Få mere glæde
af din mobil
Din Android-telefon kan blive endnu smartere: Med aktive
genveje og funktioner på startskærmen kan du bruge apps og
indstillinger uden at starte et program. Her viser vi fire smarte
apps, der giver dig helt nye muligheder på telefonen.
Journalist

Henning Rasmussen

De fleste nye Android-telefoner er udstyret med et ur og en vejrudsigt direkte på startskærmen, når du tænder
dem første gang. Sådan et lille program, der hele tiden opdateres med
fx klokkeslæt eller vejrmeldinger direkte på din startskærm, kaldes en

widget – og det er i bund og grund en
slags aktiv genvej til en almindelig
app på telefonen. De fleste af de apps,
du har installeret på din Android-telefon, har faktisk allerede tilhørende
widgets, og det betyder, at du fx kan
vælge at se din kalenders aftaler uden
overhovedet at åbne den. På samme
måde kan du tilføje widgets til en del
af telefonens andre indbyggede funktioner – fx billedgalleriet eller din e-
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Sådan tilføjer
du en widget
De fleste apps og værktøjer
på din Android-telefon har
en tilhørende widget. Her
kan du se, hvordan du nemt
og hurtigt aktiverer dem på
mobilens startskærm.

70

KOMPUTER FOR ALLE 15 ■ 2016
WWW.KOMPUTER.DK

mail-app. Rigtig smart bliver det dog
først, når du henter nye apps, som giver dig helt nye muligheder. Dem findes der heldigvis rigtig mange af, og
på næste side guider vi dig til nogle
af de bedste. Vi præsenterer fire smarte apps, som giver dig mulighed for
at foretage telefonopkald, skrive noter, styre lyden og holde øje med dit
forbrug af data – altsammen direkte
fra telefonens startskærm.
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Hold fingeren nede på et tomt
sted på mobilens startskærm 1 ,
indtil menuen 2 dukker op. Tryk nu på
Widgets 3 . Hold fingeren nede på
den ønskede widget 4 , og træk den op
på et tomt sted på startskærmen 1 .
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Når du slipper fingeren, placeres
din widget på startskærmen 5 ,
hvis der er plads til den. Nogle widgets
fylder dog så meget, at du er nødt til at
bladre til den anden eller tredje side på
startskærmen for at få plads til dem.
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4 fantastiske funktioner til din telefon
Få styr på telefonens lyd ➜
På en Android-telefon kan du justere lydstyrken til alle funktioner –
fx opkald, alarm, medie og ringelyd – men det er unødigt besværligt
at komme ind til indstillingen. Her får du en bragende god widget,
som giver dig smarte lydstyringsknapper direkte på startskærmen.
NAVN: Best Volume Widget
PRIS: Gratis – hentes på Google Play Butik

➜

Nemme lister og noter

Google har lavet en praktisk app, der er eminent
til huskelister og hurtige noter på telefonen. Med
til app'en får du en glimrende widget, så du kan
placere bestemte noter direkte på startskærmen, og du kan endda dele udvalgte
noter med resten af
familien, så I alle
fx har adgang
til den samme
indkøbsliste.
NAVN: Google Keep
PRIS: Gratis – hentes
på Google Play Butik

Ring op fra
startskærmen

➜

En telefon er nu engang
primært beregnet til at
foretage telefonopkald,
og hvorfor så ikke gøre denne
funktion så nem som muligt? Med app'en Simple
Dialer Widget får du ganske enkelt et telefontastatur direkte på startskærmen, så du ikke behøver tage omveje, når du vil ringe hurtigt op.
NAVN: Simple Dialer Widget
PRIS: Gratis – hentes på Google Play Butik

Hold øje med dataforbruget

➜

De fleste mobilabonnementer sælges med en fast datapakke, hvor du
fx må bruge 2 GB data om måneden. Bruger du mere end dette, betaler du en høj pris per megabyte. Derfor anbefaler vi app'en My Data
Manager, hvor du får et løbende overblik over dit aktuelle dataforbrug
direkte på startskærmen. I app'en indstiller du selv, hvilken dag i
måneden dit dataforbrug skal optælles fra.
NAVN: My Data Manager
PRIS: Gratis – hentes på Google Play Butik
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