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Operativsystem Smartenhet:
mobil og lesebrett: android

PC: Chromebook OS

Google Microsoft Apple
Operativsystem Smartenhet:

mobil og lesebrett: Windows 10
PC: Windows 10

Operativsystem Smartenhet:
mobil og lesebrett (iPad): iOS

PC (Macbook): OS X
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Smartenhet er en boks (mobil, pad eller PC) 
som har en mikroprosessor og et OS (Operatings System)

• Hardware
• er alt det du kan se, ta og føle på (inkl. mikroprosessor)

• Operating System (Software) (styrer hardware)
• er grensesnittet mellom programmer (applikasjoner, 

apper …) og hardware (mikroprosessor og for 
eksempel kanaler for dataoverføring)

• for mobiler, lesebrett og PC er de mest brukte OS
android (Google), windows (Microsoft) og iOS
(Apple)

• Apper (Software) (applikasjoner, programmer)
• kan kun brukes sammen med det operativsystemet de 

er laget for!!! Det vil si at en app for en iPhone ikke kan 
brukes på en Samsung mobil !!! Eller at en app for iPad 
ikke kan benyttes på en Windows PC.

• De som utvikler apper må eventuelt lage en app for 
hvert operativsystem og dessuten passe på at det er for 
den riktige versjon av operativsystemet (mange 
brukere oppgraderer for eksempel appen, men 
glemmer å oppgradere operativsystemet)
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Apple – iOS – iPhone og iPad

• Apple butikk for apper (iOS)

• Du må ha en egen Apple konto for å få 
tilgang til apper og handle i butikken(e)

• App store er en egen app på iOS 
(iPhone og iPad)

• ALLE apper for iPhone og iPad må 
«kjøpes» på App store. 
Svært mange er gratis, men ofte med 
reklame.

• Noen apper er bare for iPad, de andre 
kan brukes både på iPhone og iPad selv 
om skjermstørrelsen er tilpasset iPhone.

• Den samme appen kan installeres på 
flere iOS smartenheter med samme eier 
(iPhone / iPad). 
Du betaler bare en gang.

• Apple har flere butikker. For musikk og 
video: iTunes (eller Apple med 
enheter) er tilgjengelig på nettet i 
nettleseren du bruker. 
App store er en app som bare er 
tilgjengelig på smartenheten. 

http://www.apple.com/no/itunes/
http://www.apple.com/no/itunes/
https://www.apple.com/no/itunes/
https://www.apple.com/no/itunes/
https://www.apple.com/support/ios/
https://www.apple.com/support/ios/


m
y
 g

o
o

d
 f

ri
en

d
s

Google – android
– mange smartenheter (mobil / pad)

• Google butikk for apper (android)

• Du må ha en egen bruker konto (som regel en @gmail.com konto) 
med passord for å handle

• Google Play Butikk - https://play.google.com/store

- Play Butikk er en egen app på android smartenheter

• Her kan du kjøpe apper, filmer, musikk, bøker, enheter etc.

• Android brukes av mange leverandører av smartmobil (se 
markedsoversikten under) og lesebrett (pad) 

• For Smartphone har android nærmere 80% markedsandel i 2014

https://play.google.com/store
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Microsoft
– windows 10 
– ett OS på mange 
smartenheter

Microsoft butikk (Store) 
for bl. a. apper (windows)

http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/home

• Du må ha en egen personlig Microsoft bruker konto med 
passord for å få apper, programmaer eller handle i Store

• Har du ikke Microsoft konto? Les mer her om hvordan du 
sjekker om du har eller oppretter en ny: 
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-10/getstarted-microsoft-account

• I Microsoft Store kan du også kjøpe Microsoft produkter som 
smartmobil, lesebrett og programmer (f. eks. Office)

• En veldig bra løsning er leieavtale på Office 365 Home 
– kr. 849 pr år – for inntil 5 enheter
(utviklet versjoner for windows, iOS, android eller OS X)

http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/home
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/home
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/home
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-10/getstarted-microsoft-account
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Kort referat fra møte fredag 23. oktober med Odd Grann

Steffen og Peter møtte Odd den 23.10. Tema var samarbeid mellom Odds 
tenketank (som han kaller Positiv Aldring Best Hjemme, PABH) og MGF. 
Interessen i de to gruppene er i stor grad sammenfallende.

Samtalen dreide seg om tre ting:

1. Steffen presenterte en organisasjonsmodell som bygger en plattform og 
samler et antall grupper á 5-25 personer. Med små justeringer ble skissen 
akseptert som et godt grunnlag for videre arbeid. Hver gruppe må ledes av 
en «ildsjel». Det er naturlig å verve ildsjeler blant pensjonerte it-folk. Odd 
skisserte en etableringsfase. Odd understreket hele tiden hvor viktig 
lettfattelig og enkel kommunikasjon er for målgruppen. Samarbeidet bør 
foregå dels over nettet og dels gjennom fysiske møter.

2. Et helt sentralt element er at deltagerne lærer seg å beherske ordentlig 
smarttelefonen og apper. Nesten alle har en slik telefon, men de fleste 
bruker den bare til å ringe og sende sms i ny og ne. Snakk om å skyte spurv 
med kanon!

3. Odd fortalte om et Nødhjelpskort som han har vært med å utvikle og er 
implementert av firmaet CuraService. Alle deltagere (og mange flere) bør 
utstyres med et slikt kort som inneholder nøkkelinformasjon om bæreren 
hvis det skulle skje en ulykke e.l.

Peter 


