Vejledning til
iPad. Start op.
I bunden af indlægget finder du en række videovejledninger til de
vigtigste apps og funktioner på iPad
og lokalt producerede her på Erhvervs Gymnasierne i Aars.
Inden iPad festivalen skal du se følgende videoer, og udføre det
på din nye iPad.
Initiel opsætning af iPad
I videoen ”Initiel opsætning af iPad” vises, hvordan man starter
sin iPad op, når denne skal tages i brug for første gang.
Til denne skal det siges, at det er nødvendigt, at man har adgang
til et trådløst netværk, når opsætningen foretages, det trådløse
netværk du skal bruge hedder “ESAARS802.1X” (Dette netværk
spørger om adgangskode, første gang det benyttes. Man skal her benytte sin kode fra
undervisningsnetværket. (Typisk initialer, samt password på 4 cifre.)

http://youtu.be/VO7_PiS70Vw
Installation af Apps
I videoen ”Installation af Apps, samt oprettelse af Apple-konto”, vises hvorledes man
installerer programmer på en iPad.
Bemærk at det er nødvendigt, at man opretter en Apple-konto, før man kan installere
programmer på iPad’en.
Med hensyn til de programmer, som skal benyttes på skolen, så vil nogen af dem blive
indkøbt af skolen, og sendt som ”gaver” til dig som elev. Programmerne installeres derefter
ved at klikke på et link i e-mailen, hvorved programmerne bliver tilknyttet den enkeltes
Apple-konto, og installeret på iPad’en. De tre office app’s vi stærkt anbefaler at du køber
skal ikke erstatte din computers office program men supplere.
Man SKAL således have oprettet førnævnte Apple-konto, før disse programmer kan
installeres.

http://youtu.be/eNnuM2ENrRA
Find my iPhone

Videoen ”Installation og brug af Find my iPhone” viser hvorledes programmet ”Find my
iPhone” fungerer.
Dette program kan benyttes til at finde (eller slette) en bortkommet iPad eller iPhone. Man
bør derfor, af sikkerhedsmæssige årsager, kende og benytte dette program.
Det skal i denne forbindelse understreges, at det kun er dem, som har adgang til den
enkelte brugers Apple-konto, som er i stand til at fremsøge eller slette vedkommendes
iPad.
http://youtu.be/iOaxEDWeJPM

Opsætning af trådløst netværk

I videoen ”Opkobling af iPad til trådløst netværk” vises hvordan man kobler sin iPad til et
trådløst netværk. Denne fremgangsmåde skal benyttes hver gang man vil koble sin iPad til
et nyt netværk. Man bør derfor have kendskab til fremgangsmåden.
I videoen vises ligeledes, hvordan man finder iPad’ens mac-adresse. Såfremt denne
adresse sendes til skolens it-afdeling, registrerer vi adressen på skolens netværk,
hvorefter den pågældende iPad kan tilgå netværket, uden at man behøver at ”logge på”.
http://youtu.be/w-nNaxdcXpY
Basale Tips
Videoen ”Basale tips til brug af iPad” viser en række tips til nye brugere af iPad. Der vises
blandt andet, hvordan man flytter og sletter programmer, hvordan man opretter mapper,
samt hvordan man retter signaturen i email-programmet.

http://youtu.be/tTOee9WRTf8
Opsætning af e-mail
Videoen ”Opsætning af mail på iPad” viser hvorledes man opsætter sin iPad, så man kan
benytte denne til at læse e-mail. På den måde kan du også få fat i de apps skolen giver
dig. (iCabMobile, Cabinet, iMovie og Explain Everything)
http://youtu.be/n_bgDVDMV_A

Andre danske videovejledninger –
produceret af lokal dansk Blogger http://www.bp-net.dk/
Oprettelse af G-mail konto
Konfigurer G-mail
Opret dig på iCloud
Hvad er iCloud
Oprettelse af Youtube konto
Brug af App-store
Opdatering af styresystem
Oprydning på skrivebord
Brug af tastatur
Safari på iPad
Fotos på iPad
Apples egne videovejledninger (engelsk) http://www.apple.com/ipad/guided-tours/
Getting started with iPad http://ipadinsight.com/ipad-tips-tricks/ipad-tips-gettingstarted-with-the-ipad
Se i øvrigt Brugerhåndbog til iPad under “Bogmærker” i “Safari”.

