Apple at Work

Produktivitet
Utformade för att hjälpa er att göra mer.
En bra början för företag som siktar på att öka sin produktivitet är
att välja rätt produkter. iPhone, iPad och Mac har en genomtänkt
design, är enkla och intuitiva att använda och ger medarbetarna en
användarupplevelse som de redan känner till väl.
Apples produkter är utformade för att fungera precis så som
användaren förväntar sig, nämligen på ett konsekvent och
välbekant sätt som innebär att man kan börja arbeta effektivt med
en gång. Vad man än vill göra kan man arbeta enklare, lösa problem
på kreativa sätt och samarbeta mot ett gemensamt mål.
Du kan utveckla ditt företag och ligga steget före konkurrenterna
genom att välja bland alla de hundratusentals appar för företag
som finns på App Store eller utnyttja vår kraftfulla miljö för att
bygga helt egna appar.
Ännu bättre på grupparbete
Apple-enheter fungerar smidigt tillsammans så att du kan arbeta ännu mer effektivt.
Du kan besvara iPhone-samtal på Mac, Apple Watch eller iPad.1 Du kan skicka och
ta emot sms direkt på din Mac om du har en Mac och en iPhone.2 Alla meddelanden
som visas på din iPhone visas även på din Mac, vilket innebär att alla dina konversationer är lika aktuella på alla dina enheter.
Med Handoff kan du börja skriva ett mejl på iPhone och sedan avsluta det på Mac.3
När du läser en webbsida på Mac kan du plocka upp din iPad och fortsätta läsa där
du slutade.
Med AirDrop kan du enkelt dela filer mellan Mac, iPhone eller iPad. Med bara några
få steg kan du ta en fil från en valfri mapp och skicka den till en Mac, iPhone eller
iPad i närheten via AirDrop. Eftersom AirDrop använder P2P (peer to peer) fungerar
det även utan tillgång till ett wifi-nätverk. Det är perfekt när du ska dela ett
dokument med en arbetskamrat i rummet intill eller skicka en presentation till en
kund som sitter mittemot dig vid bordet.
Du kan låsa upp din Mac automatiskt när du har din Apple Watch på dig och kopiera
och klistra in bilder, filmer och text från en enhet till en annan.

Med Sidecar kan du utöka arbetsytan genom att använda din iPad som en andra
Mac-bildskärm. Du kan arbeta i en app medan du använder en annan som referens
eller öppna arbetsytan på den ena skärmen medan du sprider ut verktyg och
paletter på den andra. Du kan också spegla skärmarna så att de visar samma
innehåll. Det här är perfekt när du vill dela precis det du ser med andra.
Med synkad märkning kan du underteckna dokument, korrigera dokument och ringa
in viktiga detaljer med mera. Med synkade skisser kan du skapa en skiss på din iPad
eller iPhone som automatiskt infogas i ett valfritt dokument på din Mac.
Den bästa plattformen för appar
Möjligheterna är oändliga oavsett om du börjar med att använda de inbyggda
apparna, utforskar apparna på App Store eller bygger helt egna appar. iPhone,
iPad och Mac levereras med kraftfulla inbyggda appar som du kan använda dig
av för att komma igång med allt från att samarbeta med ditt team till att skapa
fantastiska presentationer. iWork, appen Filer och andra inbyggda produktivitetsverktyg kan integreras med Box och andra kraftfulla lösningar så att användarna
kan börja arbeta effektivt med en gång.
Skapa dokument
Microsoft Word ingår i appserien Microsoft Office 365 och
du kan använda appen till att skapa, redigera och dela dokument
var du än befinner dig.
Komma åt filer
Med Box kan du lagra data på ett säkert sätt i molnet och enkelt komma
åt filer från iPhone, iPad och Mac. Box har nu även integrerats i iWork.
Håll kontakten
Med Slack kan alla i teamet enkelt dela dokument, kommunicera och
samarbeta från valfria enheter.
Hantera kundrelationer
Salesforce kombinerar hantering av kundrelationer, anpassade appar,
Chatter och affärsprocesser i en enda smidig lösning.
Produktivitet för alla
Vi vill att alla ska kunna glädjas åt de fördelar i fråga om produktivitet som våra
produkter medför och därför förser vi varje Apple-produkt med hjälpmedel redan
från start. Varje iPhone, iPad och Mac innehåller kraftfulla hjälpmedelsfunktioner
för personer med nedsatt syn, hörsel eller motorik.
Ta reda på mer om Apple-enheter
och produktivitet.

apple.com/se/business/products-platform
apple.com/se/business/resources
apple.com/macos/continuity

På Apple-enheter kan du skriva en text eller ett mejl utan behöva se skärmen.
Med Hör allt kan du finjustera dina Made for iPhone-hörapparater och AirPods
så att du kan höra tydligare. Du kan navigera på din Mac, iOS- eller iPadOSenhet med hjälp av enbart rösten eller med ett enkelt tryck i Reglagestyrning.
Detta är bara några av de hjälpmedelsfunktioner och tekniker som finns inbyggda
i våra produkter.

För iPhone-samtal krävs en iPhone med iOS 8 eller senare. 2 För sms krävs en iPhone eller iPad med iOS 8.1 eller senare eller iPadOS. 3 För Handoff krävs en iPhone eller iPad med
iOS 8 eller senare eller iPadOS.
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