
Apple w pracy  

Produktywność 
 
Urządzenia dające pracownikom 
więcej możliwości. 

W każdym przedsiębiorstwie zwiększanie produktywności zaczyna 
się od wyboru właściwych narzędzi. iPhone, iPad i Mac są starannie 
przemyślane i intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu pozwalają 
użytkownikom pracować w sposób, jaki już znają i lubią. 

Produkty Apple działają dokładnie tak, jak się tego oczekuje — 
zawsze zapewniają równie świetne doświadczenia i są przystępne, 
pozwalając natychmiast zacząć produktywną pracę. Bez względu 
na zadania, przed którymi stają użytkownicy, oferowane urządzenia 
ułatwiają ich wykonywanie, pomagają twórczo rozwiązywać 
problemy i usprawniają pracę grupową ukierunkowaną na 
wspólny cel. 

Setki tysięcy aplikacji biznesowych dostępnych w sklepie App 
Store i rozbudowane środowisko do tworzenia niestandardowych 
aplikacji pozwalają odmienić dotychczasowy charakter firmy 
i wyprzedzić konkurencję. 

Jeszcze lepsze razem 
Urządzenia Apple współpracują ze sobą, pomagając osiągać większą wydajność. 

Połączenia telefoniczne z iPhone'a można odbierać na Macu, Apple Watch 
i iPadzie1. Po sparowaniu Maca z iPhonem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
wysyłać i odbierać wiadomości SMS na Macu2. Każda wiadomość otrzymywana 
na iPhonie wyświetla się również na Macu, dzięki czemu wszystkie prowadzone 
rozmowy są na bieżąco uaktualniane na wszystkich urządzeniach. 

Dzięki funkcji Handoff e-maila można zacząć pisać na iPhonie, a dokończyć na 
Macu3. Z kolei podczas przeglądania strony internetowej na Macu można wyjąć 
iPada i kontynuować jej oglądanie od tego samego miejsca. 

AirDrop ułatwia przesyłanie plików między komputerem Mac, iPhonem i iPadem. 
W zaledwie kilku krokach można wybrać plik z dowolnego folderu i wysłać go do 
znajdującego się w pobliżu Maca, iPhone'a lub iPada za pośrednictwem AirDrop. 
W związku z tym, że technologia AirDrop wykorzystuje połączenie równorzędne, 
nie wymaga połączenia z siecią Wi-Fi. Świetnie nadaje się do udostępnienia 
dokumentu współpracownikowi w pokoju obok lub przesłania prezentacji klientowi 
po drugiej stronie stołu. 

Apple Watch na ręce pozwala automatycznie odblokowywać Maca. Użytkownicy 
mogą też łatwo kopiować i wklejać zdjęcia, materiały wideo i tekst z jednego 
urządzenia na drugie. 



Funkcja Sidecar daje większe pole do działania, pozwalając użyć iPada jako 
drugiego wyświetlacza do Maca. Można na przykład pracować w jednej aplikacji 
i jednocześnie korzystać z informacji wyświetlanych w drugiej lub przeglądać 
główny obszar roboczy na jednym monitorze, a wszystkie narzędzia i palety 
otworzyć na drugim. Można też klonować ekrany, tak aby oba wyświetlały tę samą 
zawartość — to idealne rozwiązanie do udostępniania innym treści wyświetlanych 
na ekranie swojego urządzenia. 

Funkcja Continuity Markup umożliwia podpisywanie dokumentów, nanoszenie 
poprawek lub zaznaczanie ważnych szczegółów na zdjęciach. Z kolei funkcja 
Continuity Sketch pozwala tworzyć na iPadzie lub iPhonie szkice, które są 
automatycznie wstawiane do dowolnego dokumentu na Macu. 

Najlepsza platforma dla aplikacji 
Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji wbudowanych, wypróbowywać te 
dostępne w sklepie App Store lub tworzyć własne, niestandardowe — możliwości 
są nieograniczone. iPhone'a, iPada i Maca wyposażono w aplikacje na dobry 
początek — czy to do współpracy z zespołem, czy też do tworzenia 
olśniewających prezentacji. Wbudowane narzędzia zwiększające produktywność, 
takie jak pakiet iWork czy aplikacja Pliki, współdziałają z innymi potężnymi 
rozwiązaniami, na przykład usługą Box, umożliwiając użytkownikom 
natychmiastowe rozpoczęcie pracy. 

Tworzenie dokumentów 
Aplikacja Microsoft Word — wchodząca w skład pakietu aplikacji 
Microsoft Office 365 — umożliwia tworzenie, edytowanie 
i udostępnianie dokumentów z dowolnego miejsca. 

Dostęp do plików 
Usługa Box pozwala na bezpieczne przechowywanie danych 
w chmurze i łatwe uzyskiwanie dostępu do plików na iPhonie, iPadzie 
i Macu. Ponadto usługa Box współpracuje teraz z pakietem iWork. 

Zawsze w kontakcie 
Aplikacja Slack ułatwia wymianę dokumentów, komunikację 
i współpracę w całym zespole i na różnych urządzeniach. 

Zarządzanie relacjami z klientami 
Salesforce to pojedyncza, bezproblemowa w obsłudze platforma, 
która łączy rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, 
niestandardowe aplikacje, aplikację Chatter i procesy biznesowe. 

Każdy może pracować wydajniej 
Chcemy, by dzięki naszym produktom każdy mógł polepszać swoją wydajność. 
Z tego powodu przy pracy nad każdym produktem Apple od początku dbamy 
od to, by oferował ułatwienia dostępu. Wszystkie iPhone'y, iPady i komputery 
Mac mają potężne ułatwienia dostępu dla osób z wadami wzroku i słuchu oraz 
niepełnosprawnością ruchową. 

Urządzenia Apple umożliwiają pisanie wiadomości tekstowych i e-maili bez 
patrzenia na ekran. Funkcja Live Listen pozwala dostosowywać aparaty słuchowe 
Made for iPhone i słuchawki AirPods tak, żeby wyraźniej słyszeć dźwięk. 
Komputerem Mac oraz urządzeniami iOS i iPadOS można sterować za pomocą 
samego głosu lub jednym stuknięciem dzięki funkcji Sterowanie przełącznikami. To 
tylko część z pomocnych funkcji i technologii, w które wyposażamy nasze produkty.

1Do rozmów telefonicznych z iPhone'a wymagany jest iPhone z systemem iOS 8 lub nowszym. 2Do wysyłania i odbierania wiadomości SMS wymagany jest iPhone lub iPad z systemem 
iOS 8.1 bądź nowszym albo z systemem iPadOS. 3Do korzystania z funkcji Handoff wymagany jest iPhone lub iPad z systemem iOS 8 bądź nowszym albo z systemem iPadOS. 
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