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Hållpunkter

• 13:30 Välkommen!

• 13:35  Bli vän med iOS 15

• 14:10 Paus

• 15:45 Sammanfattning och frågor

• 15:00 Paus - Slut på den gemensamma sessionen



Dagens innehåll

• Vad är nytt i iOS 15 ?

• Hur fungerar det nya ?

• Vi diskuterar förändringarna



Hur många använder iOS 15 ?



Bli vän med iOS 15

• Nyheter
• FaceTime

• Samtala med både Windows- och 

Android-användare

• FOKUS – Stör ej

• HITTA – Håller koll på dina 
prylar

• Digitalt arv   ( iOS 15.2 )

• iPadOS 15

• Så här använder du Multitasking-
menyn för att öppna flera iPad-
appar

• Öppna en app.

• Tryck på multitaskingknappen 
längst upp på skärmen. […]

• Tryck på Split View-knappen eller 
Slide Over-knappen . Den aktuella 
appen flyttas åt sidan och din 
hemskärm visas.

• Tryck på en andra app på 
hemskärmen.



Bli vän med iOS 15 - FaceTime

• Nyheter

• FaceTime
• Samtala med både Windows- och 

Android-användare

• Bättre ljud

• Bättre bild

• Starta FaceTime

• Tryck på nytt FaceTime-samtal

• Lägg till ur Kontakter de du vill prata 
med

• Tryck på Bjud in med Meddelanden



Bli vän med iOS15 - FOKUS



FOKUS – Stör ej



FOKUS - Arbetar



FOKUS - Egentid



Bli vän med iOS 15 - Appbibliotek

• Appbibliotek

• Finns längst till höger på 
hemskärmen



Widgets

• Grafisk 
användargränssnittskomponent

• ( Svenska datatermgruppen )

• Kortform för Windows  Gadgets

• Tryck på och håll ned på ett tomt 
område på hemskärmen och tryck 
sedan på knappen Lägg till när den 
visas längst upp till vänster.

• Välj en widget i listan till vänster.

• Svep åt vänster eller höger på 
widgeten och välj en storlek, och 
tryck sedan på Lägg till widget.

• Tryck på Klar längst upp till höger 
eller tryck bara på hemskärmen.



HITTA

• HITTA

• Öppna appen Inställningar

• Tryck på  ditt namn (Apple-ID) och 
sedan på Hitta

• Aktivera Dela min plats om du vill 
att vänner ska veta var du är

• Tryck på Hitta min X och slå sedan 
på Hitta min X

• Hitta telefon, hörlurar, AirTags etc



Kartor

• Nya detaljerade kartor

• Kartor för bilkörning med trafik 
inlagd

• AR-teknik ( OK, finns nu för London, 
New York etc)  Mer kommer.

• OBS! kräver telefon från längst 2018

• Google Map med kollektivtrafik



SAFARI

• Svep åt höger eller vänster på 
adressfältet om du vill byta flikar 
snabbt

• Svep uppåt om du vill se alla flikar



FaceTime samtal

• Starta FaceTme

• Tryck på Skapa FaceTime-länk

• Ge namn på länken under Namn

• Skicka ( Dela) länken  med något 
program t ex Mail

• Godkänn svaret från mottagaren



MEDDELANDEN

• Är det ett meddelande du förväntat 
dig se?  Om inte, kanske det är ett

• försök att lura dig.

• Du kan nu spara bilagor direkt från 
Meddelanden



Textstorlek?

• Vill du ha större text?

• Ändra via Kontrollcentralen



Om inget annat hjälper …

• Apple Support

• https://Support.apple.com/sv-
se/contact

• Appen Böcker

• iPhone användarhandbok

• iPad användarhandbok

Kanelbullen!



God Jul!


