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Vad är en en Ipad-dator?

• En Ipad-dator styrs av Apples operativsystem.

• I första hand en Internet dator.

• Krav: Internetuppkoppling

• Enkel, säker, underhållsfri

• Varianter: Olika stora skärmar

– Från 7,9 tum till 12,9 tum

– Olika WIFI

– Med eller utan 3G/4G



Apple Ios

• IOS 11 ute nu
För att installera uppgraderingen 
beger du dig till Inställningar -> 
Allmänt -> Programuppdatering. 
Om det inte dyker upp någon ny 
version där har du en för gammal 
Iphone, Ipad eller Ipod Touch.

App Store
Helt nya App Store är utformad 
så att du kan upptäcka suveräna 
appar och spel varje dag.
I den nya fliken Idag upptäcker 
du nya appar och spel med 
berättelser, anvisningar och 
mycket mer.



Säkerhet

• Inbyggda säkerhetsfunktioner i flera lager

• Automatiska uppdateringar

• Verifierad uppstart

• Sandlådor

• Kryptering



IPAD

• En IPAD tillverkas av Apple
• Hårdvara:

– RAM-minne 256kB till 2GB
– SSD-flashdisk 16 eller 512GB
– Skärmstorlek: 7,9-12,9 tum
– Processor : Från Apple
– Med eller utan 3G/4G

• Mjukvara: Operativsystem Ios, webbläsare
Safari, appar från Appstore



Vad kan en IPAD göra?

• Allt som går att köra via Internet som

– epost

– Betala räkningar, sköta bankaffärer(mobilt bankid)

– Köpa/sälja på online sajter, läsa tidningar

– Redigera bilder/videor, göra fotoböcker

– Blogga

• Ordbehandla
• (med Pages eller Microsofts Office )



Vad kan en IPAD inte göra?

• Bränna CD:er/DVD:er (går att flytta dem till 
Mac eller PC)



Appar

• Appar hämtas från App Store

• Alla appar uppdateras automatiskt

• Vissa appar kan köras offline



Mera om appar

• Skärmdump från appstore



Utskrift

• Skrivare kan inte kopplas direkt till Ipaden

• Air Print skrivare
– Det är lätt att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod Touch, förutsatt 

att skrivaren stödjer Airprint och är ansluten till samma wifi-nätverk. 

Funktionen fungerar på alla appar till iOS som har stöd för att skriva 
ut, till exempel Safari, Mail, Bilder, iWorks och Office. Din iPryl måste 
köra iOS 4.2.1 eller senare, vilket inte borde vara något problem såvida 
du inte har en mobil som är äldre än iPhone 3GS. 

Airprint fungerar på alla versioner av iPad.



Vanliga frågor

• Kan man köra Ipaden 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 Ipad (Ja)

• Kan man köra Skype på en Ipad? (Ja)

• Hur är det med datavirus? (Har varit helt
säkert men förekommer numera)



Länkar

• http://www.seniornet.se/klubb/sodertalje/pdf/IPad.pdf

• https://sv.wikipedia.org/wiki/Ipad

• https://sites.google.com/site/ipadiskolan/hur-fungerar-ipad

• Film på Youtube om iPad och seniorer. 
https://www.youtube.com/watch?v=fWEtA-tSzic

• Det finns också material på SeniorNet Swedens wbbplats.
Logga in och ta del av information om iPad och iPhone:
http://seniornet.se/utbildning/internet/surfplatta-ipad/
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