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Chrome-datorer

Ett alternativ till traditionella 
Windows- och Mac-datorer
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Seniornet Huddinge
Sept 2016

• Vad är en Chrome-dator?
• Vad kan den göra och inte göra?
• Appar
• Utskrift
• Vanliga frågor
• Diskussion

– Är det något för våra medlemmar
– Support
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Vad är en en Chrome-dator?

• En Chrome-dator styrs av Googles 
operativsystem Chrome OS.

• I första hand en Internet dator.
• Krav: Internetuppkoppling + Googlekonto
• Enkel, säker, underhållsfri
• Varianter:

– Chromebook(bärbar), Chromebox(stationär)
– Chromebase(allt-i-ett), Chromebit (sticka)

Enkelhet

• Chrome OS uppdateras automatiskt på server i
molnet

• Appar uppdateras automatiskt
• Datorn kör alltid den senaste programversion
• Inget behov av att lära sig Chrome OS
• Bara ett program att lära sig- webbläsaren

Chrome
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Säkerhet

• Inbyggda säkerhetsfunktioner i flera lager
• Automatiska uppdateringar
• Verifierad uppstart
• Sandlådor
• Kryptering

Chromebook

• En bärbar Chrome-dator tillverkad av Acer, Asus, Dell, 
HP, Lenovo, Toshiba, mfl

• Hårdvara:
– RAM-minne 2 eller 4GB
– SSD-flashdisk 16 eller 32GB
– Skärmstorlek: 11-15 tum
– Processor : Intel, ARM

• Mjukvara: Operativsystem Chrome OS, webbläsare
Chrome, appar från Chrome Web Store
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Vad kan en Chromebook göra?

• Allt som går att köra via Internet som
– Webbaserad epost
– Betala räkningar, sköta bankaffärer(mobilt bankid)
– Köpa/sälja på online sajter, läsa tidningar
– Redigera bilder/videor, göra fotoböcker
– Blogga, släktforska

• Ordbehandla
• (med Google Office eller Microsofts Office Online)

Vad kan en Chromebook inte göra?

• Köra program som måste laddas ned och köras
i datorn, som Photoshop, Autocad, MS Office

• Koppla sig till externa enheter som kräver
drivrutiner

• Bränna CD:er/DVD:er
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Appar

• Appar hämtas från Chrome Web Store
• Även appar och tjänster från andra

leverantörer kan köras, som Microsoft office 
online, Pixlr, Angry Birds

• Alla appar uppdateras automatiskt
• Vissa appar kan köras offline, Gmail, Google 

Kalender, Google Office (ordbehandling, kalkyl
och presentation) 

Mera om appar

• Skärmdump från appstore
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Utskrift

• Skrivare kan inte kopplas direkt till Chrome-
datorn via en usb-kabel

• Traditionella skrivare
– Aktivera Google Cloud Print anslutning via en traditionell Win/MAC-dator

• Molnskrivare
– Följ leverantörinstruktionen att koppla skrivaren till nätverket(Det finns ganska

många)
– Aktivera Google Cloud Print via Chrome-datorn

Vanliga frågor

• Kan man köra Chrome-datorn offline? (Ja)
• Måste man spara alla filer i molnet? (Nej)
• Kan man nå andra leverantöters moln? (Ja)
• Kan man läsa och redigera Microsoft office 

dokument på en Chrome-dator (Ja)
• Vilka externa enheter får man koppla in?
• Kan man köra Skype på en Chrome-dator?
• Hur är det med datavirus? ( Inga alls)
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Länkar

• https://support.google.com/chromebook#topic=3399709
• http://100-dagar-med-chromebook.blogspot.se/

https://support.google.com/chromebook#topic=3399709
http://100-dagar-med-chromebook.blogspot.se/

