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Nästa gång

• Betala och Sociala medier 

• Kolla på Skånetrafikens nya app 

• Betalning 

• Biljett 



Installera Gboard 
(iPhone)

• Iphone: 

• Hämta Gboard från Apple Store (installera) 

• Inställningar->Allmänt->Tangentbord 

• Tryck på GBord ->Tillåt full åtkomst



Installera Gboard 
(Android) integrated in Google Keyboard

• https://www.youtube.com/watch?v=pD4qY8mN22E

https://www.youtube.com/watch?v=pD4qY8mN22E
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Alphabet



Calico



Google Moon



Google Mars



Google Sky



Google Maps

• Google maps som navigationssystem

• Offlinekartor 

• Hitta koordinater 

• Street View



Google Maps
• Kom fram snabbare med trafikuppdateringar i realtid 

• Undvik köer med uppskattade ankomsttider och realtidsinformation om trafikläget 

• Passa bussen eller tåget med realtidsinformation om kollektivtrafik 

• Spara tid med automatiska ruttändringar i realtid baserat på trafik, incidenter och avstängda vägar 

• Missa aldrig en avfart med körfältsvägledning 

• Hitta rastplatser som bensinstationer och fikaställen längs vägen 

• Upptäck nya platser och hitta lika bra som lokalinvånarna 

• Hitta topprestauranger och lokala företag var du än är 

• Välj de bästa ställena utifrån recensioner, betyg och bilder på mat och interiörer 

• Planera besöket i förväg och läs menyer, boka bord och ta reda på vilka ställen som är mest välbesökta 

• Hjälp andra att upptäcka de bästa ställena genom att dela recensioner, foton och annat 

• Spara platser som du gillar eller vill besöka och hitta dem snabbt på vilken dator eller enhet som helst 



Google Maps som 
navigering

optionellt

  viktig
t  



Google Maps



Google Maps

Hjälp

https://support.google.com/maps/?p=ios_store1&visit_id=1-636262427789419283-966765777&rd=1#topic=3092425


Street View med Pegman

 Dra sedan Pegman till det område du vill utforska.



Hitta koordinater



Offline Maps
Om du ska åka till en plats där internet är långsamt, mobildata 
är dyrt eller du inte kan koppla upp dig alls, kan du spara ett  
område från Google Maps på telefonen eller surfplattan och använda det offline. 

Obs! I vissa regioner går det inte att hämta offlineområden på grund  
av avtalsbegränsningar, språkstöd, adressformat eller andra orsaker



Google Earth
• Programmet är en grafisk 3D-applikation vars syfte är att visa jorden från ovan. Google har 

köpt in flygfotografier, satellitbilder och GIS-information över jorden och sammanfogat dessa 
som en mosaik till en virtuell jordglob. Man kan i programmet mata in en plats och sedan 
zoomar programmet in steglöst ner till städers gatunivå. Överallt på jorden kan man urskilja 
sjöar, städer och floder, och i de flesta bebodda trakter kan man se större trafikstråk, parker, 
torg och liknande. I de områden som är mer högupplösta kan man urskilja bland annat 
enskilda byggnader, gator, broar och bilar och vissa specialfall även människor. Tjänsten 
har mest data över USA men andra tätbefolkade områden är väl täckta. Det finns även 
möjlighet att lägga på olika "lager" som visar till exempel brottsstatistik i stadsdelar och var 
det finns sjukhus, biografer, vägar med tillhörande vägbeskrivningar mellan två punkter. 

• Google erbjuder även användarna att själva tillföra mervärde till Google Earth genom att låta 
dem peka ut intressanta koordinater och ge dem en beskrivning. Detta gör man på Google 
Earths inofficiella forum, Keyhole BBS. Alla forumanvändare kan länka en specifik plats i en 
forumdiskussion som sedan kan laddas ned och användas i programmet. Man har på 
forumet även gjort listor över olika platser, exempelvis amerikanska robotbaser och olika 
militärbaser.



Google Earth
• Senaste versionen av programmet innehåller en 

flygsimulator. Flygsimulatorn kan aktiveras i menyn 
Verktyg, eller med tangentbordskombinationen CTRL-
ALT-A för Windows och ALT-Kringla-A för Mac OS X. 

• Nytt! 3D-bilder och reseledare i Google Earth 7 

• Flyg över storstadsregionerna från den ena änden till 
den andra i 3D, utan flygcertifikat. Låt den nya 
reseledaren visa dig berömda sevärdheter och 
naturens underverk.



Krukmakaregatan 63



Krukmakaregatan 63 
“click to look around”



Krukmakaregatan 63 
“click to move around”



WAZE 
besegra trafiken tillsammans
• Få den bästa rutten, varje dag, med hjälp från andra förare.

• Waze är världens största gemenskapsbaserade trafik- och navigationsapp. Bli en av alla förare i ditt 
område som delar trafik- och väginformation i realtid. Då kan ännu fler spara tid och bränsle. 

• Trafik är mer än bara röda linjer på kartan

• Bli varslad om att du närmar dig en polis, en olycka, faror på vägen eller trafikstockningar - allt delat av 
andra förare i realtid. Det är som en personlig förvarning från några miljoner vänner som är ute och kör. 

• Med användarbaserade kartor är du alltid uppdaterad

• En aktiv gemenskap av kartredigerare arbetar hela tiden för att förbättra och uppdatera kartorna hos 
Waze. Alla hjälps åt med att hålla koll på vad som ändras så att ruttberäkningar och annat blir bättre. 

• Spara bränsle varje gång du tankar

• Navigera till den billigaste macken på din rutt med hjälp av bränslepriser uppdaterade av andra förare. 
Genom att arbeta tillsammans och rapportera priser kan ni alltid spara pengar på bränsle. 

• Dina vänner är precis runt hörnet

• Se andra vänner som kör till din destination när du ansluter till Facebook. Håll koll på varandras 
ankomsttider när du hämtar eller träffar vänner.



Waze karta



Summering
• Installera Gboard och prova olika funktioner 

• Sök olika adresser med Google Maps 

• Planera en resa med Google Maps 

• Prova Google Earth 

• Känner du till flera Google appar - markera dem 
(sidan 5-7)


