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Kulturafton Indianer



Agenda
22 februari                   Googles produkter i din telefon och din dator  
8 mars                          Vad är Moln (Cloud)? Varför Moln? 
22 mars kl 10:30           Promenad och picknick med IT  
5 april                           Google Maps/Google Earth – GPS i telefonen! 
19 april                         Nya betaltjänster/Handla på nätet/Sociala medier 
2 maj (tisdag!)             Våra favoritappar  
17 maj                          Tappas och vin: Summering av vårens program 

Fika 
Presentationer finns på Hemsidan under domsten.nu/foredrag/



Dagens Tips 
Hur gör man en ikon från WEBsidan



Hur gör man en ikon från  
en hemsida (iPhone)

1. I Iphones WEBläsare skriver man namnet på 
hemsidan: vader.domstensbatklubb.se

2. Websidan visas i telefonen 

3. Välj 

4. Välj 

5. Klar

http://vader.domstensbatklubb.se


  Hur gör man en ikon från 
en hemsida (Android)

• Öppna WEBläsare i Chrome 
• Skriv WEBsidans namn 
• Öppna menu 
• Peka på “Add to homescreen” 
• Klar



Förslag på flera “ikoner”
• vader.domstensbatklubb.se  

• tagtavlan.se 

• domsten.nu 

• domstensbatklubben.se 

• ica.se/buffe/artikel/innertemperatur/

http://vader.domstensbatklubb.se
http://tagtavlan.se
http://domsten.nu/
http://domstensbatklubben.se
http://www.ica.se/buffe/artikel/innertemperatur/


Google
Google kommer av den matematiska termen ”googol”  

 som betecknar talet 10100



Google
• Google, Inc [ˈguːgɛl](Nasdaq: GOOG) är ett amerikanskt 

internetföretag grundat 4 september 1998 av Larry Page 
och Sergey Brin. Företaget är känt för söktjänsten med 
samma namn. 

• Företaget tillhandahåller även andra tjänster, till exempel 
Google Bilder, Google Nyheter, Google Adwords, 
Google Grupper, Flights, Google Bloggsök, Gmail, 
Forms, Google Earth, Google Maps, Google Analytics 
och Google Översätt. 

• googla: leta efter information med sökmotorn Google



Googleprodukter



Produkter

• Ingen kostnad för privatpersoner 

• Mycket hög kvalitet 

• Reklamfinansiering 

• Företag som använder Googleprodukter betalar!



Android eller IOS
• Android är ett Googleföretag som levererar operativsystem till smarttelefoner, surfplattor 

• Samsung, HTC, Nexus, LG, Huawei, Sony 

• Microsoft (Nokia) ligger bakom Windows mobiltelefon 

• Vilken telefon ska jag köpa 

• iPhone är för snobbar eller för dem som satsar på att använda MAC och iPad. Dyr! 

• Android har många bra funktioner: ljud, kamera och är lätt att använda. Bra pris!



Googleprodukter
google.se/about/products/



Google Chrome

• Bästa WEBläsare 

• 80%! 

• Snabb 

• Stödjer alla plattformar



Geo/Resor

• Google Maps 

• Google Earth 

• Google Flights (boka resa)



Gmail
• Bästa emailsystemet 

• Enkelt att använda 

• Mycket lite skräp 

• Gratis  

• Lätt att installera!



Google Hemma/Kontor



Google Hemma

• Dokument (Ordbehandling) 

• Kalkylsystem (mycket lik Excel) 

• Enkelt att använda 

• Gratis



Google Dokument



Google Kalkyl



Google Kalender
• Kalender i datorn och telefonen 
• Delar med andra



Moln

• Google Moln är ett bra alternativ när man vill dela 
med sig av bilder och dokument  

• Backup 

• Vi kommer att prata om Moln om två veckor 



Summering
• Telefon: Android eller Iphone? 

• Hemmakontor med Google Dokument/Kalkylblad  

• Gmail - kanske något att fundera på! 

• Google Maps kommer vi att prata om snart-mycket 
bra navigeringssystem! “Always updated” 

• Migrera från Microsoft Office/Pages/Keynote/
Numbers till Google hemmakontor



Hemarbete
• Prova att göra ikoner för dina favoritsidor 

• Vad är din val: Android eller iPhone 

• Prova google flight (sök efter flyg) 

• Har du behöv att dela information med någon 

• Domsten.nu. Vad saknar du? Vad gillar du?  
Skicka dina kommentar under domsten.nu/kontakt  
Jag saknar vårbilder! (#Domsten)


