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Android 8.1  

Nyhet Bild i bild läge 

Kort och gott går bild-i-bild-läget ut på att du kan trycka på hem-ikonen när du tit-
tar på en video på Youtube eller i Chrome för att få innehållet att "följa med" i ett 
litet fönster som du fritt kan dra runt och omforma på hemskärmen. 

En av de största förbättringarna i Android Oreo är att din telefon  ska förbruka 
mindre batteri. Google har lagt mest energi på att batterioptimera processer som 
sker kontinuerligt, som platstjänster och notifikationer. Oreo är – kort och gott –
 mycket bättre på att begränsa appaktivitet som sker i bakgrunden. 

Android blir bättre på att komma ihåg dina många olika inloggningar och lösenord 
(med din tillåtelse så klart.) Just lösenordshanteringen ska även gå att integrera 
med någon av de många olika tredjepartstjänster avsedda för ändamålet. De för-
bättrade autofyll-inställningarna gäller inte bara Chrome, utan appliceras på alla 
appar med inloggningskrav du kan tänkas ladda ned. 



IOS11 

Den nya appen Filer samlar alla dina filer på ett ställe. Där kan du enkelt söka efter, bläddra 
bland och sortera dem. Och de senaste filerna visas på en egen plats. De som finns på din 
iPad och i appar, på andra iOS-enheter och i andra tjänster som Box och Dropbox. 

Nya Dock förändrar iPad i grunden. Du har tillgång till den oavsett vilken app som är öppen. 
Svep bara med fingret när du vill öppna en app eller växla mellan appar. Du kan dessutom an-
passa den genom att lägga till fler appar du gillar. Appar som du nyligen har öppnat och appar 
som är öppna på din iPhone eller Mac visas till höger om Dock. 

Nu kommer dra och släpp till iPad. Det gör det enklare att flytta text, bilder och filer från en app 
till en annan. Eftersom funktionen har skapats speciellt för den stora Multi-Touch-skärmen på 
iPad blir känslan att flytta runt nästan magisk. Sätt bara fingret på nästan vad som helst och 
flytta runt det. Det går även att flytta flera saker samtidigt. 



Windows 10 

Skydd mot gisslanprogram  

Med hjälp av funktionen Reglerad mappåtkomst skyddar du dina filer och 
mappar från obehöriga ändringar. 
I klartext betyder det att hackare får svårt att ta dina filer som gisslan och 
kräva att du betalar för att få tillbaka dem i läsbart skick. 



Windows 10 

 

Ökad integration mellan dator och mobil 

I Windows 10 Fall Creators Update tar Microsoft hjälp av molnet för att göra att 

din dator och mobiltelefon samarbetar bättre tillsammans. 

Så här gör du: Börja med att installera Microsoft Launcher eller webbläsaren Edge 
på din mobil, därefter länkar du mobilen till ditt Windows-konto. Sedan kan du 
närsomhelst välja att skicka vidare webbsidor till din pc utan att du behöver 
skriva in adressen på nytt. 

Om du vill kan du även svara på textmeddelanden eller se missade samtal från 
dina länkade mobiltelefoner. 



Mera nyheter i IT 
Iphone 

Iphone har nyligen kommit med version x , 8 och 
8plus. 
Den skall vara : 
 
• Vatten-och dammtålig 

• Finns I färgerna rymdgrå och silver 

• Ingen hemknapp – istället swajp från botten för 
att komma till hemstärme 
• Ansiktsigenkänning – titta på telefonen för att 
låsa upp den. Fungerar även i mörkret, med eller 
utan glasögon etc.  
• Dubbla 12 megapixel-kameror framtill, och ka-
mera med ansiktsigenkänning på framsidan 

• 2 timmar längre batteritid än iPhone 7 

• Super Retina-skärmen på 5,8 tum 

Androidtelefoner 

Samsung Galaxy S8 Plus 
Iris-skanner och fingeravtrycksläsning gör ditt 
mobila liv säkert och smidigt. Skydda ditt digi-
tala liv med ögonen eller med fingeravtryck, 
välj den lösning som är mest bekväm för dig  

Låt inte vatten och damm sätta gränserna för 
hur du använder din mobil. Galaxy S8 är IP68-
klassificerad, vilket innebär att den tål att sän-
kas ner i ett vattendjup på upp till1,5 meter i 30 
minuter.  

Lämna plånboken hemma och betala med din 
mobil. Samsung Pay är en enkel och säker be-
taltjänst i mobilen som fungerar där du handlar 
med kort.  

Finns på Dustin för ca 8100:- 



Vad är AR?  (Augmented Reality) 
Förstärkt verklighet (eller augmented reality, AR) är en live direkt eller indirekt 
betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller 
kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller 
GPS-data. 



Vad är VR? (Virtual reality) 
VR står för virtual reality. 
Man har ett par sorts 
glsögon på sig. Inuti 
glasögonen sitter en smart 
telefon som kör en särskild 
sorts app för VR. 

Såhär kan det se ut på  den 
smarta telefonen. 



Bra sätt att fixa sina gamla kort! 

Fotofilmskanner med in-
byggd 2,4-tumsskärm för 
digitalisering av diabilder och 
negativ. Bilderna sparas på 
SD-kort (max 32 GB, 
medföljer ej) via en 
knapptryckning. Kopplas till 
en dator via USB för överfö-
ring. Kan kopplas direkt till 
en TV för att se sparade bild-
er. Kan hantera 1513 styck-
en bildfiler, därefter måste 
kortet tömmas eller sparas i 
annan mapp på kortet. Up-
plösning: 14 megapixel  
 
Finns hos Kjell & Company 
för 999:- . 

Hörlurar! 

Hörlurarna från Aftershokz skiljer sig från resten av startfältet på en ganska så 
väsentlig punkt. I stället för att propparna stoppas in i öronen så ska de sättas 
fast på utsidan av huvudet. Ljudet transporteras in till i innerörat genom 
kindbenet. Ja, det kan låta märkligt, men det fungerar förvånansvärt bra. 
Anledningen till den här konstruktionen är att du fortfarande ska kunna höra vad 
som händer omkring dig, när du springer eller cyklar utomhus. I stället för att 
stänga in sig i sin egen lilla bubbla kan man höra trafik, fågelkvitter, de egna 
stegen och andetagen.  

De finns både som  
blåtandsvariant och med van-
ligt kabel. 

Kostar mellan ca 500 till1500kr 

AfterShokz  



Olika sorters kameror! 

Dashcam 
 
En bilkamera (även känd 
som dashcam på engelska) 
är en kamera som man mon-
terar i framrutan på bilen för 
att spela in händelseförlop-
pet vid till exempel en krock  
 Många använder dem för att 
styrka deras version av hän-
delsen vid en olycka eller ett 
bedrägeriförsök.  

Actioncam 
Precis som namnet antyder så är en actionkamera en kamera som ska tåla att 
hänga med i livet vad det än bjuder på. Vill du kunna använda kameran för att 
filma din löpning, när du åker skidor eller för att föreviga din nästa fisketur så kan 
en actionkamera anpassas precis efter dina behov.  

Roxcore 720p Action-
kamera 
Finns hos Kjell&Co för ca 
300:- 

GoPro HERO5 Black 
Anses som den bästa av action-
kamerorna 

Kostar ca 3700:- på Dustin 



Streama underhållning från enheten till TV:n.  
Chromecast ansluts till HDMI-porten på TV:n. 
Använd enheten tillsammans med TV:n och 
streama TV-program, filmer, spel och mycket 
annat. Du kan använda Chromecast med en 
iPhone, iPad, mobil och surfplatta med An-
droid, Mac- eller Windows-laptop och 
Chromebook.¹  

Finns hos Kjell&Co för ca 389:- 

1. Steg 1: Koppla in Chromecast-enheten. 
AnslutChromecast till TV:n och anslut sedan 
USB-strömkabeln till din Chromecast. ... 
2. Steg 2: Anslut Chromecast-enheten. ... 
3. Steg 3: Ladda ned Google Home-appen. ... 
4. Steg 4: Konfigurera Chromecast. ... 
Steg 5: Casta innehåll. 

Länk för att konfigurera Chromecast 
 https://support.google.com/
chromecast/answer/2998456?
co=GENIE.Platform%
3DAndroid&oco=1 

https://support.google.com/


Trådlös laddning. 
Det kan låta trivialt att tycka att det är så viktigt att slippa koppla in en 
sladd i telefonen för att ladda den. Den som är van vid att ladda telefonen 
med sladd 1-2 gånger om dagen kanske inte tycker det är så besvärligt. 
Men när man väl har en trådlös laddare så blir det lika självklart som att 
använda wi-fi istället för nätverkssladd när man surfar med datorn. 
Förutom att slippa leta efter en sladd så minskar slitage på telefonens ut-
tag. De små uttagen, vare sig det är mikro-USB, Lightning, USB-C eller 
andra, är känsliga för slitage. 



 

Tips du inte får missa! 

 
CamScan mycket bra app för att  skanna document , med smarta telefoner. 
 
 
 
 
Du hämtar en app genom att söka på namnet i Google Play eller App Store.  


