Apple at Work

Produktivitet
Designet slik at de ansatte kan gjøre mer.
I alle bedrifter begynner forbedring av produktivitet med å velge
de riktige produktene. iPhone, iPad og Mac er nøye designet og
brukervennlige, slik at de ansatte får en opplevelse som de allerede
kjenner og liker.
Apple-produkter er laget for å fungere akkurat slik du forventer
– konsekvent og på en kjent måte som gjør brukerne umiddelbart
produktive. Uansett hva du ønsker å gjøre, kan du jobbe enklere, løse
problemer på en kreativ måte og samarbeide med et felles mål.
Med hundretusenvis av apper for bedrifter på App Store og et
kraftig miljø for å bygge tilpassede apper kan du forvandle
bedriften og få et forsprang på konkurrentene.
Og enda bedre sammen
Apple-enheter jobber sammen for å hjelpe deg med å bli enda mer effektiv.
Motta iPhone-samtaler rett på Macen, Apple Watch eller iPad.1 Med en Mac og
iPhone kan du sende og motta tekstmeldinger rett fra Macen.2 Alle meldinger som
vises på iPhone, vises på Macen også, slik at alle samtalene er oppdatert på alle
enhetene.
Og med Handoff kan du begynne å skrive en e-post på iPhonen og skrive den
ferdig på Macen.3 Eller mens du surfer på en nettside på Macen kan du enkelt
plukke opp iPaden og fortsette akkurat der du slapp.
AirDrop gjør det enkelt å dele filer mellom Mac, iPhone eller iPad. Med noen få
trinn kan du ved hjelp av AirDrop overføre en fil fra en hvilken som helst mappe til
en Mac, iPhone eller iPad i nærheten. Og siden AirDrop er peer-to-peer fungerer
det uten et Wi-Fi-nettverk. Det er perfekt for å dele et dokument med en kollega i
rommet ved siden av eller for å sende en presentasjon til en kunde på andre siden
av bordet.
Lås opp Macen automatisk når du har på deg Apple Watch. Og du kan enkelt
kopiere og lime inn bilder, video og tekst fra én enhet til en annen.

Med Sidecar kan du utvide arbeidsområdet ditt ved å bruke iPad som en ekstra
skjerm til Mac. Jobb i én app mens du refererer en annen, eller vis
hovedarbeidsområdet ditt på én skjerm mens du bruker verktøy og paletter på den
andre. Du kan også speile skjermene slik at begge viser det samme innholdet –
perfekt når du vil dele nøyaktig det du ser, med andre.
Med Kontinuitet-merking kan du signere dokumenter, rette prøver eller merke
viktig informasjon på bilder. Og med Kontinuitet-skisse kan du lage en skisse på
iPaden eller iPhonen som automatisk settes inn i et dokument på Macen.
Den beste plattformen for apper
Uansett om du begynner med inkluderte apper, utforsker apper på App Store eller
bygger egne tilpassede apper, er mulighetene uendelige. iPhone, iPad og Mac
leveres med kraftige, inkluderte apper for å hjelpe deg i gang – fra å samarbeide
med teamet ditt til å lage flotte presentasjoner. Innebygde produktivitetsverktøy
som iWork og Filer-appen er kompatible med andre kraftige løsninger som Box,
slik at brukerne kan være produktive med én gang.
Opprett dokumenter
Med Microsoft Word – en del av Microsoft Office 365-programpakken –
kan du opprette, redigere og dele dokumenter fra hvor som helst.
Få tilgang til filer
Med Box kan du lagre data sikkert i nettskyen og enkelt få tilgang til
filer fra iPhonen, iPaden og Macen. Og Box er nå kompatibelt med
iWork.
Hold deg tilkoblet
Med Slack kan alle på teamet enkelt dele dokumenter, kommunisere
og samarbeide på alle enheter.
Administrering av kundeforhold
Salesforce kombinerer kundeadministrasjon, tilpassede apper, Chatter
og bedriftsprosesser i én sømløs opplevelse.
Produktivitet for alle
Vi vil at alle skal kunne nyte de samme produktivitetsfordelene som produktene
våre gjør mulig, så vi jobber mot å gjøre alle Apple-produkter tilgjengelig helt fra
begynnelsen. Hver eneste iPhone, iPad og Mac leveres med kraftige
hjelpefunksjoner for personer med nedsatt syn, hørsel eller motorikk.
Finn ut mer om produktivitet
med Apple-enheter.

apple.com/no/business/products-platform
apple.com/no/business/resources
apple.com/macos/continuity

På Apple-enheter kan du skrive en tekstmelding eller e-postmelding uten å se på
skjermen. Med Direktelytting kan du finjustere Made for iPhone-høreapparater og
AirPods for å hjelpe deg med å høre bedre. Du kan navigere på Mac-, iOS- eller
iPadOS-enheten kun med stemmen eller med ett trykk ved hjelp av Bryterkontroll.
Dette er bare noen av tilgjengelighetsfunksjonene og -teknologiene vi har bygd
inn i produktene våre.

1iPhone-anrop

krever en iPhone med iOS 8 eller nyere. 2Tekstmeldinger krever en iPhone eller iPad med iOS 8.1 eller nyere eller iPadOS. 3Handoff krever en iPhone eller iPad med iOS 8
eller nyere eller iPadOS.
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