Apple at Work

Productiviteit
Gemaakt om uw werknemers meer te laten
doen.
Om de productiviteit binnen een bedrijf te verbeteren, moet u
allereerst de juiste producten kiezen. iPhone, iPad en Mac zijn
zorgvuldig ontworpen en intuïtief in het gebruik. Zo biedt u uw
werknemers een bekende en prettige ervaring.
Apple producten werken precies zoals gebruikers verwachten. Ze zijn
consistent en vertrouwd en zorgen dat gebruikers meteen productief
kunnen zijn. Wat u ook wilt doen, u kunt makkelijker werken,
problemen creatief oplossen en probleemloos samenwerken.
Dankzij honderdduizenden zakelijke apps in de App Store en een
krachtige omgeving om aangepaste apps te maken, kunt u uw
bedrijf transformeren en de concurrentie een stap voor blijven.
Samen nog beter
Apple devices werken goed samen, zodat u nog efficiënter kunt werken.
iPhone-gesprekken kunt u bijvoorbeeld aannemen op uw Mac, Apple Watch
of iPad.1 Met een Mac en iPhone, kunt u sms’jes versturen en ontvangen met
uw Mac.2 Alle berichten die u op iPhone ontvangt, verschijnen ook op uw Mac,
zodat al uw gesprekken up-to-date zijn op al uw devices.
Met Handoff kunt u op uw iPhone beginnen aan een e-mail en daar later op uw
Mac mee verdergaan.3 En wanneer u een webpagina hebt geopend op uw Mac,
kunt u daarna verder werken op uw iPad.
Met AirDrop wisselt u gemakkelijk bestanden uit tussen Mac, iPhone en iPad. Met
een paar stappen verstuurt u een bestand vanuit een willekeurige map via AirDrop
naar een Mac, iPhone of iPad die in de buurt is. En omdat AirDrop peer-to-peer
werkt, hebt u niet eens een wifiverbinding nodig. Zo kunt u makkelijk een
document delen met een collega in de kamer naast u of een presentatie
versturen naar een klant die tegenover u zit.
U kunt uw Mac automatisch ontgrendelen wanneer u uw Apple Watch draagt.
En u kopieert gemakkelijk afbeeldingen, video en tekst van het ene naar het
andere device.
Met Sidecar kun je je bureaublad uitbreiden en je iPad gebruiken als tweede
beeldscherm. Werk in een app terwijl u een andere raadpleegt of open uw

werkruimte op het ene beeldscherm en uw tools en paletten op het andere
beeldscherm. Je kunt de schermen ook spiegelen, zodat ze beide dezelfde inhoud
weergeven. Dit is perfect om dat wat jij ziet te delen met anderen.
Met Continuïteitsmarkeringen kunt u documenten ondertekenen, papers
corrigeren of belangrijke onderdelen omcirkelen in afbeeldingen. En met
Continuïteitstekening kunt u een tekening die u hebt gemaakt op uw iPad of
iPhone automatisch invoegen in een document op uw Mac.
Het beste platform voor apps
Of u nu aan de slag gaat met de ingebouwde apps, apps zoekt in de App Store
of zelf apps ontwikkelt, de mogelijkheden zijn eindeloos. iPhone, iPad en Mac
bevatten standaard krachtige ingebouwde apps waarmee u meteen aan de slag
kunt gaan. U kunt dus meteen samenwerken met uw team of schitterende
presentaties maken. Ingebouwde productiviteitstools, zoals iWork en de
Bestanden-app, kunnen worden geïntegreerd met andere krachtige oplossingen,
bijvoorbeeld Box, zodat gebruikers meteen productief zijn.
Documenten maken
Met Microsoft Word, onderdeel van het Microsoft Office 365-pakket,
kunt u overal documenten maken, bewerken en delen.
Toegang tot bestanden
Met Box kunt u gegevens veilig in de cloud bewaren en makkelijk
bestanden openen op uw iPhone, iPad en Mac. Box kan nu worden
geïntegreerd met iWork.
Altijd verbonden
Met Slack kan ieder teamlid eenvoudig documenten delen,
communiceren en samenwerken met elk device.
Klantrelaties beheren
Salesforce combineert relatiebeheer, apps op maat, Chatter
en bedrijfsprocessen tot één naadloze ervaring.
Productiviteit voor iedereen
Wij vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van de productiviteitsvoordelen
van onze producten. Daarom zorgen wij ervoor dat elk Apple product door
iedereen kan worden gebruikt. Elke iPhone, iPad en Mac wordt geleverd met
krachtige toegankelijkheidsfeatures voor mensen met een visuele, auditieve of
motorische beperking.
Lees meer over productiviteit
met Apple devices.

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

Op een Apple device kun je ook een sms’je of e-mail schrijven als je het
scherm niet goed kunt zien. Dankzij ‘Live luisteren’ kunt u een Made for iPhonegehoorapparaat of AirPods zo instellen dat u alles duidelijker hoort. U kunt uw
Mac of device met iOS of iPadOS volledig met uw stem bedienen, of met één
tikje als u Schakelbediening gebruikt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
de ondersteuningsfeatures en technologieën die standaard in onze producten
zijn ingebouwd.
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