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Hvad er Apple-id ?
Et Apple-id er dit brugernavn til alt, der har med Apple at gøre. Det skal bruges når du benytter
Apple-tjenester som iTunes Store, App Store eller iCloud. Det bruges også når du skal godkende
ændringer på din IPADs indretning eller opsætning.
Et Apple-id kan opfattes som en ”konto” du har hos Apple, og den tilhørende adgangskode fungerer
som din ”underskrift” overfor Apple. Funktionen ligner faktisk meget den Nem-ID, som vi her i
landet bruger overfor det offentlige.

Hvordan bruger vi et
Apple-id ?
Gå til indstillinger og vælg iTunes &
App Store.
Hvis du har en Apple-id indtaster du
den her sammen med adgangskoden
og vælger Log ind.
Har du intet Apple-id vælger du
Opret nyt Apple-id og følger
instruktionen:
Efter at have valgt land, og erklæret
sig enig i Vilkår og betingelser
kommer man til et nyt skema, hvor
man indtaster sin e-mail og en hertil
valgt adgangskode.
Læg mærke til at adgangskoden skal
opfylde visse krav til antal tegn og
store og små bogstaver.
Vælg en adgangskode du kan huske
og skriv den to gange i skemaet.
Skriv den også det sted hvor du
normalt gemmer dine adgangskoder.
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For at hjælpe Apple med at genfinde
data for ens Apple-id i det tilfælde at
man har glemt det, skal man besvare
nogle spørgsmål som man vælger
mellem et antal muligheder.
Mulighederne er bestemt ikke
omfattende, men man må gøre det så
godt man kan.
Når man har svaret, bør man notere
sig både spørgsmål og svar.

På næste billede kan man valgfrit
indtaste en ekstra e-mailadresse, så
Apple har en alternativ mulighed for
at kontakte en om nulstilling af ens
Apple-id data.
Også ens fødselsdato er Apple
interesseret i.

Efterfølgende kan man indtaste data for et betalingskort. F.eks. Visa/dankort samt faktureringsadresse.
Man kan herefter anvende sit nye Apple-id til indlogning som beskrevet øverst.
Ønsker man ikke at lade Apple kende data for betalingskortet,
kan disse fjernes senere når man er logget ind med sit nye
Apple-id.
Når der er behov for at godkende en operation ved hjælp af
ens Apple-id fremkommer der et lille ”vindue” med oplysning
om ens Apple-id, samt mulighed for indtastning af
adgangskoden:
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