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Tuottavuus 
 

Suunniteltu tehostamaan 
työntekijöiden työtä. 

Tuottavuuden parantaminen missä tahansa yrityksessä alkaa 
oikeiden tuotteiden valitsemisesta. iPhone, iPad ja Mac ovat 
huolella suunniteltuja ja intuitiivisia käyttää. Ne tarjoavat 
työntekijöillesi tutun ja mieluisan käyttökokemuksen. 

Applen tuotteet on tehty toimimaan juuri odotetusti – yhtenäisesti 
ja käyttäjille tutulla tavalla, jotta he voivat työskennellä välittömästi 
tuottavasti. Mihin sitten ryhdytkin, voit työskennellä helpommin, 
ratkaista ongelmia luovasti ja tehdä yhteistyötä yhteisen 
päämäärän eteen. 

Voit mullistaa yrityksesi ja saada kilpailuetua App Storen satojen 
tuhansien yritysappien ja tehokkaan räätälöityjen appien 
rakentamiseen tarkoitetun ympäristön ansiosta. 

Vieläkin paremmat yhdessä 
Applen laitteet toimivat yhteen auttaen sinua toimimaan entistä tehokkaammin. 

Vastaanota iPhonen puhelut suoraan Maciin, Apple Watchiin tai iPadiin.1 Macin 
ja iPhonen avulla voit lähettää tekstiviestejä suoraan Macilta ja ja vastaanottaa 
niitä siihen.2 Kaikki iPhonessa näkyvät viestit näkyvät myös Macillasi, joten 
kaikki keskustelusi ovat ajan tasalla kaikilla laitteillasi. 

Handoffin ansiosta voit aloittaa sähköpostin kirjoittamisen iPhonella ja päättää sen 
Macilla.3 Kun selailet verkkosivustoa Macilla, voit vain napata iPadin käteesi ja jatkaa 
juuri siitä, mihin jäit. 

AirDrop helpottaa tiedostojen jakamista Macin, iPhonen tai iPadin avulla. 
Muutaman vaiheen avulla voit ottaa tiedoston mistä tahansa kansiosta ja lähettää 
sen lähellä olevaan Maciin, iPhoneen tai iPadiin AirDropia käyttäen. Koska AirDrop 
on vertaisverkko, se toimii ilman Wi-Fi-verkkoa. Se soveltuu erinomaisesti 
dokumentin jakamiseen viereisessä huoneessa olevan kollegan kanssa tai 
esityksen lähettämiseen pöydän toisella puolella istuvalle asiakkaalle. 

Voit avata Macisi lukituksen automaattisesti, kun käytät Apple Watchiasi. Voit myös 
helposti kopioida ja sijoittaa kuvia, videota ja tekstiä yhdestä laitteesta toiseen. 



Sidecarin avulla voit laajentaa työtilaasi käyttämällä iPadia Macin toisena näyttönä. 
Voit samanaikaisesti työskennellä yhdessä apissa ja tarkastella toista appia tai 
katsella ensisijaista työskentelyalustaasi yhdellä näytöllä samalla, kun käytät 
työkaluja ja paletteja toisella. Voit myös peilata näytöt niin, että näet saman sisällön 
molemmissa näytöissä – näin voit jakaa näkemäsi sisällön täysin muiden kanssa. 

Merkintäjatkuvuudella voit allekirjoittaa dokumentteja ja tehdä niihin merkintöjä tai 
ympyröidä tärkeitä yksityiskohtia kuvissa. Lisäksi voit luoda iPadilla tai iPhonella 
luonnosjatkuvuuden avulla luonnoksen, joka voidaan sijoittaa automaattisesti 
mihin tahansa dokumenttiin Macilla. 

Paras alusta apeille 
Mahdollisuudet ovat rajattomat, olipa kyse sitten vakioapeilla alkuun 
pääsemisestä, App Storen appeihin tutustumisesta tai omien räätälöityjen appien 
rakentamisesta. iPhonen, iPadin ja Macin mukana tulee tehokkaita vakioappeja, 
joilla voit aloittaa esimerkiksi yhteistyön tiimisi kanssa tai upeiden esitysten 
luomisen. Vakiona tulevat tuottavuustyökalut kuten iWork ja Tiedostot-appi 
integroituvat muihin (esimerkiksi Boxin kaltaisiin) tehokkaisiin ratkaisuihin, joten 
käyttäjät voivat työskennellä tuottavasti saman tien. 

Luo dokumentteja 
Microsoft Office 365 -kokoelmaan kuuluvalla Microsoft Wordilla 
voit luoda, muokata ja jakaa dokumentteja mistä vain. 

Käytä tiedostoja 
Boxin avulla voit tallentaa tietoja suojatusti pilveen ja käyttää 
tiedostoja iPhonesta, iPadista ja Macista. Nyt Box voidaan integroida  

 iWorkin kanssa. 

Pysy yhteydessä 
Slackin avulla jokainen tiimisi jäsen voi helposti jakaa dokumentteja, 
viestiä ja tehdä yhteistyötä käyttäen mitä tahansa laitetta. 

Hallitse asiakassuhteita 
Salesforce yhdistää asiakassuhteiden hallinnan, räätälöidyt apit, 
Chatterin ja liiketoimintaprosessit yhdeksi saumattomaksi   

 kokemukseksi. 

Tuottavuutta kaikille 
Haluamme, että kaikki voivat nauttia samoista tuottavuuden tuomista eduista, 
jotka on mahdollistaa saavuttaa tuotteidemme avulla. Niinpä pyrimme tekemään 
kaikista Applen tuotteista helppokäyttöisiä alusta alkaen. Jokaisen iPhonen, iPadin 
ja Macin mukana tulee tehokkaita käyttöapuominaisuuksia, jotka liittyvät näköön, 
kuuloon ja motorisiin kykyihin. 

Applen laitteilla voit kirjoittaa tekstiviestin tai sähköpostin ilman, että näet 
näytön. Suora kuuntelu -ominaisuuden avulla voit hienosäätää Made for iPhone  
-kuulolaitteita ja AirPodeja niin, että kuulet selvemmin. Voit ohjata Macia, iOS:ää tai 
iPadOS:ää pelkällä äänelläsi tai yhdellä napautuksella kytkinohjauksen avulla. Nämä 
ovat vain muutamia esimerkkejä käyttöapuominaisuuksista ja -teknologioista, joita 
olemme rakentaneet tuotteisiimme. 

1iPhone-puhelut edellyttävät iPhonea, jossa on iOS 8 tai uudempi. 2Tekstiviestit edellyttävät iPhonea tai iPadia, jossa on iOS 8.1 tai uudempi tai iPadOS. 3Handoff edellyttää iPhonea tai 
iPadia, jossa on iOS 8 tai uudempi tai iPadOS. 
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Tutustu Applen laitteiden 
tuottavuuteen: 

apple.com/fi/business/products-platform 

apple.com/fi/business/resources 

apple.com/macos/continuity
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