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Få mere ud af din iPad - iOS 10 Daniel Riegels Hent PDF Forlaget skriver: Spar tid og besvær i hverdagen
ved at udnytte alle de nye smarte funktioner i din iPad og iOS 10. Skrevet både til erfarne samt til nye iPad

brugere.

Lær alt fra, hvordan din iPad betjenes, til hvordan du kan udfolde dig kreativt med avancerede funktioner i de
forskellige apps. Få styr på mails, musik, fotos, synkronisering, backup og få undervejs nyttige tips og tricks

til, hvordan du bruger din iPad smartere.

Vi tager udgangspunkt i det nye styresystem iOS 10, som byder på masser af spændende fornyelser - bl.a. i
form af den spritnye Widgetskærm, nye spændende muligheder i Beskederappen samt fotonavigation baseret

på kunstig intelligens.

Lær hvordan din iPad kan fungere smart i samspil med din computer og/eller smartphone, hvordan du får styr
på backup, på dit fotobibliotek og din musik, hvordan du smartest håndterer e-mails, hvordan du børnesikrer

iPad'en og meget mere.
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