Vad är en smartphone?
En smartmobil, även smarttelefon [eller smartphone (från engelska), är en kombinerad
mobiltelefon och handdator. En smarttelefon har ett virtuellt tangentbord simulerat på en
pekskärm som blir aktivt när ett skrivfält är aktiverat.
I grund och botten är en smartphone en helt vanlig telefon som du kan ringa och skicka sms
med, men den kan mycket mer än så. En smartphone är även uppkopplad på internet – och
låter dig läsa mejl, uppdatera sociala medier, surfa, lyssna på musik, se på tv, läsa e-böcker
... Ja, nästan allt som kan göras på en dator.
Din smartphone har dessutom funktioner som inte alltid finns i en dator. Det finns till
exempel en inbyggd gps och kompass, som ser till att du aldrig mer behöver gå vilse. Plocka
bara fram en karta i mobilen så visas din aktuella position eller en vägbeskrivning på
direkten.
En smartphone har dessutom en inbyggd kamera, som du omedelbart kan använda för att
lägga ut bilder eller filmer på Facebook, Instagram eller andra sociala medier.
Varför en smarttelefon?
Samhället blir alltmer digitalt och vi måste legitimera oss
till vissa tjänster och identifierar oss med ett bank-Id. BankID används för att logga in på bank och betala räkningar,
logga in på Vårdguiden och många fler.
Du nås av informationer och nyheter snabbast via den
digitala mediet.
Vilken telefon ska jag välja?
Ett tips är att välja en telefon som familj/vänner har så får man tips om hur göra. Barnbarn
är perfekta läromästare på smarttelefonernas funktioner. Hur du sedan hittar
ämnesområden inom ditt intresse får du tips av andra med samma intresse.
På Riksvävarnas hemsida Vävtips i IT-guiden finns tips om vävappar och vävsidor.
Vad är Android och Apple Iphone?
Apple Iphone, (IOS) är ett s.k slutet operativsystem och släpper inte in andra tillberkare av
telefoner såsom Samsung och Huawei eller alla appar som finns.
Android, Windows Phone, utvecklats av Microsoft och alla tillverkare kan använda det.
Kända telefoner med Android är Samsung, Sony och Huawei.
Titta på denna video (svenskt tal) https://youtu.be/4RFbY5VwLMk som presenterar ”5 saker
att tänka på inför mobilköpet”.
Vad är en app?
I smartphone-världen -kallas program för appar (applikationer), men det är i grund och
botten samma sak.
Hur installerar jag en app? Oftast beskrivs det i anvisningen till telefonen men på Youtube
finns även en film https://youtu.be/vwbAaUrkY_c med svenskt tal.
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Vad är en smartphone?
Det finns massor av gratisappar men om en app kostar pengar måste du fylla i ditt
kreditkortsnummer.
Vad är en widget?
Förutom appar finns det även så kallade widgetar i Android-världen. Skillnaden är att en
widget alltid är aktiv, och att den ligger synlig på din Startskärm. En widget kan exempelvis
användas för att visa aktuellt väder, din personliga kalender, en världsklocka och många fler.
Du installerar nya widgetar enligt mobilens bruksanvisning, och du hittar dem på
Google Play (se ovan).
Abonnemang / Fördelar med mobilabonnemang för seniorer speciellt framtagna för dig
som är över 55 år
Det finns flera fördelar med att välja ”mobilabonnemang senior” från någon av
operatörerna som erbjuder seniorabonnemang. Du får:
En lägre månadskostnad med seniorabonnemang
Du får extra surf på köpet
Du får extra rabatt på utvalda mobiltelefoner
Du betalar inte mer än nödvändigt
Använd fritt inom EU
Du har alltid möjlighet att ringa nära och kära
Kan du inte nyttja dessa abonnemang bör man välja ett prisvärt abonnemang med mycket
surfmängd och med täckning (ett väl utbyggt mobilnät) i hela landet.
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