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Den store iPad bog (iOS 11.4.1) Martin Simon Hent PDF En iPad er den mest populære tablet i verden. En
tablet svarer til en let bærbar computer uden tastatur, som du kan tage med i tasken og arbejde med, hvor du
ønsker. Det kræver dog, at din iPad har et SIM-kort, så du kan bruge mobildata. De fleste arbejder nok med
deres iPad på et Wi-Fi-netværk i en bolig, på et kontor eller i en skole – bare for at nævne nogle af de mange
muligheder. Din iPad har også en Touchskærm, som ikke alle bærbare computere har. Og så behøver du ikke
et selvstændigt tastatur, da det automatisk vises efter behov, når du f.eks. vil skrive og sende en besked. Du
kan også købe et fysisk tastatur med trådløs adgang til din iPad – det kræver, at tastaturet er et Bluetooth-
tastatur. Jeg arbejder gennem bogen på en iPad 2018, som er den nyeste 9,7 tommers iPad-udgave, som fra
2017-udgaven er afløseren for iPad air. Det er også den billigste iPad, du kan købe i en 32 GB udgave uden
SIM-kort og mobildata (2799 kr. – i øjeblikket). Se en gennemgang af de seneste modeller her. Denne bog
kan også bruges, hvis du har en anden type iPad. Jeg arbejder med IOS 11.4.1, som nu også indeholder
AirPlay 2, der gennemgås senere i denne bog med praktiske eksempler. Trin for trin gennemgange af det

meste Denne bog indeholder trin for trin-gennemgange med tilhørende billeder til det meste, og du får også
en gennemgang af de forskellige teknikker og begreber, som du kommer til at arbejde med på din iPad.
Bogen starter med installeringen af en ny iPad, så du har mulighed for at starte som en ny bruger og slutte
som en superbruger, der kan håndtere det meste på din nye iPad. Du har et fungerende trådløst netværk

installeret Jeg tager udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende offentligt eller privat trådløst netværk i
nærheden (Wi-Fi). Du kan som nævnt også købe en iPad med Wi-Fi + Cellular og få adgang til mobildata, så

du kan logge dig på, når du ikke er i nærheden af det trådløse Wi-Fi-netværk. Du arbejder med en
adgangskode eller Touch-ID Jeg tager udgangspunkt i, at du arbejder med en adgangskode eller Touch-ID på

din iPad, som også er langt det sikreste – begge dele bliver gennemgået i detaljer i løbet af bogen.
Brugerhåndbogen til iPad Tryk på det følgende link, hvis du har iPad-relaterede spørgsmål, som ikke bliver

gennemgået i denne bog. http://help.apple.com/ipad/

 

En iPad er den mest populære tablet i verden. En tablet svarer til en
let bærbar computer uden tastatur, som du kan tage med i tasken og
arbejde med, hvor du ønsker. Det kræver dog, at din iPad har et SIM-
kort, så du kan bruge mobildata. De fleste arbejder nok med deres
iPad på et Wi-Fi-netværk i en bolig, på et kontor eller i en skole –
bare for at nævne nogle af de mange muligheder. Din iPad har også

en Touchskærm, som ikke alle bærbare computere har. Og så
behøver du ikke et selvstændigt tastatur, da det automatisk vises efter



behov, når du f.eks. vil skrive og sende en besked. Du kan også købe
et fysisk tastatur med trådløs adgang til din iPad – det kræver, at

tastaturet er et Bluetooth-tastatur. Jeg arbejder gennem bogen på en
iPad 2018, som er den nyeste 9,7 tommers iPad-udgave, som fra
2017-udgaven er afløseren for iPad air. Det er også den billigste
iPad, du kan købe i en 32 GB udgave uden SIM-kort og mobildata
(2799 kr. – i øjeblikket). Se en gennemgang af de seneste modeller
her. Denne bog kan også bruges, hvis du har en anden type iPad. Jeg
arbejder med IOS 11.4.1, som nu også indeholder AirPlay 2, der

gennemgås senere i denne bog med praktiske eksempler. Trin for trin
gennemgange af det meste Denne bog indeholder trin for trin-

gennemgange med tilhørende billeder til det meste, og du får også en
gennemgang af de forskellige teknikker og begreber, som du
kommer til at arbejde med på din iPad. Bogen starter med

installeringen af en ny iPad, så du har mulighed for at starte som en
ny bruger og slutte som en superbruger, der kan håndtere det meste
på din nye iPad. Du har et fungerende trådløst netværk installeret Jeg
tager udgangspunkt i, at du har adgang til et fungerende offentligt
eller privat trådløst netværk i nærheden (Wi-Fi). Du kan som nævnt
også købe en iPad med Wi-Fi + Cellular og få adgang til mobildata,
så du kan logge dig på, når du ikke er i nærheden af det trådløse Wi-
Fi-netværk. Du arbejder med en adgangskode eller Touch-ID Jeg
tager udgangspunkt i, at du arbejder med en adgangskode eller

Touch-ID på din iPad, som også er langt det sikreste – begge dele
bliver gennemgået i detaljer i løbet af bogen. Brugerhåndbogen til

iPad Tryk på det følgende link, hvis du har iPad-relaterede
spørgsmål, som ikke bliver gennemgået i denne bog.
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