
Arbejdsseddel nr.5. Noter Ereol, podcast, se tv se film   26-11-2014 

1. Borgmesterens gård, hvordan gik det? 

2. Har alle prøvet at klikke på den vedhæftede fil i mine mails til jer? 

3. Facetime. Prøv at ringe op til naboen. Gå ind i kontakter og find din nabo og klik på facetime symbolet. Og så 

skulle du gerne ringe op. Svar og prøv et par gange. 

4. Icloud sikkerhedskopiering gå ind i indstillinger og vælg icloud og opret dig under konto, her skal du bruge 

din apple ID og din kode. Har du flere apple enheder kan du se det hele på de andre apparater. Ellers kan 

man hente icloud til windows, og bruge blandt andet find min iphone. 

5. Hent find min iphone i app-store. Og installer den. 

6. Noter. Gå ind i noter>klik på blyanten> skriv en huskeseddel til i morgen > klik på blyanten igen  og noten 

lukkes ;du kan også sende en note >  

7. Låne på biblioteket. Det er meget nemt at bestille bøger hjemmefra og så er de der, når du kommer derned.  

Når du har åbnet Silkeborg biblioteks hjemmeside skal du blot skrive forfatter og titel i søgefeltet og du kan 

finde bogen og reservere den. 

8. Ereolen gå ind under elektroniske bøger og læs vejledning til ereolen og ebib 

9. klik på elektroniske bøger på Silkeborg bibliotek> klik på læs mere på ereolen.dk ( det står nederst på 

siden)>under hent e-bøger på eReolen i 3 punktum >klik på et lille program> en ny side vejledninger > klik på 

hent app til iPad> så skulle den være der. Herefter kan man vælge at læse offline. Se vejledning side 15. 

10.  Man kan også se tv på sin Ipad. fik i appen DR tv til at fungere? Ellers hent den på i app.store. På Danmarks radio kan 

man se gamle udsendelser også i denne app. http://www.dr.dk/bonanza/  her kan I søge efter gamle udsendelser 

adressen på Matador står nedenunder, men det virker kun på en almindelig pc’er 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/drama/matador.htm  

11. På DR kan man også podcaste – det vil sige se eller høre udsendelser, når man har lyst.   Gå ind i app.store hent podcast 

og indstaller den. Derefter søger du på podcast i safari og får podcast i DR og så vælger du den udsendelse du vil høre 

eller se ved at klikke på den, det tager lidt tid inden den er registreret. Linket er http://www.dr.dk/podcast/?letter= 

12. Hvis der er tid til overs kunne man også snakke om at skrive tekster her kan I prøve at finde documents pro i app. Store. 

Man kan også få words online i one drive som er fra Microsoft. Dette program kan også bruges til at gemme billeder i. 

13. Et andet program til at gemme ting i er Dropbox, som er ganske udmærket. Der kan også gemmes i google drev, så der 

er egentlig rigtig mange muligheder. 
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