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Apple at Work

Innhold

Når ansatte kan arbeide slik de selv vil, kan de virkelig
gjøre sitt beste. Med tusenvis av apper for iPad og iPhone
kan teamet samarbeide på fleksible og kreative måter.
Bruk denne guiden til å oppdage noen av de flotte
bedriftsappene som er tilgjengelige i App Store.
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Trykk på en app for å laste den ned eller finne ut mer
i App Store.

Jobb med dokumenter

Opprett, rediger og del illustrerte rapporter, interaktive diagrammer og overbevisende presentasjoner.
Arbeid sømløst på tvers av dokumentformater og nå nye produktivitetsnivåer.

Dokumenter
Pages

Lag brev og rapporter med lekre Apple-maler og -stiler.
Legg til kommentarer og illustrasjoner med Apple Pencil.

Microsoft Word

Lag gode tekstdokumenter, skript, blogger, anmeldelser
eller CV-er. Opprett, rediger, vis og del filer enkelt.

Google Dokumenter

Opprett, rediger og samarbeid på farten. Spar tid
og finpuss prosjektene med brukervennlige maler.

Regneark

Presentasjoner
Keynote

Et ryddig, intuitivt grensesnitt setter viktige verktøy i fokus,
slik at alle på teamet enkelt kan legge til imponerende
diagrammer, redigere bilder og inkorporere effekter.

Microsoft PowerPoint

Gjør et varig inntrykk med effektive presentasjoner
som kan tilpasses og skiller seg ut.

Google Presentasjoner

Opprett nye presentasjoner eller rediger lysbilder
som er opprettet på nettet eller på en annen enhet.

PDF-filer

Numbers

PDF Reader Pro

Microsoft Excel

PDF Expert

Google Regneark

Adobe Acrobat Reader

Lag regneark og legg til bilder, grafer og tabeller.
Animer data med interaktive diagrammer.

Lag et regneark som møter akkurat dine behov.
Implementer avanserte formler med utrolige funksjoner.

Opprett og del regneark. Få ting gjort når som
helst – selv uten internettforbindelse.
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Sett inn merknader, lag bokmerker, slå sammen PDF-er
og splitt dem. Fyll ut skjemaer direkte fra iPhone eller iPad.

Les, uthev, signer og fullfør PDF-er. Rediger eksisterende
PDF-tekst, erstatt bilder og skjul sensitiv data.

Vis PDF-er, legg inn merknader og signer dem.
Bruk fingeren eller Apple Pencil til elektronisk
signering av et hvilket som helst PDF-dokument.
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Være kreativ

Uttrykk kreativiteten din og se ideene dine i levende live. Stilsikker kommunikasjon med apper som får deg raskt
i gang med tegning og redigering.

Bilder

Modeller
Pixelmator

Adobe Spark Page

Camera+ 2

AutoCAD

Infltr

Shapr 3D CAD Modeling

Adobe Photoshop Fix

uMake

Rediger og juster bilder, og tegn, mal og skap avanserte
bildekomposisjoner.

Film og rediger med verktøy som fungerer konsekvent
på tvers av iPhone og iPad.

Velg blant mer enn sju millioner filtre for å justere bilder,
videoer, live photo-bilder, dybdebilder og animerte GIF-er.

Enkel retusjering og gjenoppretting av bilder. Bruk heal,
smooth, lighten og andre justeringer til å gi deg akkurat
den stilen du er ute etter.

Lag profesjonell grafikk, nettsider og videoer på kun
få minutter. Bla gjennom maler eller start bunnen av.

Vis, opprett, rediger og del DWG-filer med brukervennlige
tegne- og skisseringsverktøy på iPhone og iPad.

Robust 3D-modellering er enkelt med en kraftig geometrisk
modelleringsmotor og et robust, integrert verktøysett.

Skap engasjerende 3D-innhold på farten med intuitive
verktøy og en forbedret visningsopplevelse.

Affinity Photo

Denne robuste profesjonelle redigeringsappen
har et komplett utvalg av Multi-Touch-bevegelser
og Apple Pencil-presisjon.

Tegning
Procreate

Børster med todelt tekstur og banebrytende
lerretsoppløsning hjelper deg med å skape vakre skisser,
inspirerende malerier og imponerende illustrasjoner
uansett hvor du er.

Affinity Designer

Raske, kraftige og presise designverktøy gjør det
enkelt å samarbeide med andre kreative fagfolk
om markedsføringsmateriell, nettsteder, ikoner,
UI-design eller konseptillustrasjon.

Paper by WeTransfer

Inspire Pro

En proprietær malingsmotor gir en utrolig rask og realistisk
male-, tegne- og skisseringsopplevelse.

Adobe Photoshop Sketch

Kreativiteten får fritt spillerom med realistiske penner,
blyanter og vannfarger. Vis frem den kreative prosessen
med autogenererte tidsforløp-videoer.

Adobe Illustrator Draw

Skap vakre og fleksible vektordesign, og gjør ideene dine
om til kunst som er klar til produksjon.

Denne skisseringsappen gjør at du kan lage skisser,
tegninger og diagrammer, fargelegge og få skrevet
ned notater og ideer hvor som helst.
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4

Ta notater

Bryt ut av tradisjonell notering med disse appene, og legg til lydklipp, skisser, sjekklister og mye mer.
Få dokumentert og organisert tankene dine raskt og enkelt. Og vær mer produktiv på møter ved å fokusere
på diskusjonen i stedet for notatene.
Notater

Notater-appen passer perfekt når du skal notere ned idéer
raskt, eller lage mer omfattende notater med sjekklister,
bilder, nettlenker, skannede dokumenter, håndskrevne
notater eller skisser.

Taleopptak

Gjør iPhone eller iPad om til en bærbar opptaker.
Bruk den innebygde mikrofonen til å gjøre opptak
som du kan redigere på enheten din, og dele med andre.

Nebo

Med bare noen få berøringen kan du formatere
håndskrevet tekst som overskrifter, avsnitt og punktlister.

CaptureAudio

Gjør opptak av presentasjoner og møter, legg til egne
notater, flagg viktige emner og mye mer.

GoodNotes 5

Ta håndskrevne notater og legg inn merknader i PDFdokumenter. Søk i notater med vektor-blekkmotoren.

Evernote

Ta, organiser og del notater fra hvor som helst. De beste
ideene dine er alltid med deg og alltid synkronisert.

Notability

Kombiner håndskrift, bilder og vanlig tekst i ett notat
og få med alle detaljene.

Microsoft OneNote

Lag din egen digitale notatbok for å organisere notater
akkurat slik du vil ha dem.

Notebook

Ta notater, legg til filer, lag sjekklister, tegn, gjør lydopptak
og fang øyeblikk.

Noted

Noted er en vakker app for lydopptak og notater
for forelesninger, møter, intervjuer og mye mer.

Bear

Denne vakre, fleksible skriveappen er perfekt for
å ta notater, skrive prosa og kode og lage skisser.

Lag skjemaer

Unngå stabler med papir med disse appene for å lage elektroniske skjemaer direkte på iPhone eller iPad. Uansett
hvordan dokumentflyten er, kan du få mer nøyaktige data og gjøre det enklere å hente, kombinere og dele resultater.
DocuSign

GoCanvas

FastField Mobile Forms

SignEasy

Få dokumenter signert gratis og sikkert – uten noen
månedlig begrensning.

Umiddelbar utsending av skjemaer til en mobil arbeidsstyrke
og hent inn ryddig, omfattende data i sanntid.

SignNow

Send dokumenter til klienter eller kolleger slik at de kan
signere kun ved å bruke fingeren.

iAuditor

Enkel opprettelse av inspeksjonsskjemaer. Fullfør
inspeksjoner, send ut korrigerende tiltak og del rapporter
direkte fra enheten.
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Automatiser papirarbeid og digitaliser prosesser ved å lage
digitale skjemaer og sjekklister.

Enkel signering av egne dokumenter, innhenting
av signaturer personlig eller utsending av sporede
dokumenter til kunder.

Adobe Fill & Sign

Fyll ut, signer og send skjemaer raskt. Ta et bilde av
et papirskjema og fyll det ut på en iPhone eller iPad.

ProntoForms - Mobile Forms

Gjør det enkelt for eksterne arbeidere å hente inn
og få tilgang til data og dele resultater automatisk.
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Planlegg prosjekter

Sørg for at prosjektene går på skinner med apper som hjelper deg med å planlegge, visualisere, overvåke og dele
aktiviteter og tiltak. En helt ny grad av prosjekteffektivitet uten å gå på kontoret.
Teamwork Projects

Administrer pågående prosjekter på teamwork.comkontoen. Fullfør oppgaver, nå milepæler, del filer,
spor tidsbruk og mye mer.

Basecamp 3

Skap tydeligere ansvarsforhold og kommuniser mer effektivt
med huskelister, budskap, timeplaner, rapporter og mer.

OmniPlan 3

Visualiser, vedlikehold og forenkle prosjekter. Bryt opp
oppgaver, optimaliser ressurser og følg med på planen.

Microsoft Visio Viewer

Vis og samhandle med Visio-diagrammer direkte fra
iPhone eller iPad.

MindNode 6

Samle tankene og utforsk hva som knytter dem sammen
for å organisere og dele ideene dine.

Smartsheet

Opprett, rediger og del arbeid med teamet ditt slik
at alle har den nyeste informasjonen.

Trello

Bruk tavler, lister og kort til å organisere og prioritere
prosjekter på en morsom, fleksibel og inkluderende måte.

OmniOutliner 3

Lag perfekte disposisjoner med smarte kolonner,
skriptbarhet, tilpassede stiler, maler og mye mer.

Agenda

Planlegg og dokumenter prosjekter med denne
dato-fokuserte appen for å ta notater.

MeisterTask

Skap visuelle prosjekttavler, inviter teammedlemmer
og samarbeid i sanntid.

Asana

Samle oppgaver, huskelister, påminnelser og ideer
og hold deg ajour med arbeid fra hvor som helst.

Prioriter oppgaver

Hold deg ajour med huskelisten, uansett hvor kompleks den blir. Legg til handlinger som gir deg beskjed på riktig
sted og riktig tid slik at du kan fokusere på arbeidet.
Snarveier

Strømlinjeform tingene du gjør ofte, med snarveier. Siri
oppfatter hvilke tredjepartsapper du bruker i de daglige
rutinene dine, og kan foreslå praktiske snarveier.

Påminnelser

Påminnelser hjelper deg med å holde styr på alle tingene
du trenger i løpet av arbeidsdagen, som å planlegge møter,
sende e-post og så mye mer.

Things 3

Få orden på ideene dine, lag prosjekter for hver målsetning
og planlegg trinnene som trengs for å nå dem.

Todoist

Hold styr på alt – fra raske ærender til de mest ambisiøse
prosjekter.

Wunderlist

Få ting gjort med enkle huskeliste- og
oppgavehåndtering-sverktøy.

2Do

Lag enkle oppgaver, sjekklister og prosjekter med
underoppgaver, notater, vedlegg og alarmer.

OmniFocus 3

Lag prosjekter og oppgaver, organiser dem med etiketter
og fokuser på det du kan gjøre akkurat nå.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper
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Samarbeid

Hold kontakten med kunder, kollegaer og partnere, og utvid rekkevidden din via sosiale medier med kraftige apper
som holder deg tilkoblet og oppdatert.
Meldinger

Slack

FaceTime

Quip

Bruk Meldinger til å sende og motta meldinger, bilder,
videoer, tilpassede effekter og mer.

Bruk FaceTime til å få rask kontakt med teamet ditt,
uansett hvor de er. FaceTime støtter video- og lydsamtaler
med opptil 32 personer samtidig.

Podio

Bruk én app til å få team til å arbeide synkront med
integrert innhold, samtaler og prosesser, og kjør
prosjektene dine fra hvor som helst.

ZOOM Cloud Meetings

Start eller bli med i et teammøte med 100 personer med
feilfri video, krystallklar lyd, skjermdeling og meldinger.

join.me

Bli med på en telefonkonferanse, start en videokonferanse
og del innhold uansett hvor du er.

Yammer

Få kontakt med de riktige personene i organisasjonen,
og del og søk etter informasjon på tvers av team,
prosjekter og ideer.

Samarbeid i en hub som skaper kanaler for samtaler
etter emne, prosjekt og team.

Samarbeid går raskt og enkelt med dette enkle stedet
hvor arbeidsteam kan lage levende dokumenter.

Skype

Snakk, chat og samarbeid med kollegaer. Ring lokale
numre over hele verden til rimelige satser.

Cisco Jabber

Samarbeid med mulighet for direktemeldinger, tale,
talemeldinger og videosamtale.

Cisco Webex Meetings

Bli med og presenter fra alle møter, arrangementer
eller opplæringsøkter med bransjeledende lyd og video.

Moxtra Individual

Presenter, få tilbakemeldinger og få godkjennelse
av innhold for å få i land avtaler på farten.

Cisco WebEx Teams

Få arbeidet i mål med sikre arbeidsområder der alle kan
bidra når som helst.

Administrer filer

Få tilgang til og del bedriftsdokumenter fra en rekke skylagringsleverandører. Del på en mer effektiv måte med ett
enkelt sett med data på tvers av alle enhetene.
Filer

Filer-appen samler alle dokumentene dine på ett sted, slik
at du kan bla gjennom dem, søke i dem og organisere dem
på ett sted, inkludert filer som er plassert hos tredjeparts
lagringsleverandører som OneDrive, Box og Dropbox.

Google Disk

Vis dokumenter, søk i filer, angi tillatelser og åpne for visning
av filer uten nettilgang.

Microsoft OneDrive

Finn enkelt frem til og del dokumenter, bilder og andre filer
fra iPhone og iPad.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper

Dropbox

Dette stedet for kreativt samarbeid samler filer på ett sentralt
sted og synkroniserer dem trygt på tvers av alle enhetene.

Box

Sikker lagring, administrasjon og deling av alle filer, bilder
og dokumenter med 10 GB gratis skylagring.

Adobe Creative Cloud

Administrer filer, få opplæring og last ned apper. Søk i,
bla gjennom og forhåndsvis Photoshop-, Illustrator- og
InDesign-designressurser.
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Promoter en merkevare

Bruk disse appene til å administrere den digitale markedsføringen din, heve profilen din og skape kampanjer som får
bedriften din på alles lepper.
Buffer

Planlegg innlegg og spor prestasjonen til innholdet ditt
på Facebook, Instagram, Twitter og mer.

Weebly

Marketo Moments

Se hvordan de nyeste kampanjene fungerer og ta hånd
om kommende kampanjer, alt direkte fra iPhone eller iPad.

LinkedIn

Skap, lanser og øk omsetningen til en nettbedrift, nettside
eller blogg. Gjør prosessene enklere med flytt og slipp.

Finn andre til nettverket ditt, skap relasjoner, let etter og
søk på jobber og få oppdateringer om emner og bedrifter.

MailChimp

Wix

Lag og send e-poster, administrer abonnenter og hold
kontrollen på markedsføringen.

Hold kontakt med folk, jobb med bedriften og gjør mer
på farten med ditt eget mobile sted på Wix-appen.

Wordpress

Marketo Events

Administrer eller opprett WordPress-blogger eller nettsteder.
Lag og rediger innlegg, vis statistikk og svar på kommentarer.

Zoho Campaigns

Lag og send e-poster, administrer abonnenter og hold
kontrollen på markedsføringen.

Rask og enkel innsjekk av deltakere på arrangementer og
sømløs datasynkronisering tilbake til Marketo-programmet
ditt via flere iPad-enheter.

HootSuite

Del og planlegg innlegg fra Twitter, Facebook, Instagram
og LinkedIn.

Hold kontakten med kunder

Se flere potensielle kunder bli til kunder og se bedriften vokse. Og gi dem en god opplevelse om sørger for at de
kommer tilbake.
Salesforce

Enkel loggføring, administrasjon og analyse av
kundeaktivitet med en pakke med administrasjonsverktøy
for kunderelasjoner.

ForceManager CRM

Skap tydeligere ansvarsforhold og kommuniser mer effektivt
med huskelister, budskap, timeplaner og rapporter.

Zendesk Support

Spor, prioriter og løs kundehenvendelser i et herlig enkelt
system.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper

Daylite

Administrer kunder, potensielle kunder og leverandører
enkelt fra ett sted.

ScreenMeet Support

Gjør det enkelt for kunder å dele skjermen sin direkte
med supportteamet for å løse problemer eksternt.

Cloze Relationship Management

Analyser data og bruk oppdagelsene hentet fra dataene.
Se alt om kontaktene dine, inkludert e-post, møter
og telefonsamtaler – alt på ett sted.
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Tilrettelegg for salgsteamene

Gi salgsteamene engasjerende, relevant innhold som de kan få tilgang til fra hvor som helst. Rask introduksjon
og opplæring av team ved å gjøre det enkelt å oppdage, lære og dele det riktige innholdet.
Zunos

Bruk Zunos til å gi interaktive oppgaver, sette sammen
innhold eller levere en skreddersydd læringsopplevelse.

Bøker

Med enda flere alternativer for å opprette innhold for
Apple Books, er det enklere enn noensinne å levere
engasjerende, interaktivt innhold til publikumet ditt.

Showpad

Gi salgsteamene én enkelt plattform for introduksjon,
opplæring, coaching og administrasjon av salgsinnhold.

Spor tidsbruk

Tiden din er verdifull. Hold styr på hvor mye tid du bruker på forskjellige prosjekter og kunder, og lag profesjonelle
fakturaer for klienter på få sekunder.
HoursTracker

Invoice2go

Helios

Timelines Time Tracking

Stemple inn og ut i løpet av arbeidet. Følg med på
tidsbruken og beregn inntjening for én eller flere jobber.

Organiser viktige oppgaver og hold fokus med dette
enkle verktøyet for sporing av tidsbruk for frilansere
og eksterne arbeidere.

Time Master + Billing

Spor tidsbruk og utgifter, vis rapporter og generer
profesjonelle PDF-fakturaer direkte fra iPhone eller iPad.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper

Send profesjonelle fakturaer og estimater til kunder,
og få betalt raskere.

Forstå hva du bruker tiden din på og finn ut hvordan du kan
forbedre rutinene dine, være mer effektiv og oppnå mer.

Hours Time Tracking

Med en visuell tidslinje, smarte påminnelser og detaljert
rapportering gjør Hours sporing av tidsbruk enkelt.

9

Dokumenter utgifter

Du trenger ikke å bruke kontortid på å fylle ut reiseregninger. Med disse appene kan du raskt lage og administrere
reiseregninger på farten.
XpenseTracker

Spor og rapporter alle bedriftsutgifter og kjørelengde,
og eksporter rapporter og bildekvitteringer direkte
til maskinen.

Zoho Expense

Automatiser administrasjon av bedrifts- og reiseutgifter
og reduser tiden du bruker på å dokumentere kvitteringer
og forberede reiseregninger.

Expensify

Håndter reiseregninger og spor kvitteringer for små
bedrifter, kontoer og enkeltpersoner.

SAP Concur

Eksisterende SAP Concur-brukere kan bruke denne
appen til å bestille reiser, fylle ut reiseregninger
og godkjenne fakturaer.

Motta betalinger

Ta betalinger på stedet – uansett hvor du er. Med nyskapende apper og betalingsløsninger på iPhone og iPad er du
alltid beredt.
Square Point of Sale

Godta debet- og kredittkort, Europay-, MasterCard- eller
Visa-kort med chip og Apple Pay med Square Reader.
Hold styr på salg og lagerbeholdning i sanntid.

talech Register

Ta bestillinger, motta betalinger, kontroller lagerbeholdningen
og få tilgang til kundeinformasjon via et enkelt, intuitivt
grensesnitt.

Vend POS

QuickBooks GoPayment POS

Godta kreditt- og bankoverføringsbetalinger, og spor alt
fra ett sted.

Revel POS

Denne funksjonsrike plattformen for bedriftsadministrasjon
integrerer all drift og alle kundekanaler i ett enkelt
POS-dashboard.

Shopify

Selg på farten, hold deg nær kundene, og administrer og
øk omsetningen til bedriften fra hvor som helst i verden
med denne betalingsløsningen for varehandel.

Hold driften i gang uansett hvor du er. Uansett om du
har en eller flere Shopify-butikker, vil denne appen gjøre
det enkelt å administrere bestillinger og produkter, holde
kontakt med ansatte og spore salg.

TouchBistro Point of Sale

ShopKeep Point of Sale

Gjør det mer forutsigbart å bestille og bemanne,
strømlinjeform betalinger, forbedre menyadministrasjon
og generer detaljerte rapporter for restauranten.
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Hold oversikt over salg, kontroller lagerbeholdningen,
forenkle administrasjon av ansatte og mye mer på iPad.
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Administrer økonomi

Pass på økonomien til bedriften med disse regnskapsløsningene for iOS og iPadOS. Utsted fakturaer, betal ut lønn,
håndter kontantstrømmen og hold bedriften i gang.
Kashoo Cloud Accounting

Få all regnskapshjelpen små bedrifter trenger, inkludert
profesjonell rapportering, fakturering og utgiftssporing.

FreshBooks Cloud Accounting

Administrer en liten bedrift med denne skybaserte
regnskapsprogramvaren for små bedrifter. Send fakturaer
og spor og administrer utgifter sømløst.

Xero

Avstem og send fakturaer enkelt, opprett utgiftsgodtgjørelser
og registrer kvitteringer i trygg forvissning om at dine
krypterte data er trygt lagret i skyen.

QuickBooks Accounting

Enkel administrasjon av bedriftens utgifter og
kontantstrøm. Lag fakturaer og vis resultatbudsjett.

Analyser data

Få rapporter som får ting gjort med rik grafikk og interaktivitet. Ta datavisualisering til neste nivå og få en helt
ny grad av innsikt i bedriften.
Tableau Mobile

Microsoft Power BI

SAP Analytics Cloud Roambi

QlikView mobile

Opprett og lever fyldige, interaktive rapporter, diagrammer,
dashbord, KPI-er, analyser og datavisualiseringer.

Analyser data og bruk oppdagelsene til å støtte
beslutningstakingen.

Numerics

MicroStrategy Mobile for iPad

Ha kontroll over dataene dine fra hvor som helst.
Vis dashbord og bla, søk og filtrer i datasett.

Design flotte, tilgjengelige dashbord som kobler seg
opp mot bedriftsdataene dine sikkert og i sanntid.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper

Få tilgang til data, motta varsler, skriv merknader og del via
kraftige funksjoner som tilrettelegger for beslutningstaking.

Nå kan MicroStrategy-kunder være mobile med
eksisterende bedrifts- og informasjonssystemer.
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Organiser skift

Administrer teamet, følg med på oppmøte og integrer lønnskjøringen. Med disse appene kan du passe på at du har
riktige folk på plass til riktig tid.
Crew Messaging and Scheduling

Gjør det enklere med kommunikasjon i teamet, opprett
gruppemeldinger, planlegg skift og tilordne oppgaver.

Deputy: Shift Schedule Maker

Håndter lister med ansatte, planlegg skift, kommuniser
med teamene, gjennomgå oppgaver, håndter lønnskjøring
og få bedre innsikt i og kontroll over virksomheten.

Planday Employee Scheduling

Strømlinjeform vaktlister for ledelse og ansatte for
timebetalte arbeidere og få bedre administrativ effektivitet.

Helse og velvære blant de ansatte

Det kan handle om alt fra påminnelser om å reise seg opp til å nå et treningsmål – et fokus på helse holder de ansatte
friske, energiske og produktive gjennom hele dagen.
Challenges - Compete, Get Fit

Tren og konkurrer med venner, familie og kollegaer
gjennom teambaserte utfordringer.

MyFitnessPal

Sett deg kalorimål, følg med på daglig matinntak
og trening, og start forandringen i dag.

Headspace

Slapp av med guidet meditasjon og mindfulness-teknikker
som kan gi deg ro, velvære og balanse i livet.

Kom i gang-veiledning for bedriftsapper
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Forenklet appdistribusjon
Administrer alt fra ett sted.

Apple Business Manager gjør det enkelt å finne, kjøpe og distribuere apper og bøker i store kvanta, tilpasset
alle bedriftsbehov.
Distribuer apper kjøpt via Apple Business Manager enkelt via en MDM-løsning (Mobile Device Management) til brukere
eller enheter i land der appene er tilgjengelige. Og med volumkreditt kan innkjøpsordrer brukes til å kjøpe innhold
gjennom bedriftens forhandler. Apple Business Manager fungerer sømløst med populære MDM-løsninger som Jamf,
VMware og MobileIron.
Mer ↗
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13

Flere ressurser

App Store

Apple at Work

Today at Apple

På App Store er det mer enn 235 000
apper som er utviklet for å gjøre
virksomheten mer slagkraftig,
velfungerende og mobil.

iPhone, iPad og Mac er de beste
verktøyene for bedrifter. Lær mer om
Apple-produkter, -plattformer, -partnere
og andre ressurser som kan hjelpe deg
i gang.

Gjør det beste arbeidet ditt enda bedre
med praktiske økter for bedrifter for alt
fra fotografi og video til kunst og design.
Bli med oss for å utforske verktøy,
oppdage apper og bli inspirert til
å oppnå mer.

Gå til App Store for bedrifter ↗

Mer ↗

Oppdag nå ↗
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