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Liverpool - eksempel
Hvordan lage en 

SmartReise beskrivelse

SmartReise Data i 2016 - studiegrupper Mange Gode Forslag

Smartenheter og nettskyen
PC, lesebrett, mobil, apper, nettlesere

- smartenheter og nettskyen

Nettsted og nettavis
Eget nettsted for 60+

med forslag om løsninger for å 
«bo lengre hjemme»



SmartReise 
Liverpool - eksempel

Det finnes haugevis av informasjon om reisemål på 
nettet.

Mye av dette er bare reklame eller useriøst.

Hensikten med å skrive om reisemål på 
«my-good-friends» er å dokumentere lenker til og 
informasjon om reisemålet som vi kan stole på og 
gjøre søkingen enklere.

I tillegg kan vi lagre mer personlig informasjon som 
kun er tilgjengelig for MGFteam.

Eksempel Liverpool:
MGFteam diskuterer - Steffen publiserer – åpent for alle:
Reisemålet på SmartReise «my good friends»  - se her
Alle i MGFteam kan publisere – åpent for alle:
Presentasjon – formatert med Sway – se her
Alle i MGFteam kan publisere – bare for MGFteam:
Notatblokk OneNote – SmartReise – se her

http://www.my-good-friends.com/no/smartreise-no-menu/smartreise-korttid-shortterm-no/subactivityitem/subactivityitem?cid[0]=18
http://www.my-good-friends.com/no/smartreise-no-menu/smartreise-korttid-shortterm-no/subactivityitem/subactivityitem?cid[0]=18
https://sway.com/k6H9prcvuRsinmtV
https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={e8234c22-eebb-4e82-a74d-149f790e2a69}&action=edit&wd=target(//England.one|b69e8772-720c-412b-904b-77a35ace0bbe/Liverpool|dc21db12-a84f-4075-9187-7d81ef0fd09c/)


Data i 2016 – studiegrupper

Jeg planlegger å arrangere dataopplæring i 2016.
Opplæringen er gratis og tilgjengelig for alle.
Oversikten legges ut på en egen nettside – se her.

Opplæringen vil hovedsakelig skje på nettet (nettskyen).

Jeg antar at det blir ca. 20 forskjellige tema.
MGFteamet blir enige om aktuelle teama 
(diskuteres på Yammer).

For hvert tema blir det:
- et nettmøte på ca. 30 min hvor:

- det vises en presentasjon på ca. 10 - 15 min
(formatert med Sway)

- deretter 15-20 min. for spørsmål / svar
- vi forsøker å ta opp nettmøtene på video

Brukerne forutsettes å ha 
en eller flere konti: 
Microsoft, Apple, 

Google eller Dropbox
De som bare skal lære om PC 

må innse at i 2016 skjer alt på nettet.
PC programmer og apper synkroniseres over nettet.

https://mgfteam-public.sharepoint.com/data-2016


Mange Gode Forslag
- nettsted
- nettavis 

BO LENGRE HJEMME

På bakgrunn av samtaler 
(Odd Grann, Peter Hidas, Steffen Myklebust og MGFteam)

ble vi enige om å lage et nettsted 
med forslag for å kunne 
«bo lengre hjemme». 
Dette er et åpent nettsted.
www.mange-gode-forslag.no

Det er også laget et forslag til 
nettavis som kan sendes gratis til 
de som ønsker det. 
Antagelig ca. 1 gang per måned.

Både nettstedet og nettavisen er 
under utarbeidelse 

http://www.mange-gode-forslag.no/



