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Produtividade 

Criados para ajudar os funcionários a 
fazerem ainda mais. 

Aumentar a produtividade de qualquer empresa começa por 
escolher os produtos certos. O iPhone, iPad e Mac são pensados 
ao pormenor e oferecem uma utilização intuitiva, para que os 
funcionários tenham acesso à experiência familiar que adoram. 

Os produtos Apple foram concebidos para funcionarem da forma 
esperada, isto é, com uma consistência e familiaridade que aumenta 
de imediato a produtividade dos utilizadores. Poderá trabalhar com 
mais simplicidade, resolver problemas de forma criativa e colaborar 
em torno de um objetivo partilhado, seja qual for a tarefa. 

Com centenas de milhares de apps para empresas na App Store 
e um ambiente avançado para a criação de apps personalizadas, 
pode transformar a sua empresa e superar a concorrência. 

Ainda melhor em conjunto 
Os dispositivos Apple funcionam em conjunto para aumentarem a sua eficiência. 

Atenda chamadas do iPhone no Mac, Apple Watch ou iPad.1 Com um Mac e o 
iPhone, pode enviar e receber mensagens SMS no Mac.2 Todas as mensagens 
apresentadas no iPhone surgem também no Mac, pelo que as suas conversas 
são atualizadas em todos os dispositivos. 

Além disso, com o Handoff, pode começar a escrever um email no iPhone 
e terminá-lo no Mac.3 Ao navegar numa página da internet no Mac, pode 
simplesmente retomar no ponto em que ficou no iPad. 

Com o AirDrop, é fácil partilhar ficheiros entre o Mac, iPhone ou iPad. Em poucos 
passos, pode utilizar o AirDrop para enviar um ficheiro de qualquer pasta para um 
Mac, iPhone ou iPad por perto. E uma vez que o AirDrop tem um funcionamento 
peer-to-peer, funciona sem uma rede Wi-Fi. É perfeito para partilhar um 
documento com um colega na sala ao lado ou enviar uma apresentação 
a um cliente do outro lado da mesa. 

Desbloqueie automaticamente o Mac quando estiver a utilizar o Apple Watch. 
E copie e cole facilmente imagens, vídeos e texto entre dispositivos. 

A funcionalidade Sidecar permite-lhe aumentar o seu espaço de trabalho ao 
utilizar o iPad como segundo ecrã do Mac. Trabalhe numa app enquanto utiliza 



outra como referência ou veja a sua tela principal num ecrã e aceda às 
ferramentas e paletas noutro. Também pode duplicar o ecrã para visualizar os 
mesmos conteúdos nos dois ecrãs, uma opção perfeita para partilhar o que está 
a ver com outras pessoas. 

A Marcação em continuidade permite assinar documentos, corrigir trabalhos ou 
assinalar detalhes importantes nas imagens. Por sua vez, o Desenho em 
continuidade permite criar um desenho no iPad ou iPhone que é inserido 
automaticamente em qualquer documento no Mac. 

A melhor plataforma para apps 
Quer esteja a dar os primeiros passos com apps integradas, a explorar apps 
na App Store ou a criar apps personalizadas, as possibilidades são infinitas. 
O iPhone, iPad e Mac incluem apps integradas avançadas que ajudam a dar 
os primeiros passos, seja para colaborar em equipa ou criar apresentações 
incríveis. As ferramentas de produtividade integradas, como iWork e a app 
Ficheiros, integram-se com outras soluções avançadas, como a plataforma 
Box, para que os utilizadores possam ser mais produtivos de imediato. 

Crie documentos 
O Microsoft Word, que faz parte do conjunto de apps 
Microsoft Office 365, permite criar, editar e partilhar documentos a 
partir de qualquer lugar. 

Aceda aos ficheiros 
A plataforma Box permite guardar dados com segurança na nuvem e 
aceder facilmente aos ficheiros no iPhone, iPad e Mac. Além disso, a 
Box oferece agora integração com iWork. 

Mantenha-se a par de tudo 
Com a app Slack, todos os membros da equipa podem facilmente 
partilhar documentos, comunicar e colaborar utilizando qualquer 
dispositivo. 

Faça a gestão da relação com os clientes 
A Salesforce combina a gestão da relação com os clientes, apps 
personalizadas, Chatter e processos empresariais numa experiência 
integrada. 

Produtividade para todos 
Queremos que todos tirem partido dos mesmos benefícios de produtividade 
que os nossos produtos possibilitam, pelo que criamos todos os produtos da 
Apple a pensar na acessibilidade. Todos os dispositivos iPhone, iPad e Mac 
incluem funcionalidades avançadas de assistência para utilizadores com 
limitações motoras ou dificuldades visuais e auditivas. 

Os dispositivos Apple permitem escrever uma mensagem de texto ou um 
email sem ver o ecrã. Com o Áudio em direto, é possível calibrar os aparelhos 
auditivos Made for iPhone e os AirPods para ouvir com mais nitidez. Pode 
navegar num dispositivo Mac, iOS ou iPadOS utilizando apenas a voz ou 
um simples toque no Controlo de manípulos. Estas são apenas algumas das 
funcionalidades e tecnologias auxiliares que integrámos nos nossos produtos.

1Para usar a funcionalidade de chamadas do iPhone, é necessário um iPhone com iOS 8 ou posterior. 2As SMS requerem um iPhone ou iPad com iOS 8.1 ou posterior ou iPadOS. 3O 
Handoff requer um iPhone ou iPad com iOS 8 ou posterior ou iPadOS. 
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