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Smartphones Mærker og modeller
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Hvad er en Smartphone?

Man kalder en smartphone for en smartphone af flere grunde. 
Først og fremmest fordi den kan mange af de ting, som en 
computer også kan. Man kan gå på nettet, læse, sende og 
redigere mails, man kan arbejde i dokumenter som Word, 
Excel, PowerPoint, Pages, Numbers og Keynotes.

En smartphone kan også streame og afspille video og musik, 
tage billeder og redigere billeder. Den har også kalender, rigtig 
navigation og har mulighed for at installere 100.000 vis af 
apps og spil. F. eks. Mange offentlige apps - og f.eks. Mange 
Google apps.



Hvad er forskellene på Android og Apple?

En stor forskel på de to styresystemer er, at Android, er 
et åbent system, og IOS er et lukket system. Det 
betyder, at du med Android kan anvende mange 
forskellige smartphones - Samsung, HTC, Sony, Huawei 
m.m. Derimod er det kun Appel´s egne produkter, der 
kører på IOS.



Brugervejledninger

https://www.telmore.dk/hjaelp/om-mobiltelefon/telefonmanualer

https://kundeservice.yousee.dk/mobil/opsaetning/producent

https://support.apple.com/da-dk/guide/iphone/welcome/ios
https://www.telmore.dk/hjaelp/om-mobiltelefon/telefonmanualer
https://kundeservice.yousee.dk/mobil/opsaetning/producent


I forhold til hvor mange der i dag er registreret som NemID-brugere af 

Digitaliseringsstyrelsen, mangler 300.000-500.000 borgere i ind- og 
udland stadig at få MitID.26. okt. 2022



Der er efterhånden mange Apps
Der kommer nye næsten hver uge

NemID MobilePay PostNord ParkParkMitID



Eksempler

Coronapas Kørekort Sygesikring
Digital Post



Eksempler

Brobizz Trafik alarm Trafik info Flextrafik



Eksempler

Ladestander Clever Google Maps
Youtube Digital selvforsvar



Medicinkortet Min Sundhed Min Læge Mit helbred

Eksempler



Eksempler

Apoteket MatasPille Påmindelse Danmark



Ikast - Brande Borgerapp
E-reolen

Eksempler

Betalingsservice



Jyske Bank

Eksempleer

MinekortTjek nummerplade Radio



Mobilen erstatter armbåndsuret og vækkeuret.
Mange hører radio på smartphone
Rigtig mange hører musik

Seks procent af dem, der ejer en smartphone, dropper fysiske bøger.

39 procent angiver, at de helt har droppet deres gammeldags digitalkamera til fordel for mobilen.

28 procent siger, at de bruger deres smartphone i stedet for den bærbare.

Seks procent siger, at de ser TV på deres smartphone i stedet for på TV-apparatet. 

69 procent bruger mobilen til at SMS.

Ligeledes 69 procent surfer via deres smartphone 

Smartphone erstatter GPS
Artikel i Computer for alle

Hvad bruges i smartphone øvrigt til?




