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Termelékenység 
 

Nagyobb hatékonyságra tervezve. 

A vállalati termelékenység fejlesztése a megfelelő termékek 
kiválasztásával kezdődik. A gondosan megtervezett iPhone, iPad és Mac 
használata intuitív, így az alkalmazottak olyan felületen dolgozhatnak, 
amelyet már ismernek és szeretnek. 

Az Apple termékei úgy működnek, ahogy azt elvárja tőlük– konzisztens 
és ismerős módon, így a felhasználók azonnal munkához láthatnak. Így 
bármilyen célt is tűz ki maga elé, egyszerűbben dolgozhat, kreatívabban 
oldhatja meg a problémákat, és együttműködhet a közös cél érdekében. 

Az App Store áruházban elérhető több százezer alkalmazás és egy egyéni 
alkalmazások létrehozásához készült hatékony környezet segítségével 
átalakíthatja a vállalatát, és megelőzheti a versenytársait. 

Együtt még többre képesek 
Az Apple-eszközök együttműködnek, hogy Ön még hatékonyabb lehessen. 

Közvetlenül Mac gépén, Apple Watch óráján vagy iPad készülékén is fogadhat hívásokat.
1 Egy Mac gép és egy iPhone segítségével közvetlenül a Mac gépről is tud SMS-
üzeneteket küldeni és fogadni.2 Az iPhone készülékén megjelenő üzenetek megjelennek 
a Mac gépén is, így a beszélgetéseit az összes eszközén naprakészen tarthatja. 

A Handoff esetében pedig elkezdhet egy e-mailt az iPhone-ján, és később befejezheti 
Mac gépén.3 Ha pedig egy weboldalt tekint meg Mac gépén, egyszerűen csak fogja 
iPad készülékét, és folytassa ugyanott, ahol abbahagyta. 

Az AirDrop segítségével egyszerűen oszthat meg fájlokat egy Mac, iPhone és iPad 
között. Az AirDrop használatával csupán néhány lépéssel elküldheti bármelyik mappa 
fájljait egy közeli Macre, iPhone-ra vagy iPadre. Mivel az AirDrop társközi kommunikációt 
használ, Wi-Fi-hálózat nélkül is működik. Az AirDrop tökéletes megoldás, ha meg 
szeretne osztani egy dokumentumot a szomszédos szobában lévő munkatársával, 
vagy el szeretne küldeni egy prezentációt az asztal másik felén ülő ügyfélnek. 

Automatikusan feloldhatja a Mac gép zárolását, ha a csuklóján van az Apple Watch. 
Könnyedén átmásolhat képeket, videókat és szövegeket az egyik eszközről a másikra. 

A Sidecar segít kiterjeszteni a munkakörnyezetet úgy, hogy az iPadet használhatja 
második Mac-kijelzőként. Egyszerre dolgozhat az egyik alkalmazásban 
és támaszkodhat a másikra, vagy megtekintheti az egyik kijelző fő vásznát, 
miközben elrendezi az eszközeit és palettáit a másikon. A képernyőket tükrözheti 



is, hogy ugyanazt a tartalmat jelenítsék meg, amivel nagyszerűen megoszthatja 
másokkal pontosan ugyanazt, amit Ön lát. 

A Folytonosság a korrektúrázásban használatával aláírhat dokumentumokat, 
kijavíthat dolgozatokat, és bekarikázhatja a képek fontos részleteit. A Folytonosság 
a skiccelésben használatával létrehozhat egy skiccet iPad vagy iPhone készülékén, 
amelyet a rendszer automatikusan beszúr a Mac gép valamelyik dokumentumába. 

A legjobb platform alkalmazások számára 
Akár most ismerkedik a beépített alkalmazásokkal, akár most fedezi fel az App Store 
áruházban elérhető alkalmazásokat vagy hozza létre saját egyéni alkalmazását, 
a lehetőségek végtelenek. Az iPhone, az iPad és a Mac hatékony beépített 
alkalmazásokkal rendelkezik az első lépések megtételéhez, legyen szó a csapatával 
való együttműködésről vagy lenyűgöző prezentációk létrehozásáról. Az olyan beépített 
irodai eszközök, mint az iWork és a Fájlok alkalmazás integrálhatók más hatékony 
megoldásokkal, például a Boxszal, így a felhasználók azonnal munkához láthatnak. 

Dokumentumok létrehozása 
A Microsoft Office 365 alkalmazáscsomag részét képező Microsoft Word 
segítségével bárhonnan létrehozhat, szerkeszthet és megoszthat        
 dokumentumokat. 

Fájlok elérése 
A Box segítségével biztonságosan tárolhatja az adatait a felhőben, 
és könnyedén elérheti az iPhone-on, iPaden és Macen található fájljait.  
 Ezenkívül a Box mostantól integrálható az iWorkkel. 

Elérhető maradhat 
A Slack segítségével a csapata összes tagja könnyedén hozzáférhet 
a dokumentumokhoz, kommunikálhat és együttműködhet bármilyen  
 eszköz használatával. 

Ügyfélkapcsolatok kezelése 
A Salesforce egyetlen zökkenőmentes felületen ötvözi az 
ügyfélkapcsolatok kezelését, az egyéni alkalmazásokat, a Chattert  
 és az üzleti folyamatokat. 

Mindenki számára elérhető termelékenység 
Azt szeretnénk, hogy mindenki ugyanazokat a termelékenységi előnyöket élvezze, 
amelyeket a termékeink tesznek lehetővé, így már a kezdetektől azon dolgozunk, hogy 
valamennyi Apple-termék bárki által könnyen használható legyen. Minden iPhone, iPad 
és Mac fejlett kisegítő funkciókat biztosít a látás, hallás vagy motoros képességek terén 
segítségre szoruló felhasználóknak. 

Az Apple-eszközökkel anélkül írhat szöveget vagy e-mailt, hogy látná a képernyőt. 
Az Élő hallgatás segít a „Made for iPhone” hallókészülék finomhangolásában, 
az AirPods pedig a tisztább hallásban. Mac, iOS vagy iPadOS használata esetén 
hangvezérléssel vagy a Kapcsolóvezérléssel egyetlen érintéssel is navigálhat. 
És ez csak néhány mindazon hasznos funkciók és technológiák közül, amelyeket 
beépítettünk a termékeinkbe.

1Az iPhone-hívásokhoz iOS 8-as vagy újabb rendszerű iPhone-ra van szükség. 2Az SMS-ekhez iOS 8.1-es vagy újabb rendszerű iPhone-ra, illetve iPadOS rendszerű iPadre van szükség. 
3A Handoffhoz iOS 8-as vagy újabb rendszerű iPhone-ra, illetve iPadOS rendszerű iPadre van szükség. 
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Tudjon meg többet az Apple-termékekkel 
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