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Innehåll
När dina anställda får möjlighet att jobba på det sätt  
de vill, inspireras de till att prestera på topp. Med de 
tusentals appar som finns för iPad och iPhone kan ditt 
team kommunicera och samarbeta på många flexibla och 
kreativa sätt. I den här handboken får du veta mer om ett 
antal suveräna appar för företag som finns på App Store. 

Tryck på en app om du vill hämta den eller läsa mer 
på App Store.
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Arbeta med dokument
Skapa, redigera och dela illustrerade rapporter, interaktiva diagram och övertygande presentationer. Växla smidigt 
mellan olika dokumentformat och öka produktiviteten dramatiskt. 

Dokument
Pages
Skriv brev och rapporter snabbt med Apples snygga 
mallar och stilar. Kommentera och illustrera med  
Apple Pencil.

Microsoft Word
Skapa textdokument, manus, bloggar, rapporter och 
meritförteckningar som gör intryck. Skapa, redigera, 
visa och dela filer enkelt. 

 Google Dokument
Skriv, redigera och samarbeta i farten. Skapa snygga 
och prydliga dokument snabbt med lättanvända mallar. 

Kalkylblad
Numbers
Skapa kalkylblad där du enkelt lägger in bilder, diagram 
och tabeller. Animera data med interaktiva diagram. 

Microsoft Excel
Bygg specialanpassade kalkylblad efter just dina behov. 
Använd komplexa formler och avancerade funktioner.

Google Kalkylark
Skapa och dela kalkylblad. Jobba effektivt när som 
helst, även utan tillgång till internet.

Presentationer
Keynote
Det avskalade, intuitiva gränssnittet sätter de viktigaste 
verktygen i fokus. Vem som helst kan enkelt lägga in proffsiga 
diagram, redigera foton och lägga på filmiska effekter. 

Microsoft PowerPoint
Gör ett bestående intryck med kraftfulla och 
anpassningsbara presentationer som sticker ut i mängden. 

Google Presentationer
Skapa nya presentationer eller redigera presentationer 
skapade på webben eller på en annan enhet. 

Pdf-filer
PDF Reader Pro
Kommentera, bokmärk, slå ihop och dela upp pdf-filer. 
Fyll i formulär enkelt på iPhone eller iPad. 

PDF Expert
Läs, markera, signera och fyll i pdf-filer. Redigera text  
i en pdf, byt ut bilder eller dölj känsliga data. 

Adobe Acrobat Reader
Granska, kommentera och signera pdf-filer. Skriv under 
pdf-dokument elektroniskt med fingret eller med en 
Apple Pencil.

https://apps.apple.com/se/app/pages/id361309726
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-word/id586447913
https://apps.apple.com/se/app/google-docs-sync-edit-share/id842842640
https://apps.apple.com/se/app/numbers/id361304891
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-excel/id586683407
https://apps.apple.com/se/app/google-sheets/id842849113
https://apps.apple.com/se/app/keynote/id361285480
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-powerpoint/id586449534
https://apps.apple.com/se/app/google-slides/id879478102
https://apps.apple.com/se/app/pdf-reader-pro-sign-edit-pdf/id883101890
https://apps.apple.com/se/app/pdf-expert-7-pdf-editor/id743974925
https://apps.apple.com/se/app/adobe-acrobat-reader-for-pdf/id469337564
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Jobba kreativt
Få utlopp för din kreativitet och blås liv i spännande affärsidéer. Kommunicera med stil tack vare appar som gör det 
enkelt att teckna, måla och redigera bilder.

Bilder
Pixelmator
Retuschera och förbättra bilder. Teckna, måla och 
skapa avancerade bildkompositioner.

Camera+ 2
Fota och redigera med verktyg som fungerar likadant 
på iPhone och iPad.

Infltr
Välj bland över sju miljoner filter för stillbilder, videor, 
Live Photo-bilder, bilder med skärpedjupseffekter och 
animerade gif-filer.

Adobe Photoshop Fix
Retuschera och återställ bilder enkelt. Laga, jämna till, 
ljusa upp och gör andra justeringar tills du får precis det 
resultat du är ute efter.

Affinity Photo
Gedigen app för professionell bildredigering med en hel 
uppsättning Multi-Touch-gester och stöd för 
Apple Pencil.

Modeller
Adobe Spark Page
Skapa proffsig grafik, webbsidor och videor på några 
minuter. Välj en mall att utgå ifrån eller bygg upp ditt 
projekt från grunden.

AutoCAD
Visa, skapa, redigera och dela dwg-filer med 
lättanvända tecknings- och ritningsverktyg på iPhone 
och iPad.

Shapr 3D CAD Modeling
Bygg solida 3D-modeller enkelt med en kraftfull motor 
för geometrisk modellering och en omfattande 
uppsättning inbyggda verktyg.

uMake
Skapa iögonfallande 3D-innehåll i farten med intuitiva 
verktyg och förbättrad visning.

Teckning
Procreate
Kombinerade penslar med olika texturer och en 
arbetsyta med banbrytande upplösning hjälper dig att 
skapa vackra teckningar och målningar och effektfulla 
illustrationer i farten.

Affinity Designer
Snabba, kraftfulla designverktyg med hög precision  
gör det enkelt att samarbeta med andra designers  
kring marknadsföringsmaterial, webbplatser, ikoner, 
användargränssnitt och illustrationer.

Paper by WeTransfer
Skissa, rita, gör diagram, färglägg, anteckna och teckna 
ner idéer var du än är med denna användbara skissapp.

Inspire Pro
Den specialutvecklade målningsmotorn ger en otroligt snabb 
och realistisk upplevelse av att måla, teckna och skissa. 

Adobe Photoshop Sketch
Teckna och måla när inspirationen slår till med 
verklighetstrogna pennor och vattenfärger. Du kan också 
dokumentera och visa upp arbetsprocessen i form av en 
uppsnabbad video som genereras automatiskt.

Adobe Illustrator Draw
Skapa vacker vektorgrafik på fri hand och omvandla 
dina idéer till professionella illustrationer.

https://apps.apple.com/se/app/pixelmator/id924695435
https://apps.apple.com/se/app/camera-2/id1313580627
https://apps.apple.com/se/app/infltr-infinite-filters/id935623257
https://apps.apple.com/se/app/adobe-photoshop-fix/id1033713849
https://apps.apple.com/se/app/affinity-photo/id1117941080
https://apps.apple.com/se/app/adobe-spark-page/id968433730
https://apps.apple.com/se/app/autocad/id393149734
https://apps.apple.com/se/app/shapr-3d-cad-modeling/id1091675654
https://apps.apple.com/se/app/umake-3d-cad-modeling/id1042246861
https://apps.apple.com/se/app/procreate/id425073498
https://apps.apple.com/se/app/affinity-designer/id1274090551
https://apps.apple.com/se/app/paper-by-wetransfer/id506003812
https://apps.apple.com/se/app/inspire-pro/id355460798
https://apps.apple.com/se/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644
https://apps.apple.com/se/app/adobe-illustrator-draw/id911156590
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Anteckna 
Frigör dig från det traditionella sättet att anteckna med de här apparna. Lägg till ljudklipp, skisser, checklistor och 
mycket mer. Skriv ner och sortera dina tankar snabbt och enkelt. Och bli mer produktiv på möten genom att fokusera 
på diskussionen istället för på dina anteckningar.

Anteckningar
Anteckningar är perfekt för att snabbt teckna ner idéer 
och spara längre anteckningar med allt från checklistor 
till bilder, länkar, skannade dokument, handskriven text 
och skisser.

Röstmemon
Använd din iPhone eller iPad som en bärbar 
inspelningsutrustning. Spela in via den inbyggda 
mikrofonen, redigera inspelningarna på enheten och 
dela dem med vem du vill.

Nebo
Formatera om handskriven text till rubriker, stycken och 
punktlistor med några få tryck och svepningar.

CaptureAudio
Spela in presentationer och möten, lägg till egna 
anteckningar, markera viktiga ämnen med flaggor med 
mera. 

GoodNotes 5
Anteckna för hand och lägg till kommentarer i pdf-
dokument. Tack vare vektorbläckmotorn kan du också 
söka i dina anteckningar.

Evernote
Samla in, sortera och dela anteckningar från olika källor. 
Dina bästa idéer finns alltid med dig och är alltid 
uppdaterade.

 Notability
Kombinera handskrift, bilder och maskinskriven text i 
samma anteckning och fånga varje liten detalj.

Microsoft OneNote
Skapa egna digitala anteckningsböcker där du sorterar 
dina anteckningar på det sätt som passar dig. 

Notebook
Anteckna, skissa, lägg till filer, skapa checklistor, spela 
in ljud och ta bilder.

Noted
En elegant app för anteckningar och ljudinspelning 
under föreläsningar, möten, intervjuer med mera. 

Bear
En snygg och flexibel skrivapp, perfekt för att anteckna, 
skissa och skriva allt från prosa till programmeringskod.

Skapa formulär 
Minska pappersförbrukningen drastiskt med dessa appar som skapar elektroniska formulär direkt på din iPhone eller 
iPad. Oavsett hur dokumentflödet ser ut på ditt företag kan du få mer korrekta data och enkelt samla in, kombinera 
och dela resultat.

DocuSign
Få dokument signerade säkert och kostnadsfritt,  
utan någon månatlig begränsning.

FastField Mobile Forms
Distribuera formulär direkt till hela den mobila 
arbetsstyrkan och få tillbaka renare, mer innehållsrika 
data i realtid.

SignNow
Skicka dokument till kunder eller medarbetare som  
de enkelt skriver under med bara ett finger. 

iAuditor
Skapa inspektionsformulär enkelt. Genomför 
inspektioner, ange vilka åtgärder som behöver  
vidtas och skicka rapporter direkt från din enhet. 

GoCanvas
Automatisera pappersarbete och digitalisera processer 
genom att skapa digitala formulär och checklistor.

SignEasy
Skapa dokument för självsignering, samla in signaturer 
personligen eller skicka spårade dokument till kunder 
– snabbt och enkelt. 

Adobe Fill & Sign
Fyll i, signera och skicka alla slags formulär snabbt. 
Fotografera av ett pappersformulär och fyll i det på 
iPhone eller iPad.

ProntoForms - Mobile Forms
Gör det enkelt för medarbetare på distans att samla  
in och komma åt data, och dela resultatet automatiskt.

https://apps.apple.com/se/app/notes/id1110145109
https://apps.apple.com/se/app/voice-memos/id1069512134
https://apps.apple.com/se/app/myscript-nebo/id1119601770
https://apps.apple.com/se/app/captureaudio-recorder/id604256996
https://apps.apple.com/se/app/goodnotes-5/id1444383602
https://apps.apple.com/se/app/evernote/id281796108
https://apps.apple.com/se/app/notability/id360593530
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12
https://apps.apple.com/se/app/notebook-take-notes-sync/id973801089
https://apps.apple.com/se/app/noted/id1149425482
https://apps.apple.com/se/app/bear/id1091189122?mt=12
https://apps.apple.com/se/app/docusign-upload-sign-docs/id474990205
https://apps.apple.com/se/app/fastfield-mobile-forms/id702967051
https://apps.apple.com/se/app/signnow-sign-fill-pdf-docs/id489262811
https://apps.apple.com/se/app/iauditor-inspections-audits/id499999532
https://apps.apple.com/se/app/gocanvas-business-forms/id418917158
https://apps.apple.com/se/app/signeasy-sign-and-fill-docs/id381786507
https://apps.apple.com/se/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://apps.apple.com/se/app/prontoforms-mobile-forms/id305587992
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Planera projekt
Se till att alla projekt flyter på som de ska med appar som hjälper dig att planera, visualisera, övervaka och dela 
aktiviteter och åtgärder. Öka effektiviteten i pågående projekt utan att vara på plats på kontoret.

Teamwork Projects
Administrera projekt från ditt konto på Teamwork.com. 
Bocka av slutförda arbetsuppgifter, kontrollera att 
etappmålen nås, dela filer, håll koll på tidsåtgången och 
mycket mer. 

Basecamp 3
Öka ansvarstagandet och kommunicera effektivare med 
hjälp av att-göra-listor, meddelanden, tidsscheman, 
rapporter och annat.

OmniPlan 3
Visualisera, underhåll och förenkla dina projekt. Dela 
upp arbetsuppgifter, optimera resurser och se till att 
planen följs.

Microsoft Visio Viewer
Granska och interagera med Visio-diagram direkt från 
din iPhone eller iPad.

MindNode 6
Skriv ner dina tankar, utforska kopplingarna på ett 
enkelt sätt, få ordning på dina idéer och dela dem.

Smartsheet
Skapa, redigera och dela ditt arbete med teamet så att 
alla har den senaste informationen.

Trello
Använd anslagstavlor, listor och kort för att ordna och 
prioritera projekt på ett roligt, flexibelt och 
samarbetsbaserat sätt. 

OmniOutliner 3
Skapa perfekta dispositioner med smarta kolumner, 
möjlighet att använda skript, anpassningsbara stilar, 
mallar med mera. 

Agenda 
Planera och dokumentera dina projekt med denna 
datumbaserade anteckningsapp.

MeisterTask
Skapa en visuell projektöversikt, bjud in 
teammedlemmarna och samarbeta i realtid. 

Asana
Anteckna och samla arbetsuppgifter, att-göra-listor, 
påminnelser och idéer. Håll koll på jobbet var du än är. 

Prioritera uppgifter
Håll koll på att-göra-listan och se till att allt blir gjort, oavsett hur komplex uppgiften är. Lägg till åtgärder och  
få påminnelser i rätt tid och på rätt plats, så att du kan fokusera helt på det du jobbar med för stunden.

Genvägar
Förenkla de saker du gör ofta med hjälp av Genvägar. 
Siri kan på ett smart sätt koppla ihop dina dagliga 
rutiner med appar från andra utvecklare och föreslå 
smidiga genvägar. 

Påminnelser
Påminnelser hjälper dig att hålla koll på allt du behöver 
göra under en arbetsdag, som att boka möten, skicka 
e-post, följa upp projekt och mycket annat. 

Things 3
Samla dina tankar på ett enkelt sätt, skapa projekt för 
dina mål och planera de steg som krävs för att uppnå 
dem.

Todoist
Håll ordning på allt du behöver göra, från enkla ärenden 
till stora projekt. 

Wunderlist
Få saker gjorda med enkla att-göra-listor och verktyg 
för uppgiftshantering. 

2Do
Skapa enkla uppgifter, checklistor och projekt med 
underuppgifter, anteckningar, bilagor och alarm.

OmniFocus 3
Skapa projekt och uppgifter, ordna dem med hjälp av 
taggar och fokusera på vad du kan göra just nu. 

https://apps.apple.com/se/app/teamwork-projects/id726473079
https://apps.apple.com/se/app/basecamp-3/id1015603248
https://apps.apple.com/se/app/omniplan-3/id1060188639
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-visio-viewer/id1139787983
https://apps.apple.com/se/app/mindnode-6/id1289197285?mt=12
https://apps.apple.com/se/app/smartsheet/id568421135
https://apps.apple.com/se/app/trello-organize-anything/id461504587
https://apps.apple.com/se/app/omnioutliner-3/id1174101450
https://apps.apple.com/se/app/agenda/id1370289240
https://apps.apple.com/se/app/task-management-meistertask/id918099883
https://apps.apple.com/se/app/asana-organize-tasks-work/id489969512
https://apps.apple.com/se/app/things-3/id904280696?mt=12
https://apps.apple.com/se/app/todoist-to-do-list-tasks/id572688855
https://apps.apple.com/se/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151
https://apps.apple.com/se/app/2do/id477670270?mt=12
https://apps.apple.com/se/app/omnifocus-3/id1346190318
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Samarbeta
Håll kontakten med kunder, arbetskamrater och partner och nå ut till fler via sociala medier. Med de här kraftfulla 
apparna håller du dig uppkopplad och uppdaterad.

Meddelanden
I Meddelanden kan du skicka och ta emot sms, bilder, 
videoklipp och annat med anpassningsbara effekter.

FaceTime
Med FaceTime kommer du snabbt i kontakt med ditt 
team, oavsett var de är. FaceTime har stöd för video- 
och ljudsamtal mellan upp till 32 personer samtidigt. 

Podio
Administrera ett helt team som jobbar i samma projekt, 
med integrerat innehåll, konversationer och processer 
– oavsett var du befinner dig.

ZOOM Cloud Meetings
Starta eller anslut till ett möte med upp till 100 
deltagare. Du får suverän videokvalitet, kristallklart ljud, 
snabbmeddelanden och snabb skärmdelning.

join.me
Delta i telefonkonferenser, arrangera en videokonferens 
och dela innehåll var du än är. 

Yammer
Få kontakt med rätt personer i organisationen. Dela och 
sök efter information i olika team, projekt och idéer. 

Slack
Samarbeta i en hubb som skapar konversationskanaler 
ordnade efter ämne, projekt och team. 

Quip
En plats för snabbt och enkelt samarbete där team kan 
skapa levande dokument för olika projekt. 

Skype
Prata, chatta och samarbeta med dina kolleger. Ring 
lokala telefonnummer i hela världen till överkomliga taxor. 

Cisco Jabber
Samarbeta via snabbmeddelanden, röstsamtal, 
röstmeddelanden och videosamtal. 

Cisco WebEx Meetings
Delta i möten, evenemang och utbildningar och håll 
presentationer med branschledande ljud och video. 

Moxtra Individual
Presentera innehåll, få feedback, inhämta 
godkännanden och avsluta affärer i farten. 

Cisco WebEx Teams
Jobba på en säker plats där alla kan bidra till projektet 
när som helst.

Hantera filer
Kom åt och dela affärsdokument från en rad olika leverantörer av molntjänster. Arbeta effektivare genom att ha 
samma uppsättning data på alla enheter.

Filer
I Filer samlas alla dina dokument, så att du kan bläddra, 
söka och ordna dem på ett och samma ställe – även filer 
i OneDrive, Box,Dropbox och andra molntjänster från 
tredje part.

Google Drive
Visa dokument, sök efter filer, ställ in behörigheter och 
aktivera offlinevisning av filer. 

Microsoft OneDrive
Kom åt och dela dokument, bilder och andra filer enkelt 
från din iPhone eller iPad. 

Dropbox
En plats för kreativt samarbete där alla filer samlas  
på ett ställe och synkas säkert mellan alla dina enheter.

Box
Lagra, hantera och dela alla dina filer, bilder och 
dokument med 10 GB kostnadsfri, säker molnlagring. 

Adobe Creative Cloud
Hantera filer, se övningsexempel och ladda ner appar. 
Sök, bläddra bland och förhandsvisa Photoshop-, 
Illustrator- och InDesign-filer.

https://apps.apple.com/se/app/podio/id404183617
https://apps.apple.com/se/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/se/app/join-me-simple-meetings/id409811927
https://apps.apple.com/se/app/yammer/id289559439
https://apps.apple.com/se/app/slack/id618783545
https://apps.apple.com/se/app/quip-docs-chat-sheets/id647922896
https://apps.apple.com/se/app/skype-for-ipad/id442012681
https://apps.apple.com/se/app/cisco-jabber/id467192391
https://apps.apple.com/se/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://apps.apple.com/se/app/moxtra-individual/id590571587
https://apps.apple.com/se/app/cisco-webex-teams/id833967564
https://apps.apple.com/se/app/google-drive/id507874739
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-onedrive/id477537958
https://apps.apple.com/se/app/dropbox/id327630330
https://apps.apple.com/se/app/box-cloud-content-management/id290853822
https://apps.apple.com/se/app/adobe-creative-cloud/id852473028
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Marknadsför ditt varumärke
Med de här apparna kan du hantera den digitala marknadsföringen, synliggöra din verksamhet och utforma 
kampanjer som får alla att prata om ditt företag.

Buffer
Schemalägg publiceringar och håll koll på resultatet  
av dina inlägg på bland annat Facebook, Instagram  
och Twitter.

Weebly
Skapa, lansera och utöka din onlineverksamhet, sajt eller 
blogg. Bygg upp innehåll enkelt genom att dra och släppa. 

MailChimp
Skriv och skicka mejl, hantera prenumerationer och  
ta kontroll över din marknadsföring. 

WordPress
Skapa och hantera en blogg eller sajt i WordPress.  
Skriv och redigera inlägg, se statistik och svara på 
kommentarer. 

Zoho Campaigns
Skriv och skicka mejl, hantera prenumerationer och  
ta kontroll över din marknadsföring. 
 

Marketo Moments
Se resultatet av dina senaste kampanjer och vidta 
åtgärder för kommande kampanjer, direkt från din 
iPhone eller iPad. 

 
LinkedIn
Hitta och knyt kontakter, underhåll relationer, sök jobb 
och läs uppdateringar om intressanta ämnen och företag.

Wix
Kommunicera i farten, sköt affärerna och mycket annat från 
din egen anpassningsbara mobilplattform i appen Wix.

Marketo Events
Checka in evenemangsdeltagare snabbt och enkelt och 
synka tillbaka data smidigt till ditt Marketo-program via 
flera iPad-enheter. 

HootSuite
Dela och schemalägg inlägg från dina konton på Twitter, 
Facebook, Instagram och LinkedIn.

Engagera kunder
Gör potentiella kunder till verkliga kunder och se ditt företag växa. Ge dem en förstklassig upplevelse så att  
de kommer tillbaka gång efter gång.

Salesforce
Logga, hantera och analysera kundaktivitet enkelt med 
en uppsättning administrationsverktyg för 
kundrelationer. 

ForceManager CRM
Öka ansvarstagandet och kommunicera effektivare med 
hjälp av att-göra-listor, meddelanden, tidsscheman, 
rapporter och annat.

Zendesk Support
Spåra, prioritera och lös kundsupportärenden i ett 
enkelt och elegant system.

Daylite
Hantera befintliga och potentiella kunder och 
leverantörer enkelt på ett och samma ställe.

ScreenMeet Support
Gör det enkelt för kunder att dela sin skärm direkt med 
supportteamet för att lösa problem via fjärråtkomst.

Cloze Relationship Management
Analysera data och dra nytta av dina upptäckter. Se allt 
som rör dina kontakter på ett ställe, till exempel e-post, 
möten och telefonsamtal.

https://apps.apple.com/se/app/buffer-social-media-manager/id490474324
https://apps.apple.com/se/app/weebly-by-square/id511158309
https://apps.apple.com/se/app/mailchimp-marketing-crm/id366794783
https://apps.apple.com/se/app/wordpress/id335703880
https://apps.apple.com/se/app/zoho-campaigns-email-marketing/id804728901
https://apps.apple.com/se/app/marketo-moments/id984953976
https://apps.apple.com/se/app/linkedin-network-job-finder/id288429040
https://apps.apple.com/se/app/wix/id1099748482
https://apps.apple.com/se/app/marketo-events/id522766637
https://apps.apple.com/se/app/hootsuite-social-media-tools/id341249709
https://apps.apple.com/se/app/salesforce/id404249815
https://apps.apple.com/se/app/forcemanager-crm/id945076174
https://apps.apple.com/se/app/zendesk-support/id1174276185
https://apps.apple.com/se/app/daylite/id965269916
https://apps.apple.com/se/app/screenmeet-support/id1243134245
https://apps.apple.com/se/app/cloze-relationship-management/id596927802
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Ge säljteamet rätt verktyg
Utrusta säljarna med engagerande, relevant material som de har tillgång till överallt. Introducera och utbilda dem 
snabbt och smidigt genom att göra det enkelt att hitta, ta till sig och dela rätt innehåll.

Zunos
Gör interaktiva utvärderingar, välj ut relevant innehåll 
och skapa skräddarsydda utbildningar. 

ShowPad
Ge säljarna tillgång till en plattform för introduktion, 
utbildning, coachning och hantering av säljmaterial.

Apple Books
Med nya alternativ för att skapa Apple Books-innehåll  
är det nu ännu enklare att leverera engagerande, 
interaktivt innehåll till dina läsare.

Registrera arbetstimmar
Din tid är värdefull. Håll koll på den tid du lägger på olika projekt och kunder. Skapa professionella kundfakturor  
på några sekunder.

HoursTracker
Stämpla in och ut när du jobbar. Håll koll på timmarna 
enkelt och räkna ut intäkterna för ett eller flera jobb.

Helios
Organisera viktiga uppgifter och fokusera på arbetet 
med hjälp av det här enkla tidrapporteringsverktyget för 
frilansare och distansarbetare. 

Time Master + Billing
Håll koll på arbetstimmar och utlägg, visa rapporter och 
generera professionella fakturor i pdf-format direkt från 
din iPhone eller iPad.

Invoice2go
Skicka professionella fakturor och kostnadsförslag till 
kunder och få betalt snabbare. 

Timelines Time Tracking
Få en klar bild av vad du lägger tid på och hitta sätt att 
förbättra dina rutiner, bli effektivare och åstadkomma mer. 

Hours Time Tracking
En visuell tidslinje, smarta påminnelser och detaljerad 
rapportering gör det enkelt att hålla koll på 
arbetstimmarna.

https://apps.apple.com/se/app/zunos/id509405556
https://apps.apple.com/se/app/showpad/id432293783
https://apps.apple.com/se/app/hourstracker-hours-and-pay/id336456412
https://apps.apple.com/se/app/helios/id789749891
https://apps.apple.com/se/app/time-master-billing/id310289408
https://apps.apple.com/app/invoice2go-invoice-estimate/id540236748
https://apps.apple.com/se/app/timelines-time-tracking/id1112433234
https://apps.apple.com/se/app/hours-time-tracking/id895933956
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Bokför utgifter
Du behöver inte lägga tid på utgiftsrapporter när du är på kontoret. Med de här apparna hanterar du utgifter snabbt 
och enkelt i farten.

XpenseTracker
Registrera och rapportera utgifter och mil. Exportera 
rapporter och avfotograferade kvitton direkt till datorn.

Zoho Expense
Automatisera hanteringen av utlägg och resekostnader i 
företaget, så att du kan lägga mindre tid på att bokföra 
kvitton och skapa utläggsrapporter.

 

Expensify
Hantera utläggsrapporter och håll ordning på kvitton 
och resekostnader för småföretag, konton och enskilda 
individer.

SAP Concur
SAP Concur-användare kan med hjälp av den här appen 
boka resor, fylla i utläggsrapporter och godkänna fakturor.

Ta emot betalningar
Ta emot betalningar på plats, var du än är. Med innovativa appar och betalningslösningar på iPhone och iPad 
behöver du aldrig stänga butiken.

Square Point of Sale
Ta emot betalningar med bankkort, kreditkort, EMV-
chipkort och Apple Pay med hjälp av Square Reader. 
Håll koll på försäljning och lagerstatus i realtid.

talech Register
Ta emot beställningar och betalningar, hantera 
lagerstatus och ta fram kundinformation via ett enkelt 
och intuitivt gränssnitt.

Vend POS
Sälj i farten, träffa kunder på plats, hantera och utöka 
din verksamhet var du än befinner dig i världen med 
den här kassalösningen för återförsäljare.

TouchBistro Point of Sale
Få bättre koll på beställningar och personal, 
effektivisera betalningar, förbättra menyhanteringen 
och generera detaljerade rapporter för din restaurang.

QuickBooks GoPayment POS 
Ta emot kortbetalningar och banköverföringar och håll 
koll på allt från ett och samma ställe.

Revel POS
Den här plattformen för affärshantering är full av smarta 
funktioner och samlar alla säljrelaterade aktiviteter 
samt kundinformation på en och samma kontrollpanel.

iZettle Pro
Ta emot betalningar och öka försäljningen med den här 
kassalösningen utformad särskilt för barer, kaféer och 
restauranger.

Shopify
Ta hand om affärerna var du än är. Oavsett om du har 
en eller flera Shopify-butiker kan appen hjälpa dig att 
hantera beställningar och produkter, kommunicera med 
anställda och hålla koll på försäljningen.

ShopKeep Point of Sale
Håll koll på försäljningen, hantera lagerstatus, förenkla 
personaladministrationen med mera direkt från din iPad.

https://itunes.apple.com/se/app/xpensetracker-expense-tracker/id290874373?mt=8
https://apps.apple.com/se/app/expense-reporting-app-zoho/id966094166
https://apps.apple.com/se/app/expensify-receipts-expenses/id471713959
https://apps.apple.com/se/app/sap-concur/id335023774
https://apps.apple.com/se/app/square-point-of-sale-pos/id335393788
https://apps.apple.com/se/app/talech-register/id582116695
https://apps.apple.com/se/app/vend-pos-point-of-sale/id920603929
https://apps.apple.com/se/app/touchbistro-point-of-sale/id436784841
https://apps.apple.com/us/app/quickbooks-gopayment-pos/id324389392
https://apps.apple.com/se/app/revel-pos/id1054505108
https://apps.apple.com/se/app/izettle-pro/id603753212
https://apps.apple.com/se/app/shopify-ecommerce-business/id371294472
https://apps.apple.com/se/app/shopkeep-point-of-sale-pos/id434906089
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Hantera ekonomin
Sköt företagets ekonomi med hjälp av de här bokföringslösningarna för iOS och iPadOS. Skicka fakturor, gör 
löneutbetalningar, hantera kassaflödet och se till att verksamheten flyter smidigt.

Kashoo Cloud Accounting
Få all den bokföringssupport som ditt småföretag 
behöver, inklusive professionell redovisning, fakturering 
och utgiftsrapportering.

FreshBooks Cloud Accounting
Sköt ekonomin i ditt företag med den här molnbaserade 
bokföringsappen för småföretag. Skicka fakturor och 
hantera utgifter smidigt.

Xero
Stäm av och skicka fakturor enkelt, begär ersättning för 
utlägg och bokför kvitton. Alla data krypteras och 
sparas på ett säkert sätt i molnet.

QuickBooks Accounting
Hantera ditt företags utgifter och kassaflöde på ett enkelt 
sätt. Skapa fakturor och få koll på förtjänster och förluster.

Analysera data
Gör mer av dina rapporter med avancerad grafik och interaktiva funktioner. Visualisera data på helt nya sätt och få 
värdefulla insikter i verksamheten.

Tableau Mobile
Håll koll på dina data var du än är. Visa kontrollpaneler 
och sök, filtrera och bläddra bland datauppsättningar.

SAP Analytics Cloud Roambi
Skapa och presentera innehållsrika interaktiva 
rapporter, diagram, kontrollpaneler, nyckeltal, analyser 
och visualiseringar av data. 

Numerics
Designa snygga, lättillgängliga kontrollpaneler som är 
säkert uppkopplade mot dina affärsdata i realtid. 

Microsoft Power BI
Få tillgång till data, ta emot notiser, märk upp och dela 
information med kraftfulla funktioner som hjälper dig att 
fatta välgrundade beslut.

QlikView mobile
Analysera data och använd dina insikter för att fatta beslut.

MicroStrategy Mobile for iPad
MicroStrategy-kunder kan nu använda en mobil lösning 
med befintliga företags- och informationssystem. 

https://itunes.apple.com/se/app/kashoo-accounting/id442878143?mt=8
https://apps.apple.com/se/app/freshbooks-cloud-accounting/id1052884030
https://apps.apple.com/se/app/xero-accounting-invoices/id441880705
https://apps.apple.com/se/app/quickbooks-accounting/id584606479
https://apps.apple.com/se/app/tableau-mobile/id434633927
https://apps.apple.com/se/app/sap-analytics-cloud-roambi/id315020789
https://apps.apple.com/se/app/numerics/id875319874
https://apps.apple.com/se/app/microsoft-power-bi/id929738808
https://apps.apple.com/se/app/qlikview-mobile/id565126319
https://apps.apple.com/se/app/microstrategy-mobile-for-ipad/id382821025
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Organisera arbetspass
Administrera ditt team, håll koll på närvaron och integrera med lönesystemet. Med de här apparna kan du se till att 
ha rätt personer på plats vid rätt tillfälle.

Crew Messaging and Scheduling
Förenkla kommunikationen i teamet, skicka 
gruppmeddelanden, schemalägg arbetspass och dela ut 
uppgifter.

Planday Employee Scheduling
Effektivisera personaladministrationen och förenkla 
schemaläggningen av timanställda.

Deputy: Shift Schedule Maker
Hantera personallistor, planera skift, kommunicera med 
teamen, gå igenom arbetsuppgifter, administrera löner och 
få djupare insikter och större kontroll över ditt företag.

Friskvård för anställda
Från påminnelser om att stå upp till att uppnå träningsmålen. Medarbetarna kan lättare hålla sig friska, pigga och 
produktiva hela dagen genom ett fokus på hälsa och friskvård.

Challenges – Compete, Get Fit
Kom i form och tävla med vänner, familj och kolleger  
i lagbaserade utmaningar.

Headspace
Slappna av med vägledd meditation och tekniker för 
mindfulness som skapar lugn, välbefinnande och balans 
i livet.

MyFitnessPal
Sätt upp mål för kaloriintag, logga mat och träning  
och börja förändra ditt liv idag. 

https://apps.apple.com/se/app/crew-messaging-and-scheduling/id962124015
https://apps.apple.com/se/app/planday-employee-scheduling/id518598166
https://apps.apple.com/se/app/deputy-shift-schedule-maker/id477070330
https://apps.apple.com/se/app/challenges-compete-get-fit/id1051342211
https://apps.apple.com/se/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://apps.apple.com/se/app/myfitnesspal/id341232718
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Enkel appdistribution
Allt finns samlat på en plats.
Med Apple Business Manager är det lätt att hitta, köpa och distribuera appar och böcker i volym för att uppfylla alla 
tänkbara behov på ditt företag.

Appar inköpta genom Apple Business Manager kan enkelt distribueras via en MDM-lösning till användare eller 
enheter i ett land där apparna är tillgängliga. Och med volymkredit kan du köpa appar med en inköpsorder hos din 
återförsäljare. Apple Business Manager fungerar smidigt tillsammans med vanliga MDM-lösningar som Jamf, 
VMware och MobileIron.

Läs mer ↗

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


App Store
På App Store finns över 235 000 appar 
som kan hjälpa dig att stärka och utveckla 
ditt företag och göra det mer mobilt.

Gå till App Store för företag ↗

Apple at Work
iPhone, iPad och Mac är de bästa 
verktygen för företag. Läs mer om Apples 
produkter, plattformar, partner och andra 
resurser som hjälper dig att komma igång.

Läs mer ↗

Today at Apple
Bli ännu bättre på det du gör med praktiska 
utbildningspass för företag i allt från foto 
och video till konst och design. Kom till oss 
och utforska verktyg, upptäck appar och 
låt dig inspireras till nya prestationer. 

Upptäck nu ↗

© 2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages och Siri är varumärken 
som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Multi-Touch är ett varumärke som tillhör Apple Inc. App Store, iCloud och Today at Apple är servicemärken 
som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Adobe är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller 
andra länder. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Namn på andra produkter och företag som 
nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Fler resurser

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

