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Apple v práci
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Zaměstnanci odvádějí nejlepší práci, když můžou pracovat
tak, jak chtějí. Díky tisícům aplikacím pro iPad a iPhone
bude váš tým flexibilnější, kreativnější, propojenější a bude
lépe spolupracovat. Tento průvodce vám představí některé
ze skvělých firemních aplikací dostupných v App Storu.
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Klepnutím na název aplikace přejdete do App Storu,
kde se o ní dozvíte víc a můžete si ji stáhnout.

Práce s dokumenty

Vytvářejte, upravujte a sdílejte ilustrované zprávy, interaktivní grafy a přesvědčivé prezentace. Můžete hladce
pracovat s různými formáty souborů a dát produktivitě ve vaší firmě nový rozměr.

Dokumenty
Pages

Sestavujte dopisy a zprávy rychle pomocí nádherných
šablon a stylů od společnosti Apple. Vkládejte
komentáře a ilustrace pomocí Apple Pencilu.

Microsoft Word

Prezentace
Keynote

V přehledném intuitivním rozhraní jsou nástroje
dobře na očích, takže každý člen týmu hravě zvládne
vytvářet působivé grafy, upravovat fotky nebo vkládat
filmové efekty.

Připravujte propracované textové dokumenty, scénáře,
články, zápisy nebo životopisy. Vytváření, upravování,
zobrazování i sdílení souborů je snadné.

Microsoft PowerPoint

Dokumenty Google

Prezentace Google

Vytvářejte a upravujte dokumenty odkudkoli
a spolupracujte na nich s ostatními. Snadno použitelné
šablony vám ušetří čas a dodají vašim dokumentům
atraktivní vzhled.

Tabulky
Numbers

Vytvářejte tabulky a snadno vkládejte obrázky, grafy
a přehledy. Animujte data pomocí interaktivních grafů.

Microsoft Excel

Vytvářejte tabulky přesně podle svých potřeb. Široká
paleta funkcí vám umožňuje implementovat do nich
komplexní vzorce.

Tabulky Google

Vytvářejte a sdílejte tabulky. Pracovat na nich můžete
kdykoli – i bez připojení k internetu.
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Udělejte dojem působivými a snadno upravitelnými
prezentacemi, které vyniknou.
Vytvářejte nové prezentace nebo upravujte ty existující
vytvořené na webu nebo na jiném zařízení.

PDF dokumenty
PDF Reader Pro

Kombinujte a rozdělujte PDF dokumenty, vkládejte
do nich anotace a záložky a snadno vyplňujte
formuláře. To všechno přímo na iPhonu nebo iPadu.

PDF Expert

Čtěte, zvýrazňujte, podepisujte a dokončujte PDF
dokumenty. Můžete upravovat existující text,
nahrazovat obrázky nebo skrývat citlivá data.

Adobe Acrobat Reader

Zobrazujte, anotujte a podepisujte PDF dokumenty.
Kterýkoli PDF dokument podepíšete prstem nebo
Apple Pencilem.

3

Kreativita

Vyjádřete svou kreativitu a vdechněte obchodním nápadům život. Komunikujte stylově pomocí aplikací, ve kterých
je kreslení nebo upravování obrázků hračka.

Fotky

Modely
Pixelmator

Retušujte a vylepšujte obrázky, kreslete a malujte,
vytvářejte složité obrazové kompozice.

Camera+ 2

Natáčejte a střihejte pomocí nástrojů, které fungují
na iPhonu i na iPadu stejně.

Infltr

Vyberte si z více než sedmi milionů filtrů na zkrášlení
fotek, videí, Live Photos, fotek s hloubkou ostrosti nebo
animovaných GIFů.

Adobe Photoshop Fix

Snadno retušujte a vylepšujte fotky. Odstraňujte chyby,
vyhlazujte a zesvětlujte obraz a pomocí dalších nástrojů
upravujte obrázky přesně tak, jak potřebujete.

Adobe Spark Page

Vytvářejte profesionálně vypadající grafiku, webové
stránky a videa – to všechno za pár minut. Začít můžete
ze šablony i z prázdného plátna.

AutoCAD

Zobrazujte, vytvářejte, upravujte a sdílejte na iPhonu
nebo iPadu DWG soubory pomocí intuitivních nástrojů
na kreslení a tvorbu návrhů.

Shapr 3D CAD Modeling

S výkonným enginem na geometrické modelování
a robustní sadou integrovaných nástrojů je tvorba
3D modelů hračka.

uMake

Vytvářejte na cestách působivý 3D obsah pomocí
intuitivních nástrojů a důmyslného zobrazení.

Affinity Photo

Tato robustní profesionální aplikace na úpravu fotek
podporuje celou škálu plynulých Multi-Touch gest
a přesnou práci pomocí Apple Pencilu.

Kreslení
Procreate

Štětce s dvojitou texturou a přelomové rozlišení plátna
vám pomůžou vytvářet nádherné nákresy, inspirující
malby a působivé ilustrace třeba i na cestách.

Affinity Designer

Rychlé, výkonné a precizní návrhové nástroje usnadňují
tvůrčím profesionálům spolupráci na marketingových
materiálech, webových stránkách, ikonách, grafice
nebo nákresech.

Paper by WeTransfer

Čmárejte, kreslete, tvořte grafy, vybarvujte a zapisujte si
poznámky a nápady v této kreslicí aplikaci, která vás pohltí.
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Inspire Pro

Patentovaný malířský engine umožňuje neuvěřitelně
rychlé a realistické malování, kreslení a tvorbu nákresů.

Adobe Photoshop Sketch

Dejte své kreativitě průchod všude, kde vás zasáhne
inspirace. Tvořte realistickými pery, tužkami a akvarely
a předveďte svůj tvůrčí proces automaticky generovanými
časosběrnými videy.

Adobe Illustrator Draw

Vytvářejte nádhernou volnou vektorovou grafiku
a přeměňujte své nápady v ilustrace připravené
k profesionálnímu využití.
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Zapisování poznámek

Tyto aplikace vám pomůžou obohatit klasické zapisování poznámek vkládáním zvukových klipů, nákresů, zaškrtávacích
seznamů a dalších prvků. Zachycování a uspořádávání myšlenek pro vás bude hračka. A díky tomu, že se budete moct
soustředit víc na rozhovor a méně na psaní, budete na poradách produktivnější.
Poznámky

Aplikace Poznámky je ideální na rychlé zapisování myšlenek
nebo ukládání delších poznámek se zaškrtávacími
seznamy, obrázky, webovými odkazy, naskenovanými
dokumenty, ručně psanými poznámkami nebo nákresy.

Diktafon

Proměňte svůj iPhone nebo iPad na přenosné nahrávací
zařízení. Pomocí vestavěného mikrofonu můžete
zachycovat zvukové záznamy, přímo na zařízení
je upravovat a potom je sdílet s přáteli.

Nebo

Jen pár klepnutími a tahy můžete formátovat ručně
psaný text na nadpisy, odstavce a odrážkové seznamy.

CaptureAudio

Nahrávejte prezentace a porady, přidávejte vlastní
poznámky, zvýrazňujte hlavní témata pomocí štítků
a mnohem víc.

GoodNotes 5

Pište si krásné poznámky od ruky a anotujte PDF
dokumenty. Engine vektorového inkoustu umožňuje
v poznámkách i vyhledávat.

Evernote

Zaznamenávejte si, organizujte a sdílejte poznámky
odkudkoli. Vaše nejlepší nápady jsou pořád s vámi
a pořád synchronizované.

Notability

Kombinujte ručně psaný text, fotky a text napsaný na
klávesnici do jediné poznámky, která zachytí každý detail.

Microsoft OneNote

Vytvořte si vlastní digitální zápisník na uspořádávání
poznámek způsobem, který vám nejvíc vyhovuje.

Notebook

Pište si poznámky, přidávejte soubory, vkládejte seznamy,
dělejte nákresy, nahrávejte zvuk a zachycujte okamžiky.

Noted

Noted je nádherná aplikace na nahrávání zvuku
a zaznamenávání poznámek na přednáškách, poradách,
rozhovorech nebo při dalších příležitostech.

Bear

Tato krásná a flexibilní aplikace na psaní je ideální
na psaní poznámek, prózy, kódu i na kreslení náčrtků.

Tvorba formulářů

Zbavte se štosů papíru pomocí těchto aplikací na tvorbu elektronických formulářů přímo na iPhonu nebo iPadu. Ať už
s dokumenty pracujete jakkoli, získáte přesnější data a budete moct snáz zaznamenávat, kombinovat a sdílet výsledky.
DocuSign

GoCanvas

FastField Mobile Forms

SignEasy

SignNow

Adobe Fill & Sign

Posílejte dokumenty snadno a bezpečně na podepsání
– bez měsíčního limitu.

Okamžitě rozesílejte formuláře svým mobilním
zaměstnancům a shromažďujte v reálném čase
přesnější a důkladnější data.

Posílejte dokumenty klientům a kolegům, aby je mohli
podepsat prstem.

iAuditor

Snadno vytvářejte formuláře pro potřeby inspekcí.
Dokončujte inspekce, přiřazujte nápravné akce
a sdílejte zprávy přímo ze zařízení.
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Automatizujte papírování a digitalizujte své procesy pomocí
elektronických formulářů a zaškrtávacích seznamů.

Snadno sami podepisujte dokumenty, nechávejte
je osobně podepsat od ostatních nebo posílejte
sledované dokumenty zákazníkům.

Vyplňujte, podepisujte a odesílejte formuláře snadno
a rychle. Můžete vyfotit papírový formulář a potom
ho vyplnit na iPhonu nebo iPadu.

ProntoForms - Mobile Forms

Usnadněte svým mobilním zaměstnancům shromažďování
dat a přístup k nim. Výsledky potom automaticky sdílejte.
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Plánování projektů

Díky aplikacím, které vám pomůžou s plánováním, vizualizací, monitoringem a sdílením aktivit a činností, budou vaše
projekty šlapat jako hodinky. Dostaňte efektivitu na další úroveň, aniž byste museli vkročit do kanceláře.
Teamwork Projects

Trello

Basecamp 3

OmniOutliner 3

Spravujte probíhající projekty ze svého účtu Teamwork.
com. Dokončujte úkoly, plňte milníky, sdílejte soubory,
měřte čas a mnohem víc.

Zvyšte zodpovědnost a komunikujte efektivněji pomocí
seznamů úkolů, zpráv, rozvrhů, hlášení a dalších funkcí.

OmniPlan 3

Vizualizujte, udržujte a zjednodušujte své projekty.
Rozdělujte činnosti na jednotlivé úkoly, optimalizujte
zdroje a monitorujte svůj plán.

Microsoft Visio Viewer

Prohlížejte si diagramy Visio a pracujte s nimi přímo
na iPhonu nebo iPadu.

MindNode 6

Zachycujte své myšlenky a snadno prozkoumávejte jejich
vzájemné vazby, aby se vám lépe uspořádávaly a sdílely.

Organizujte a prioritizujte projekty pomocí nástěnek,
seznamů a karet v zábavném, flexibilním prostředí
podporujícím spolupráci.

Vytvářejte perfektní přehledy s chytrými sloupci,
možností skriptování, vlastními styly, šablonami
a dalšími funkcemi.

Agenda

Plánujte a dokumentujte své projekty pomocí této
poznámkové aplikace soustředěné kolem kalendářních dat.

MeisterTask

Vytvářejte vizuální nástěnky projektů, zvěte k nich členy
týmu a spolupracujte v reálném čase.

Asana

Rychle zachycujte úkoly, činnosti, připomínky a nápady.
Mějte o své práci přehled, ať jste zrovna kdekoli.

Smartsheet

Vytvářejte, upravujte a sdílejte práci s týmem,
aby měl každý nejnovější informace.

Organizace úkolů

Mějte přehled o všech úkolech, které vás čekají – jednoduchých i složitých. Přidávejte akce, které se vám
ve správnou chvíli a na správném místě připomenou, abyste se mohli lépe soustředit na práci.
Zkratky

Zkratky vám pomůžou optimalizovat nejčastější
činnosti. Siri dokáže inteligentně spárovat vaše denní
rutiny s aplikacemi jiných výrobců a sama vám navrhne
praktické zkratky.

Připomínky

Připomínky vám pomáhají mít přehled o všem, co
potřebujete v pracovním dni udělat – třeba naplánovat
schůzky, poslat e-maily, pohnout s projekty a mnohem víc.

Things 3

Snadno shromážděte své myšlenky, vytvořte si pro každý
cíl nový projekt a naplánujte kroky vedoucí k jeho dosažení.

Todoist

Mějte přehled o všem od jednoduchých úkolů
až po ambiciózní projekty.

Wunderlist

Udělejte, co je třeba, za pomoci jednoduchého
zaškrtávacího seznamu a nástrojů na plánování úkolů.

2Do

Vytvářejte jednoduché úkoly, zaškrtávací seznamy
a projekty s dílčími cíli, poznámkami, přílohami
a upomínkami.

OmniFocus 3

Vytvářejte projekty a úkoly, organizujte je pomocí štítků
a soustřeďte se na to, co můžete udělat právě teď.
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Spolupráce

Zůstaňte ve spojení se zákazníky, kolegy i partnery a prodlužte svůj dosah na sociálních sítí pomocí šikovných
aplikací, díky kterým budete neustále v kontaktu a v obraze.
Zprávy

Slack

FaceTime

Quip

FaceTime pomáhá rychle se spojit s ostatními členy
týmu, ať jsou kdekoli. FaceTime podporuje videoa audiohovory až s 32 lidmi zároveň.

Tento jednoduchý nástroj umožňuje pracovním týmům
vytvářet živé dokumenty a jednoduše, bleskurychle
spolupracovat.

Podio

Skype

Ve Zprávách můžete posílat a přijímat textové zprávy,
fotky, videa, personalizované efekty a spoustu dalšího.

Spolupracujte přes centrální platformu, která konverzacím
vytváří kanály podle témat, projektu a týmu.

Jediná aplikace pomáhá týmům synchronizovaně
pracovat na integrovaném obsahu, vést konverzace,
zvládat procesy a řídit projekty odkudkoli.

Mluvte, chatujte a spolupracujte s kolegy. Nebo za
výhodnou cenu volejte na telefonní čísla z celého světa.

ZOOM Cloud Meetings

Spolupracujte přes zprávy, audiohovory, hlasový
záznamník nebo videokonference.

Pořádejte hovory až 100 osob s perfektním videem,
čistým zvukem a okamžitým sdílením obrazovek
a posíláním zpráv.

join.me

Připojte se ke konferenčnímu hovoru, pořádejte
videokonference a sdílejte obsah bez ohledu na to,
kde se zrovna nacházíte.

Yammer

Buďte ve spojení s kolegy nebo sdílejte a vyhledávejte
informace z různých týmů, projektů a nápadů.

Cisco Jabber

Cisco Webex Meetings

Připojte se k jakémukoli mítinku, události nebo školení
a prezentujte se špičkovým videem a zvukem.

Moxtra Individual

Prezentujte, sbírejte zpětnou vazbu, nechávejte
si schvalovat obsah a uzavírejte smlouvy na cestách.

Cisco WebEx Teams

Pracujte v zabezpečených prostředích, kde každý může
přispívat v reálném čase.

Správa souborů

Zobrazujte a sdílejte své firemní dokumenty prostřednictvím různých poskytovatelů cloudového úložiště.
Pracujte efektivněji se stejnými daty na všech svých zařízeních.
Soubory

V aplikaci Soubory máte pohromadě všechny
své dokumenty – včetně dokumentů od externích
poskytovatelů úložišť jako OneDrive, Box a DropBox –
a můžete si je na jednom místě procházet, vyhledávat
v nich a uspořádávat je.

Disk Google

Zobrazujte dokumenty, vyhledávejte soubory,
nastavujte oprávnění nebo povolte zobrazování souborů
třeba i offline.

Microsoft OneDrive

Mějte své dokumenty, fotky a další soubory pořád
po ruce na iPhonu nebo iPadu a jednoduše je sdílejte.
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Dropbox

Tato platforma na tvůrčí spolupráci shromažďuje vaše
soubory na jednom centrálním místě a bezpečně
je synchronizuje mezi zařízeními.

Box

Bezpečně ukládejte, spravujte a sdílejte všechny své
soubory, fotky a dokumenty. 10 GB úložného prostoru
máte zdarma.

Adobe Creative Cloud

Spravujte své soubory, pouštějte si výuková videa,
stahujte aplikace. Vyhledávejte, procházejte a vybírejte
si grafické podklady do Photoshopu, Illustratoru
a InDesignu.
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Propagace značky

Tyto aplikace vám pomůžou s digitálním marketingem, budováním povědomí a tvorbou kampaní, díky kterým bude
o vaší firmě mluvit každý.
Buffer

Plánujte příspěvky na Facebook, Instagram, Twitter a další
sociální sítě a sledujte, jak si jednotlivý obsah vede.

Weebly

Založte si, provozujte a rozvíjejte své online podnikání,
webovou stránku nebo blog. Díky přetahovacímu
rozhraní je každý proces snadný.

MailChimp

Připravujte a rozesílejte e-maily, spravujte předplatitele
a buďte v marketingu o krok napřed.

Wordpress

Vytvořte si wordpressový blog nebo stránku.
Vytvářejte a upravujte příspěvky, prohlížejte
si statistiky a odpovídejte na komentáře.

Zoho Campaigns

Připravujte a rozesílejte e-maily, spravujte předplatitele
a buďte v marketingu o krok napřed.

Marketo Moments

Mějte přehled o tom, jak se daří vašim marketingovým
kampaním, a připravujte kampaně do budoucna.
To všechno pohodlně na iPhonu nebo iPadu.

LinkedIn

Objevujte jiné lidi a oslovujte je, budujte vztahy, hledejte
a ucházejte se o práci, sledujte novinky o různých
tématech a firmách.

Wix

Buďte v kontaktu s ostatními, spravujte běh firmy
a zvládejte toho víc na cestách díky přizpůsobitelnému
mobilními pracovišti v aplikaci Wix.

Marketo Events

Rychle a snadno přihlašujte účastníky ke svým akcím
a plynule do programu Marketo synchronizujte data
z mnoha iPadů.

HootSuite

Sdílejte a plánujte příspěvky na svých účtech
na Twitteru, Facebooku, Instagramu a LinkedIn.

Oslovování zákazníků

Proměňte víc zájemců v zákazníky a sledujte, jak se vaše podnikání rozrůstá. Poskytujte mimořádné služby,
díky kterým se zákazníci budou vracet.
Salesforce

Snadno zaznamenávejte, spravujte a analyzujte
zákaznickou aktivitu pomocí sady nástrojů na řízení
vztahů se zákazníky.

ForceManager CRM

Daylite

Spravujte zákazníky, potenciální zákazníky i dodavatele
jednoduše na jednom místě.

ScreenMeet Support

Zvyšte zodpovědnost a komunikujte efektivněji pomocí
seznamů úkolů, zpráv, rozvrhů a hlášení.

Umožněte zákazníkům, aby vašim týmům podpory
jednoduše nasdíleli obrazovku a tím jim pomohli
s řešením problémů na dálku.

Zendesk Support

Cloze Relationship Management

Sledujte, prioritizujte a řešte tikety zákaznické podpory
v krásně přehledném systému.
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Analyzujte data a jednejte na základě získaných poznatků.
V aplikaci vidíte na jednom místě všechno o svých
kontaktech, včetně e-mailu, schůzek a telefonátů.
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Podpora prodejního týmu

Zajistěte svým prodejcům přístup k přehlednému relevantnímu obsahu odkudkoli. Nabírejte nové zaměstnance,
zaškolujte je a usnadněte jim další objevování, doplňování znalostí a sdílení vhodného obsahu.
Zunos

Zunos pomáhá s přípravou interaktivních testů,
výběrem obsahu a tvorbou personalizovaného
vzdělávacího prostředí.

Knihy

Aplikace Knihy teď dává ještě víc možností na tvorbu
obsahu, takže v ní svým zaměstnancům snadno
připravíte poutavý interaktivní obsah.

Showpad

Podpořte svůj prodejní tým zavedením centrální platformy
na nábor, školení, koučování a správu obsahu pro prodejce.

Sledování času

Čas jsou peníze. Mějte přehled o tom, kolik ho věnujete různým projektům a zákazníkům, a vystavujte klientům
profesionální faktury během pár vteřin.
HoursTracker

Měřte si, kdy začnete a skončíte s prací. Snadno
tak můžete sledovat čas a vypočítávat výdělek
za konkrétní zakázky.

Helios

Tento jednoduchý nástroj na sledování času pro
živnostníky a terénní pracovníky vám pomůže mít
přehled v důležitých úkolech a věnovat se tomu
podstatnému.

Invoice2go

Posílejte zákazníkům profesionální faktury a odhady,
ať dostanete zaplaceno rychleji.

Timelines Time Tracking

Zjistěte, čemu věnujete kolik času a jak vylepšit své
rutiny, abyste byli efektivnější a zvládli jste toho víc.

Hours Time Tracking

Hours usnadňuje monitorování času vizuální časovou
osou, chytrými připomínkami a detailními přehledy.

Time Master + Billing

Sledujte čas a výdaje, prohlížejte si reporty a generujte
profesionálně vypadající PDF faktury přímo z iPhonu
nebo iPadu.

Firemní aplikace – Úvodní průvodce
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Zaznamenávání výdajů

Nemusíte plýtvat pracovním časem na zdlouhavé vykazování výdajů. Tyto aplikace vám pomůžou jednoduše evidovat
a spravovat výdaje za běhu.
XpenseTracker

Expensify

Zoho Expense

SAP Concur

Zaznamenávejte a sledujte všechny své pracovní
výdaje a náklady za dopravu. Přehledy a fotky účtenek
si můžete přímo vyexportovat do počítače.

Automatizujte správu pracovních výdajů a nákladů za
dopravu. Ušetřete čas, který trávíte evidencí účtenek
a přípravou výdajových přehledů.

Vytvářejte přehledy výdajů a spravujte své účtenky
a náklady za dopravu. Aplikace je vhodná pro drobnější
firmy, menší účty a jednotlivce.

Existující uživatelé SAP Concur si můžou v této
doprovodné aplikaci rezervovat letenky, vyplňovat
výdajové výkazy a schvalovat faktury.

Přijímání plateb

Přijímejte platby v terénu, ať se zrovna nacházíte kdekoli. Díky inovativním aplikacím a platebním řešením pro iPhone
a iPad můžete být pořád v pohotovosti.
Square Point of Sale

Čtečka Square Reader umožňuje přijímat debetní
a kreditní karty, karty s EMV čipy a Apple Pay. Pomáhá
mít v reálném čase přehled o obratu a zboží.

talech Register

Přijímejte objednávky a platby, spravujte zboží
na skladě a pracujte s informacemi o zákaznících
v jednoduchém a intuitivním rozhraní.

Vend POS

Toto řešení platebního systému vám pomůže uzavírat
prodejte na cestách, mít blíž k zákazníkům a spravovat
fungování vašeho obchodu odkudkoli ze světa.

TouchBistro Point of Sale

Objednávejte suroviny pro svou restauraci a organizujte
zaměstnance na základě tvrdých dat, optimalizujte
platby, vylepšete správu své nabídky a generujte
podrobné přehledy.

QuickBooks GoPayment POS

Revel POS

Tato platforma na správu podnikání nabízí pestrou sadu
funkcí a integruje všechny provozní i zákaznické kanály
do jednoho přehledu spojeného s pokladním systémem.

iZettle Pro
Přijímejte platby a zvyšte svůj obrat pomocí této
pokladní aplikace navržené speciálně pro bary, kavárny
a restaurace.

Shopify

Řiďte svůj podnik odkudkoli. Ať už máte na Shopify jenom
jeden obchod, nebo hned několik, tato aplikace vám
pomůže spravovat objednávky a produkty, být v kontaktu
se zaměstnanci a udržovat si přehled o prodeji.

ShopKeep Point of Sale

Mějte přehled o prodejích, spravujte zboží, zjednodušte si
správu zaměstnanců a mnohem víc – to všechno na iPadu.

Přijímejte platební karty i bankovní převody a mějte
o všem přehled na jednom místě.

Firemní aplikace – Úvodní průvodce
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Správa financí

Tato řešení účetnictví pro iOS a iPadOS vám pomůžou zvládnout finanční stránky vašeho podnikání.
Vystavujte faktury a výplaty, spravujte cash flow a dohlížejte na plynulý chod firmy.
Kashoo Cloud Accounting

Tato aplikace pomůže vaší menší firmě se všemi
stránkami účetnictví, včetně tvorby profesionálních
přehledů, vystavování faktur a sledování výdajů.

FreshBooks Cloud Accounting

Spravujte svou menší firmu pomocí tohoto cloudového
účetního softwaru pro drobnější podnikatele. Pomůže
vám posílat faktury a bezproblémově si udržovat
přehled ve výdajích.

Xero

Jednoduše uhrazujte a vystavujte faktury, vytvářejte
žádosti o uhrazení výdajů a spravujte účtenky
s vědomím toho, že vaše zašifrovaná data jsou
bezpečně uložená v cloudu.

QuickBooks Accounting

Snadno spravujte své firemní výdaje a cash flow.
Vystavujte faktury nebo přehledy ztrát a zisků.

Analýza dat

Vytvářejte užitečnější přehledy s podrobnými grafy a interaktivními prvky. Generujte přehledné vizualizace a získejte
mnohem lepší vhled do svého podnikání.
Tableau Mobile

Vyznejte se ve svých datech, ať jste kdekoli. Zobrazujte
si přehledy nebo procházejte, vyhledávejte a filtrujte
podrobná data.

SAP Analytics Cloud Roambi

Vytvářejte a odevzdávejte důkladné interaktivní reporty,
grafy, přehledy, indikátory, analýzy nebo vizualizace dat.

Numerics

Připravujte nádherné srozumitelné přehledy, které
budou v reálném čase bezpečně znázorňovat data
o vašem podnikání.

Firemní aplikace – Úvodní průvodce

Microsoft Power BI

Mějte přehled v datech, nechejte si posílat oznámení,
vkládejte anotace a sdílejte informace pomocí výkonných
funkcí, které vás podpoří při důležitých rozhodnutích.

QlikView mobile

Analyzujte data, ať se při rozhodování můžete opřít
o jasné poznatky.

MicroStrategy Mobile for iPad

Zákazníci služeb MicroStrategy teď můžou tyto podnikové
a informační systémy používat i na mobilních zařízeních.
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Organizace směn

Spravujte svůj tým, sledujte docházku a integrujte vystavování výplat. Tyto aplikace vám pomůžou zajistit,
abyste měli ty správné lidi ve správný čas na správném místě.
Crew Messaging and Scheduling

Zjednodušte komunikaci v týmu, posílejte skupinové
zprávy, plánujte směny a rozdělujte úkoly.

Deputy: Shift Schedule Maker

Spravujte seznamy zaměstnanců, plánujte směny,
komunikujte s týmem, kontrolujte úkoly, spravujte výplaty
a mějte lepší přehled a kontrolu nad chodem firmy.

Planday Employee Scheduling

Optimalizujte organizaci práce a směn u zaměstnanců
placených od hodiny a zefektivněte svou administrativu.

Zdraví zaměstnanců

Důraz na zdraví – od připomínek stání až po plnění tréninkových cílů – pomůže vašim zaměstnancům udržovat
si lepší kondici, mít víc energie a být produktivnější po celý den.
Challenges - Compete, Get Fit

Upevněte si kondici a soupeřte s přáteli, rodinou
a kolegy v týmových výzvách.

MyFitnessPal

Nastavte si kalorické cíle, zaznamenávejte si cvičení
a jídlo a začněte už dnes se změnou životního stylu.

Headspace

Odpočiňte si u řízené meditace a naučte se techniky
mindfulness, které přinášejí klid, pohodu a životní harmonii.

Firemní aplikace – Úvodní průvodce
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Zjednodušená distribuce aplikací
Začněte na jednom centrálním místě.

Apple Business Manager vám usnadní vyhledávání, hromadné nakupování a distribuci aplikací a knih, které
potřebujete pro optimální chod firmy.
Apple Business Manager je řešení správy mobilních zařízení (MDM), které umožňuje jednoduše distribuovat
zakoupené aplikace uživatelům nebo zařízením v jakékoli zemi, ve které jsou aplikace dostupné. Pokud používáte
kredit programu hromadných nákupů, můžete obsah kupovat prostřednictvím nákupních objednávek u svého
dodavatele. Apple Business Manager hladce spolupracuje s dalšími oblíbenými řešeními MDM, jako jsou Jamf,
VMware nebo MobileIron.
Další informace ↗

Firemní aplikace – Úvodní průvodce
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Další zdroje

App Store

Apple v práci

Today at Apple

V App Storu je k dispozici přes 235 000
aplikací, se kterými bude vaše firma
efektivnější, schopnější a mobilnější.

iPhone, iPad a Mac jsou nejlepší zařízení
pro firmy. Přečtěte si víc o produktech
a platformách Apple nebo o našich
partnerech a projděte si další zdroje,
které vám pomůžou do začátku.

Praktické semináře pro firmy, věnované
všem tématům od focení přes video až po
umění a design, vám pomůžou pracovat
ještě lépe. Zapojte se, objevte nové
nástroje a aplikace a nechte se inspirovat
k tomu, abyste toho dokázali víc.

Přejít do App Storu pro firmy ↗

Další informace ↗

Pusťte se do objevování ↗

© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple Pay, Apple Pencil, FaceTime, iPad, iPhone, Keynote, Mac, Numbers, Pages a Siri jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Multi-Touch je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a Today at Apple jsou známky služeb
společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Adobe je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence. Názvy dalších
produktů a společností zmíněné v textu můžou být ochrannými známkami příslušných společností.

