Smarta telefoner och abonnemang!
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Vad är en smartphone?
I grund och botten är en smartphone en helt vanlig telefon som du kan ringa och skicka sms
med, men den kan mycket mer än så. En smartphone är även uppkopplad på internet – och
låter dig läsa mejl, uppdatera Facebook, surfa, lyssna på musik, se på tv, läsa e-böcker ... Ja,
nästan allt som du är van vid att göra på en dator går även att göra med en smartphone.
Din smartphone har dessutom funktioner som inte alltid finns i en dator. Det finns till exempel
en inbyggd gps och kompass, som ser till att du aldrig mer behöver gå vilse. Plocka bara fram
en karta i mobilen så visas din aktuella position eller en vägbeskrivning på direkten.
En smartphone har dessutom en inbyggd kamera, som du omedelbart kan använda för att
lägga ut bilder eller filmer på Facebook.
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Varför har den inga knappar?

Vad är Android?
Tre stora system för smartphone konkurrerar med varandra: IOS, som används i Apple Iphone, Windows Phone, som
har utvecklats av Microsoft och som bland annat används i
Nokias nya telefoner samt Android, som har tagits fram av
Google. Här fokuserar vi bara på Android.
Android är det mest använda systemet, och förklaringen är att
det är öppet. Alla tillverkare kan använda det, och det finns Android-telefoner gjorda av allt från kända Samsung och Sony till
kinesiska lågprisaktörer som Huawei.
Android används inte bara i mobil-telefoner utan även i så kallade surfplattor, till exempel Samsung Galaxy Tab och Motorola
Xoom.
En tråkig sak är att om man vill använda Mobilt BankID så
måste versionen på Android vara 5.0 eller högre.

Vad är en app?
I smartphone-världen -kallas program för appar (applikationer), men det är i grund och botten
samma sak.
Skaffar du exempelvis appen Runkeeper kan du låta din smartphone hålla koll på hur mycket
du springer och med hjälp av Eniro kan du söka efter telefonnummer och adresser. Wordfeud låter dig spela alfapet medan Officesuite är ett komplett kontorspaket.

Hur installerar jag en app?
För att skaffa en app klickar du på Programskärmsikonen och
väljer Play Butik. Nu kommer du till Googles marknadsplats för
appar, och här kan du söka utifrån namn eller bläddra dig fram
till en viss kategori. När du har hittat en app du vill ha klickar du
på Hämta för att installera den.
Om en app kostar pengar måste du fylla i ditt kreditkortsnummer.

Måste jag köra appar?
Appar och widgetar fungerar bra för saker du gör ofta, till exempel mejla, uppdatera Facebook och kolla kalendern. Att skaffa en app är däremot inte något måste. Precis som när det
gäller datorer går mycket att göra via telefonens inbyggda webbläsare. Ska du exempelvis
bara ta reda på en tågtid är det smidigare att surfa till SJ:s hemsida än att installera deras
app.
För att surfa pekar du på -Programskärmsikonen och väljer Webbläsare. Skriv in webbadressen, precis som du är van vid på datorn. Vanliga webbsidor är tyvärr oöverskådliga på
tele-fonens lilla skärm, och du kan därför ofta surfa in till en speciell mobilsida i stället. Medan
den vanliga webbsidan brukar ha adressen www.sajtensnamn.se har mobilsidan som regel
adressen m.sajtensnamn.se, mobil.sajtensnamn.se eller -sajtensnamn.se/mobil.

Vilka appar ﬁnns på telefonen?
När du köper en ny telefon innehåller den ett antal populära appar. Några ingår i Android
medan andra kommer från mobiltillverkaren.
Naturligtvis behöver du inte använda de här programmen. Tycker du exempelvis att den
för-installerade kalendern är dålig kan du installera en annan. Du kan även ladda hem appar som ersätter telefonens tangentbord, kamera eller sms-app.

Kostar apparna pengar?
Det finns både gratisappar och sådana som kostar pengar, precis som vi är vana vid i datorvärlden. De appar som kostar pengar är dock sällan speciellt dyra. Bland de tio populäraste betal-apparna kostar ingen kostar över 30 kronor, och de flesta får du för bara sju
kronor!

Var köper jag en app?
Till skillnad från i datorvärlden levereras mobilappar aldrig på cd eller dvd. Du köper
dem alltid digitalt, och som regel gör du det direkt från mobilen via Googles marknadsplats Play. Här presenteras de på ett gemensamt sätt, och du laddar hem appen
från Googles servrar. Om den kostar pengar betalar du till Google, som sedan för
över pengar till tillverkaren.
Allt det här gör att det är busenkelt att skaffa nya appar.

Så hämtar du en app från Google Play
1. Öppna Google Play
Det enklaste sättet att hämta appar är att använda Google Play. Det är Googles egen
marknadsplats för appar, och den hette tidigare Android -Market.
Du går in på Google Play genom att peka på programskärms-ikonen och leta upp Play
Butik (alternativt Android Market). Ikonen ser ut som en shoppingkasse.

Shoppinggalleria. I Play Butik hittar du
Androids alla appar. En del är gratis, andra kostar pengar.

2. Bläddra bland apparna
När du öppnar Google Play visas en avdelning som
kallas Aktuellt, och genom att dra med fingret till
vänster eller höger hittar du fler avdelningar.
Under Kategorier kan du söka efter appar inom
speciella områden. Du kan också
välja Toppsäljare för att få se de appar som -säljer
bäst eller Bästa gratisappar. Du öppnar en underavdelning genom att peka på den. Vet du exakt vilken app du letar efter kan du peka på förstoringsglaset högst upp till höger och skriva in ett eller flera
sökord.

3. Läs mer om appen
Oavsett vilken väg du går hamnar du till slut på appens presentationssida.
Högst upp ser du ett antal skärmdumpar som visar hur appen ser ut. Du kan även läsa en
beskrivning och en sammanfattning av eventuella nyheter för appen.
För att du ska få en bild av hur bra appen är kan du bläddra ned till Recensioner. Här finns
betyg från andra användare och deras omdömen.
Allra längst ned hittar du information om appens utvecklare .

4. Ladda hem en app
På alla gratisappar finns en knapp som heter Hämta (eller Installera), och för att ladda hem
den behöver du bara peka och välja Godkänn och
hämta. Nu skapas en ikon bland dina andra program, peka på den så startar appen.
Om du väljer en app som kostar pengar byts Hämta
-knappen ut mot en prislapp. Tryck på den för att
göra ditt köp och välj sedan Fortsätt. Första
gången får du uppge ditt betalkortsnummer, liksom
övriga uppgifter. Bekräfta med Spara. Avsluta ditt
ett tryck på Acceptera och köp.
Du har 15 minuter på dig att testa appen. Är du inte
---nöjd kan du klicka på Återbetalning för att avin-

Appar du inte får missa
Ring utan -kostnad: Skype och Vibr.
Gratis med-delanden som -utmanar sms: Whatsapp.
Dela dokument: Dropbox.
Smarta anteckningar: Evernote.
Läs e-böcker: Aldiko.
Lyssna på musik: Spotify och Wimp.
Lyssna på radio: Tunein Radio och SR Play.
Titta på tv: SPB TV och SVT Play.
Titta på video: Voddler.
Mät hur långt och snabbt du sprungit: Run-keeper.
Bearbeta och publicera dina bilder: Photoshop Express.
Kontorspaket i mobilen: Documents to go.
Skanna document CamScanner.
Spela alfapet och andra spel: Wordfeud och Angry Birds.
Hitta din resa I Stockholm SL.SE
Hitta tidtabeller för kollektivtrafik i hela Sverige: Resrobot.
Nyheter, tester och skolor från Sveriges största datortidning: PC för Alla.
Du hämtar en app genom att söka på namnet i Google Play (se ovan). Fler app-tips finns i
PC för Alla artikel 55 bästa apparna för din smartphone eller på vår temasida Dagens app.

Bra länkar
https://www.doro.se/smartphoneskolan

Om abonnemang
Mobilabonnemang.se där kan man jämföra olika abonnemang.

Nu går vi över till DORO

Vik ga och unika funk oner

Enkelt och logiskt
gränssni
Stora knappar med
snabbval och genvägar

DORO 8040

DORO 8040

DORO 8035

DORO 5517

2795 kr

2195 kr

795 kr

Trygghetsknapp för extra säkerhet

Respons by Doro
3 månaders bindningstid
149 kr /mån
*Minsta kostnad 447 kr + mobiltelefonkost-

1. Senioren trycker på trygghets-knappen på sin
telefon vid behov a larma anhöriga eller larmcentral

2. Telefonen kopplar upp mot tjänsten Response by
Doro och börjar ringa med högtalaren påslagen

3. Kontaktpersonerna som förinställts i telefonen kontaktas med telefonsamtal, meddelande och GPS-koordinater

4. Om ingen anhörig svarar kopplas samtalet
vidare ll Doros larmcentral som tar emot seniorens larm

5. Larmcentralen hjälper ll a kontakta seniorens anhöriga eller ordnar annan hjälp om så
skulle behövas

Hoppas att ni blivit
något klokare!
Tack för idag!

