanie raportów i zdjęć rachunków 
bezpośrednio do komputera.

Zoho Expense
Automatyzuje zarządzanie wydatkami firmowymi  
i kosztami podróży, a także skraca czas poświęcany  
na rejestrowanie rachunków i przygotowywanie 
raportów z wydatków. 

Expensify
Pozwala małym przedsiębiorstwom, klientom 
indywidualnym i zwykłym użytkownikom zarządzać 
raportami z wydatków oraz śledzić informacje 
dotyczące rachunków i podróży służbowych.

SAP Concur
Dotychczasowi użytkownicy systemu SAP Concur  
mogą wykorzystywać tę aplikację towarzyszącą  
do rezerwowania podróży, uzupełniania raportów  
z wydatków i zatwierdzania faktur.

Przyjmowanie płatności
Płatności można przyjmować natychmiast i w każdym miejscu. Dzięki innowacyjnym aplikacjom i rozwiązaniom 
płatniczym dostępnym dla iPhone'a i iPada firma jest zawsze gotowa do współpracy biznesowej.

Square Point of Sale
Czytnik Square Reader obsługuje karty debetowe  
i kredytowe, karty czipowe EMV oraz płatności Apple 
Pay. Pozwala monitorować sprzedaż i poziom zapasów 
w czasie rzeczywistym.

talech Register
Umożliwia odbieranie zamówień, przyjmowanie 
płatności, zarządzanie zapasami i uzyskiwanie dostępu 
do informacji o klientach za pomocą prostego, 
intuicyjnego w obsłudze interfejsu.

Vend POS
Rozwiązanie dla punktów sprzedaży zajmujących się 
handlem detalicznym. Umożliwia sprzedaż w terenie, 
utrzymywanie bliskich relacji z klientami oraz rozwijanie 
działalności detalicznej i zarządzanie nią z dowolnego 
miejsca na świecie.

TouchBistro Point of Sale
Koniec ze składaniem zamówień i zatrudnianiem 
personelu tylko w oparciu o intuicję. Oferowana 
aplikacja usprawnia przetwarzanie płatności, ułatwia 
zarządzanie menu i generuje szczegółowe raporty 
dotyczące restauracji.

QuickBooks GoPayment POS
Umożliwia przyjmowanie płatności kartą kredytową  
i przelewem bankowym oraz śledzenie wszystkich 
informacji w jednym miejscu.

Revel POS
To wyposażona w wiele funkcji platforma do 
zarządzania biznesowego, która łączy wszystkie 
realizowane działania i kanały obsługi klientów  
w pojedynczym panelu kontrolnym do nadzorowania 
punktu sprzedaży.

iZettle Pro
Aplikacja dla punktów takich jak puby, kawiarnie czy 
restauracje, która umożliwia przyjmowanie płatności  
i sprzyja zwiększaniu sprzedaży.

Shopify
Umożliwia prowadzenie firmy w każdym miejscu. Bez 
względu na to, czy przedsiębiorstwo obejmuje jedną, 
czy kilka placówek, aplikacja Shopify ułatwia 
zarządzanie zamówieniami i produktami, komunikację 
z personelem i monitorowanie sprzedaży.

ShopKeep Point of Sale
Umożliwia monitorowanie sprzedaży, nadzorowanie 
stanu zapasów, prostsze zarządzanie personelem  
i wiele innych rzeczy na iPadzie.

https://itunes.apple.com/pl/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/pl/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/pl/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/pl/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/pl/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/pl/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/pl/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/pl/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/us/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/pl/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/pl/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/pl/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/pl/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Zarządzanie finansami
Poniższe rozwiązania z zakresu księgowości dla systemów iOS i iPadOS pomagają zarządzać finansami 
przedsiębiorstwa. Umożliwiają wystawianie faktur, administrowanie listą płac, kontrolowanie przepływu gotówki  
i sprawne prowadzenie biznesu.

Kashoo Cloud Accounting
Zapewnia małym przedsiębiorstwom niezbędne wsparcie 
w zakresie księgowości, obejmujące przygotowywanie 
raportów, wystawianie faktur i monitorowanie wydatków.

FreshBooks Cloud Accounting
Działające w chmurze oprogramowanie księgowe  
dla małych firm, które ułatwia kierowanie niedużą 
działalnością. Pozwala bezproblemowo wysyłać faktury 
oraz śledzić wydatki i zarządzać nimi.

Xero
Wygodne wystawianie i wysyłanie faktur, tworzenie 
wniosków o zwrot kosztów i rejestrowanie rachunków  
ze świadomością, że wszystkie szyfrowane dane są 
bezpiecznie przechowywane w chmurze.

QuickBooks Accounting
Ułatwia zarządzanie wydatkami firmowymi i przepływem 
gotówki. Pozwala przygotowywać faktury oraz 
wyświetlać informacje o zyskach i stratach.

Analizowanie danych
Raporty wzbogacone o rozbudowane grafiki i funkcje interaktywne przynoszą więcej korzyści. Poniższe aplikacje 
pozwalają przygotowywać wizualizacje danych stojące na wyższym poziomie i pozyskiwać spostrzeżenia biznesowe 
w niedostępny wcześniej sposób.

Tableau Mobile
Pozwala utrzymywać pełną kontrolę nad danymi  
w każdym miejscu. Umożliwia wyświetlanie kokpitów 
menedżerskich oraz przeglądanie, przeszukiwanie  
i filtrowanie zestawów danych.

SAP Analytics Cloud Roambi
Użytkownicy mogą tworzyć i prezentować 
rozbudowane, interaktywne raporty, wykresy, kokpity 
menedżerskie, kluczowe wskaźniki wydajności, analizy  
i wizualizacje danych. 

Numerics
Umożliwia tworzenie atrakcyjnie wyglądających  
i łatwych w obsłudze kokpitów menedżerskich, które 
zapewniają bezpieczny dostęp do danych biznesowych 
w czasie rzeczywistym. 

Microsoft Power BI
Pozwala uzyskiwać dostęp do danych, odbierać 
powiadomienia, dodawać adnotacje i udostępniać treści 
za pomocą zaawansowanych funkcji, które pomagają  
w podejmowaniu decyzji.

QlikView mobile
Pomaga analizować dane i wykorzystywać pozyskane 
wnioski podczas podejmowania decyzji.

MicroStrategy Mobile for iPad
Klienci MicroStrategy mogą teraz zacząć korzystać  
z rozwiązań mobilnych bazujących na dotychczas 
używanych systemach korporacyjnych i informatycznych. 

https://itunes.apple.com/pl/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/pl/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/pl/app/surepayroll-for-employees/id389154416
https://apps.apple.com/pl/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/pl/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/pl/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/pl/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/pl/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/pl/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/pl/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Ustalanie grafików pracy
Poniższe aplikacje umożliwiają zarządzanie zespołem, monitorowanie frekwencji i integrację listy płac. Pozwalają 
zyskać pewność, że w firmie właściwe osoby zawsze znajdują się na właściwym miejscu.

Crew Messaging and Scheduling
Usprawnia komunikację w zespole, umożliwia tworzenie 
wiadomości grupowych, pozwala tworzyć grafiki pracy  
i pomaga w przydzielaniu zadań.

Planday Employee Scheduling
Ułatwia zarządzanie pracownikami kontraktowymi  
i tworzenie dla nich grafików pracy, a także usprawnia 
wykonywanie zadań administracyjnych.

Deputy: Shift Schedule Maker
Umożliwia zarządzanie listami pracowników, planowanie 
zmian, komunikację z zespołami, przeglądanie zadań, 
administrowanie listą płac oraz pozyskiwanie 
bogatszych informacji o firmie i sprawowanie nad nią 
większej kontroli.

Zdrowie i samopoczucie pracowników
Przypomnienia o wstawaniu od biurka czy wyznaczone cele fitnessowe pomagają pracownikom dbać o dobre 
samopoczucie. Dzięki temu kadra jest zdrowa, pełna energii i produktywna przez cały dzień.

Challenges - Compete, Get Fit
Pozwala dbać o kondycję fizyczną i rywalizować ze 
znajomymi, rodziną i współpracownikami w ramach 
wyzwań zespołowych.

Headspace
Aplikacja oferuje ćwiczenia relaksacyjne — medytację  
z asystą i techniki uważności — które wnoszą w życie 
pracowników spokój, dobre samopoczucie i równowagę.

MyFitnessPal
Umożliwia wyznaczanie celów w zakresie liczby 
przyjmowanych kalorii oraz rejestrowanie spożywanych 
posiłków i wykonywanych ćwiczeń. Pomaga w szybkim 
rozpoczęciu nowego stylu życia. 

https://apps.apple.com/pl/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/pl/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/pl/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/pl/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/pl/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/pl/app/myfitnesspal/id341232718
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Uproszczona dystrybucja aplikacji
Jedno miejsce na dobry początek.
Usługa Apple Business Manager ułatwia znajdowanie, a następnie hurtowe kupowanie i dystrybuowanie aplikacji  
i książek, dzięki czemu odpowiada na wszelkie wymagania biznesowe.

Dystrybucję aplikacji zakupionych w usłudze Apple Business Manager usprawnia rozwiązanie do zarządzania 
urządzeniami mobilnymi (MDM). Pozwala ono przesyłać aplikacje użytkownikom i urządzeniom w każdym kraju,  
w którym są one dostępne. Z kolei środki w programie VPP umożliwiają kupowanie treści na podstawie zamówienia  
u wybranego sprzedawcy. Usługa Apple Business Manager bezproblemowo współpracuje z popularnymi 
rozwiązaniami MDM, takimi jak Jamf, VMware czy MobileIron.

Dowiedz się więcej ↗

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


App Store
W sklepie App Store znajduje się ponad 
235 000 aplikacji zaprojektowanych  
z myślą o zwiększaniu wydajności, 
możliwości i mobilności przedsiębiorstw.

Przejdź do sekcji App Store dla 
przedsiębiorstw ↗

Apple w pracy
iPhone, iPad i Mac to najlepsze narzędzia 
biznesowe. Warto dowiedzieć się nieco 
więcej o produktach, platformach  
i partnerach Apple oraz zasobach 
pomocnych w stawianiu pierwszych kroków.

Dowiedz się więcej ↗

Today at Apple 
Przygotowaliśmy dla przedsiębiorstw 
praktyczne sesje poświęcone różnym 
tematom — od fotografii i kręcenia 
filmów po sztukę i projektowanie — które 
pozwalają im uzyskiwać jeszcze lepsze 
wyniki. Podczas zajęć można poznać 
narzędzia i aplikacje oraz znaleźć 
inspirację, by osiągać jeszcze więcej.  

Sprawdź ↗

© 2019 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages i Siri są znakami 
towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. Multi-Touch jest znakiem towarowym Apple Inc. App Store, iCloud i Today at Apple są znakami usług Apple Inc. 
zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. Adobe jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w USA i/lub w innych krajach. 
IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Cisco w USA i w innych krajach, używanym na mocy licencji. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione 
w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Dodatkowe materiały

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

