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Üretkenlik 
 

Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmasına 
yardımcı olmak için tasarlandı. 

Herhangi bir işletmede üretkenliği artırmak doğru ürünleri seçmekle 
başlar. iPhone, iPad ve Mac aygıtları kullanımı kolay olacak şekilde 
özenle tasarlanmıştır ve çalışanlarınıza bildikleri ve sevdikleri bir 
deneyim sunar. 

Apple ürünleri, onlardan beklenildiği gibi tutarlı bir şekilde ve 
çalışanlara hemen üretken olmalarını sağlayan bir aşinalık sunarak 
çalışmak için tasarlanır. Böylece yapmak istediğiniz şeyleri daha 
basit bir şekilde çalışarak, sorunlara yaratıcı çözümler getirerek ve 
ortak bir amaç için birlikte çalışabilirsiniz. 

App Store'daki yüz binlerce iş uygulaması ve özel uygulamalar 
geliştirmek için sunulan güçlü ortam sayesinde şirketinizi 
dönüştürebilir ve rakiplerinize karşı avantaj sağlayabilirsiniz. 

Birlikte daha da iyi 
Apple aygıtları daha da verimli olmanıza yardımcı olmak için birlikte çalışır. 

iPhone aramalarınızı doğrudan Mac, Apple Watch veya iPad'inizden 
yanıtlayabilirsiniz.1 Bir Mac ve bir iPhone kullanıyorsanız doğrudan Mac'inizden 
SMS gönderebilir ve alabilirsiniz.2 iPhone'unuza gelen tüm mesajlar Mac'inizde de 
görünür. Böylece yazışmalarınız aygıtlarınızın hepsinde güncel kalır. 

Ayrıca Handoff özelliği sayesinde iPhone'unuzda başladığınız bir mail'i Mac'inizde 
tamamlayabilirsiniz.3 Ya da Mac'inizde bir web sayfasına göz atarken iPad'inizi alıp 
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

AirDrop uygulaması, dosyalarınızı Mac, iPhone veya iPad arasında kolayca 
paylaşmanızı sağlar. Sadece birkaç adımda Mac'inizdeki herhangi bir klasörden bir 
dosya seçebilir ve AirDrop'u kullanarak yakındaki bir Mac'e, iPhone'a veya iPad'e 
gönderebilirsiniz. Üstelik AirDrop aygıtlar arası çalıştığı için Wi-Fi ağına ihtiyacınız 
olmaz. Yan odadaki iş arkadaşınızla bir belge paylaşmak veya masanın diğer 
ucundaki müşteriye bir sunum göndermek için mükemmel bir özelliktir. 

Apple Watch'unuz bileğinizdeyken Mac'inizin kilidini otomatik olarak açabilirsiniz. 
Bir aygıttaki görselleri, videoları ve metinleri kopyalayıp diğer aygıtınıza kolayca 
yapıştırabilirsiniz. 



Sidecar, iPad'i ikinci bir Mac ekranı gibi kullanarak çalışma alanınızı genişletmenize 
olanak sağlar. Bir uygulamada çalışırken başka bir uygulamayı referans olarak 
kullanabilir veya bir ekranda esas tuvalinizi görüntülerken başka bir ekrana 
kullandığınız araçları ve paletleri yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz her iki ekranın da 
aynı şeyi göstermesini sağlayabilirsiniz. Bu, kendi gördüklerinizi başkalarıyla 
paylaşmanız için mükemmel bir özelliktir. 

İşaretleme Sürekliliği sayesinde belgeleri imzalayabilir, sınav kağıtlarını kontrol 
edebilir veya resimlerdeki önemli ayrıntıları daire içine alabilirsiniz. Çizim Sürekliliği 
ise iPad veya iPhone'unuzda yaptığınız çizimlerin Mac’inizdeki herhangi bir 
belgeye otomatik olarak eklenmesini sağlar. 

Uygulamalar için en iyi platform 
Yerleşik uygulamalarla başlayın, App Store'daki uygulamaları keşfedin veya kendi 
özel uygulamalarınızı oluşturun. Sınırsız olasılıklar sizi bekliyor. iPhone, iPad ve 
Mac, ekibinizle birlikte çalışmaktan etkileyici sunumlar hazırlamaya kadar 
yaptığınız her şeye destek olacak güçlü yerleşik uygulamalarla geliyor. iWork ve 
Dosyalar uygulaması gibi yerleşik üretkenlik araçları Box gibi güçlü çözümlere 
entegre olabildiğinden, kullanıcılar ilk andan itibaren üretken olabilir. 

Belgeler oluşturma 
Microsoft Office 365 uygulama paketinin bir parçası olan Microsoft 
Word ile istediğiniz yerde belgeler oluşturabilir, belgelerinizi 
düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. 

Dosyalara erişim 
Box ile verilerinizi güvenli bir şekilde bulutta saklayabilir ve dosyalara 
iPhone, iPad ve Mac'inizden kolayca erişebilirsiniz. Üstelik Box şimdi 
iWork ile entegre oluyor. 

Bağlantıda kalma 
Slack, ekibinizdeki herkesin her aygıtla kolayca belge paylaşmasını, 
iletişim kurmasını ve iş birliği yapmasını sağlar. 

Müşteri ilişkileri yönetimi 
Salesforce; müşteri ilişkileri yönetimini, şirketinize özel uygulamaları, 
Chatter'ı ve iş süreçlerini kusursuz bir şekilde birleştirir. 

 
Herkese yönelik üretkenlik 
Herkesin ürünlerimizin sağladığı aynı üretkenlik avantajlarından yararlanmasını 
istiyoruz. Bu nedenle, her Apple ürününü en başından itibaren herkes için 
erişilebilirlik sunacak şekilde tasarlıyoruz. Her iPhone, iPad ve Mac, görsel ve 
işitsel beceriler ile motor becerilerine yönelik güçlü yardımcı özelliklere sahiptir. 

Apple aygıtları ile, ekranı görmeseniz bile bir metin veya mail yazabilirsiniz. Canlı 
Dinleme özelliği daha net duymanıza yardımcı olmak için Made for iPhone işitme 
cihazlarınıza ve AirPods'unuza ince ayar yapmanıza olanak sağlar. Mac, iOS veya 
iPadOS aygıtınızı yalnızca sesinizi kullanarak veya Anahtarla Denetim özelliği 
sayesinde tek bir dokunuşla kontrol edebilirsiniz. Bunlar, ürünlerimizde yerleşik 
olarak sunduğumuz, hayatınızı kolaylaştıran özellikler ve teknolojilerden 
yalnızca birkaçı.

1iPhone aramaları için iOS 8 veya daha yeni sürümü yüklü bir iPhone gerekir. 2SMS için iOS 8.1 veya daha yeni sürümü ya da iPadOS yüklü bir iPhone veya iPad gerekir. 3Handoff için iOS 
8 veya daha yeni sürümü ya da iPadOS yüklü bir iPhone veya iPad gerekir. 
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Apple aygıtları ve üretkenlik hakkında 
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