Apple at Work

Produtividade
Desenvolvido para ajudar seus
funcionários a produzir mais.
A melhoria da produtividade em qualquer negócio começa com a escolha
dos produtos certos. O desenvolvimento do iPhone, do iPad e do Mac
é muito bem pensado para oferecer um uso intuitivo, a fim de que
os funcionários tenham acesso à experiência familiar que adoram.
Os produtos Apple são feitos para funcionar exatamente da maneira que
você espera — consistentemente e com uma familiaridade que permite
que os usuários sejam imediatamente produtivos. Portanto, você poderá
trabalhar com mais simplicidade, resolver problemas de maneira criativa
e colaborar em torno de um objetivo em comum, seja qual for a tarefa.
Com centenas de milhares de apps para empresas na App Store e um
ambiente avançado para a criação de apps personalizados, você pode
transformar a sua empresa e superar a concorrência.
Ainda melhores juntos
Os dispositivos Apple funcionam juntos para ajudar você a ser ainda mais eficiente.
Atendam ligações do iPhone direto no Mac, Apple Watch ou iPad.1 Com um Mac e um iPhone,
você pode enviar e receber mensagens SMS no Mac.2 Todas as mensagens exibidas
no iPhone aparecem também no Mac. Portanto, todas as suas conversas são atualizadas
em todos os dispositivos.
Além disso, com o Handoff, você pode começar a escrever um e-mail no iPhone e finalizá-lo
no Mac.3 Ou, ao navegar em uma página da internet no Mac, você pode simplesmente retomar
de onde parou no iPad.
Com o AirDrop, é fácil compartilhar arquivos entre o Mac, o iPhone ou o iPad. Com apenas
alguns cliques no Mac, é possível enviar um arquivo de qualquer pasta para um Mac,
iPhone ou iPad próximo por AirDrop. Como o AirDrop é ponto a ponto, não precisa de Wi-Fi.
Ele é perfeito para compartilhar um documento com um colega na sala ao lado ou enviar
uma apresentação a um cliente do outro lado da mesa.
Desbloqueie automaticamente o Mac quando estiver usando o Apple Watch. Além disso,
copie e cole facilmente imagens, vídeos e texto entre dispositivos.

O Sidecar permite ampliar o espaço de trabalho usando o iPad como segunda tela do Mac.
Trabalhe em um app consultando outro ou visualize sua tela principal em um monitor
espalhando suas ferramentas e recursos em outro. Você também pode espelhar as telas
para exibir o mesmo conteúdo, perfeito para compartilhar exatamente o que você vê com
outras pessoas.
O recurso Marcação de Continuidade permite assinar documentos, corrigir trabalhos ou circular
detalhes importantes nas imagens. Além disso, o Desenho em Continuidade permite criar um
desenho no iPad ou iPhone que é inserido automaticamente em qualquer documento no Mac.
A melhor plataforma para apps
Não importa se você está começando a usar apps integrados, a explorar apps na App Store
ou a criar seus próprios apps personalizados, as possibilidades são infinitas. O iPhone,
o iPad e o Mac incluem apps integrados avançados que ajudam a dar os primeiros passos,
seja para colaborar em equipe ou criar apresentações incríveis. As ferramentas de produtividade
integradas, como iWork e o app Arquivos, integram-se com outras soluções avançadas,
como a plataforma Box, para que os usuários possam ser mais produtivos imediatamente.
Crie documentos
O Microsoft Word, que faz parte do conjunto de apps do Microsoft Office 365,
permite criar, editar e compartilhar documentos a partir de qualquer lugar.
Acesse arquivos
A plataforma Box permite armazenar dados com segurança na nuvem e acessar
facilmente arquivos no iPhone, iPad e Mac. Além disso, o Box oferece agora
integração com o iWork.
Sempre em conexão
Com o app Slack, todos os membros da equipe podem compartilhar
documentos facilmente, se comunicar e colaborar usando qualquer dispositivo.
Gerencie relações com clientes
O Salesforce combina o gerenciamento de relações com clientes, apps
personalizados, Chatter e processos empresariais em uma experiência integrada.
Produtividade para todos
Queremos que todos aproveitem os mesmos benefícios de produtividade que nossos
produtos possibilitam, pois criamos todos os produtos Apple pensando na acessibilidade.
Todos os dispositivos iPhone, iPad e Mac incluem recursos avançados de acessibilidade
para habilidades visuais, auditivas e motoras.
Saiba mais sobre produtividade
em dispositivos Apple.

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

Os dispositivos Apple permitem escrever uma mensagem de texto ou um e-mail sem ver
a tela. Com o recurso "Ouvir ao Vivo", é possível ajustar os aparelhos auditivos Made for iPhone
e os AirPods para ouvir com mais nitidez. Você pode acessar o seu dispositivo Mac, iOS ou
iPadOS usando apenas a voz ou um simples toque no Controle Assistivo. Esses são apenas
alguns dos recursos e tecnologias auxiliares que integramos nos nossos produtos.

1Para

as chamadas do iPhone, é preciso ter um iPhone com iOS 8 ou posterior. 2O uso de SMS requer um iPhone ou iPad com iOS 8.1 ou posterior ou iPadOS. 3O uso do Handoff requer
um iPhone ou iPad com iOS 8.1 ou posterior ou iPadOS.
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