
Arbejdsseddel 6 

1. Spørgsmål fra salen fra alle tidligere arbejdssedler 

2.  

3. Hvilken apps syntes I så var bedst? 

4.  

5. Spørgsmål til de udsendte links? 

 

Indkomne spørgsmål? 

Jeg har ind imellem brug for regneark og word. Findes der faciliteter på IPad til det? Hvis ja, hvordan 

gemmer jeg så ? 

 

Begge programmer kan hentes i app store, de er /kan nemt kombineres med dropbox. 

Man kan så arbejde med dem på alle computere, hvis man gemmer dem i dropbox eller onedrive,  

de 2 lagringsmapper kan hentes ved hjælp af Safari. 

 

Jeg bruger dem begge til at gemme billeder i, men jeg har også gemt dokumenter og regneark. 

Andre tekstbehandlingsprogrammer er pages, documenta. 

Det er en god ting at have en sikkerhedskopi af sine billeder i onedrive eller i dropbox, man kan også 

gemme billeder i Google foto. 

 

 

Hvordan kan jeg gemme og bruge iCloud (skyen) og bruge det fornuftigt?, 

Hvis man kun har en Ipad kan man ikke mærke at man bruger Icloud. Men har man en stationær 

computer derhjemme kan man installere icloud på den og for eksempel se kontakter , billeder og find my 

iphone. 

Hvis man har en iphone eller en mac computer bruges Icloud til at gemme i og man kan bruge filerne på 

alle ens maskiner. 

 

Kan jeg fremhæve (fed) eller understrege ord i brødteksten i en mail på IPad ? 

Nej ikke så vidt jeg ved. 

 

Hente apps i app Store. Søg på excel > klik på hent > klik på installer > udfyld apple ID > vent på den 

bliver hentet og klik så på åbn, så skulle den gerne være på din hjemmeskærm. 

Sådan er proceduren selvfølgelig også for de andre apps. 

Nogen gange er det lige så let at gå til den pågældende hjemmeside ved hjælp af Safari. Jeg fandt 

rejseplanen på deres hjemmeside, men den lå nu godt gemt. 

 

 

 

 


