Bedste Gratis Android Apps og Spil.

Bedste Gratis Android Apps, Spil, og Live Wallpapers

(Fra hjemmesiden: sutra.dk)

Her bringer jeg en liste over alle nævneværdige udvidelser jeg har fundet eller brugt igennem
tiden. Du kan finde dem ved at søge på navnet i Android Market, eller klikke på navnet i denne
artikel med din mobil, hvis der er et link.

Bedste gratis apps og programmer til din Android
Navn

Rating Beskrivelse
4

Omdanner din telefon til en mus og keyboard for din PC. Kræver
wireless forbindelse.

Teamviewer
Downloader

5

Gør det muligt at styre PC, kundes PC mm. fra din mobiltelefon (på
samme måde som man kan mellem 2 PC'ere) via det gratis
Teamviewer.

MyFitnessPal

4

Gør det muligt at notere alt man spiser og dyrker af motion, samt sætte
mål for vægttab. Sender data til en hjemmeside.

NoomWeightLoss

5

Gør det muligt at notere alt man spiser og dyrker af motion, samt sætte
mål for vægttab. Med widgets osv.

Calorie Counter
by FatSecret

5

Find varedekleration på stort set alle varer i verden, og derved kalorier,
mængde af fedt mm. Ikke til at notere forbrug.

Endomondo

4

Sportstracker-program der sender position, tid m.v. fra løbe, cykel eller
gåturen til en onlineprofil, hvor man kan se og analysere ruterne og
forbrændingen.

Adaffix

3

Viser hvem der ringer hvis ikke du kender nummeret inden du løfter
røret.

Mr. Number Call
Block

5

Bloker personer fra at kunne ringe eller skrive SMS'er til dig. Du kan
også blokere en række numre. Dette er ekstra smart hvis der fx er
telefonsælgere der ikke har skjult nummer.

BatteryTime

3

Vis i % hvor meget strøm du har tilbage i statuslinjen, samt fx hvor
meget taletid det er.

Better Alarm
Clock

4

Et nyt vækkeur med mulighed for at blive vækket med musik. Snooze
aktiveres ved at vende mobilen når den ringer.

BusOgTog

3

Se informationer om bus og tog tider.

ByensPuls

4

Se i realtime hvor S-toge er på skinnerne (dvs. inkl. forsinkelser), samt
planlæg turen.

Rejseplanen

4

Brug den populære Rejseplan på din telefon. Mangler lidt funktioner
som automatisk vide hvor du er.

DSB S-tog

3

Viser dig ud fra GPS den nærmeste S-togsstation, samt hvornår de
næste afgange er.

ConvertPad

4

Konverter mellem alle størrelser mm. Fx gram vs. oz.

Currency

4

Dagens kurs inden for alle valuta.

DDWhois

5

Se om et domæne er ledigt, samt hvem ejeren er hvis det er taget.

De Gule Sider

3

De gule sider funktioner.

Advanced Task
Killer

5

Must - stop aktive processer der ikke bør køre på telefonen.

Gmote
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Astro Filemanager

5

Styr alle filer din telefon. En slags "Stifinder".

Traffic Counter
Extended

4

Se dit data-, tale- og sms-forbrug. Du kan også indstille fx din
minutpris og lade den beregne din ca. regning.

ATM Finder

4

Find den nærmeste dankort-automat. Den viser endda antal meter og
retning. Bedre alternativ i kun Danmark er "Kontanter".

DropBox

5

Få adgang til dine filer på Dropbox. Dropbox synkroniserer gratis alle
filer mellem alle enheder du har - fx mobilen og flere PC'ere. Ved at
bruge dette link til oprettelsen af en Dropbox konto får du 250 Mb
ekstra plads.

Facebook for
Android

5

En bedre (og officiel) Facbook version end den der kommer med
telefonen. Denne kan alt, inkl. chatte.

SilentMode
OnOff

5

Lille Widget til at skifte mellem lydløs, lys, og vibrator.

Flip - Silent

4

Sætter mobilen på lydløs, når skærmen vendes ned. Lækkert til møder
eller f.eks. når du går i seng. Når mobilen tages op, eller vendes opad,
genaktiveres lyden.

Goggles

4

Google Goggles gør det muligt at tage et billed af stort set alt og
foretage en søgning på den måde. Fx tage et billed af en stregkode og
få alt af vide om produktet.

Google Sky Map

4

Se en kort over nattehimlen og navne på samtlige stjerner og planeter
mm.

GPS Status

3

Få vist mere information om din GPS. GPS signalet indeholder mange
flere nyttige informationer end folk tror, som fx højdemåling.

IMDb

5

Få alt information fra Internet Movie Database (imdb.com).

Love Positions

4

Få en oversigt over alle sex-stillinger, samt hvor svære de er mm.

Zedge Ringtones
& Wallpapers

5

Få gratis direkte adgang til det største og klart bedste site med
ringetoner og baggrunde. Installer dem direkte!

Locus

4

Se maps både online og offline. Godt ved rejser så man kan spare
båndbredde.

Maverick

4

Se maps både online og offline. Godt ved rejser så man kan spare
båndbredde.

Mobisle Notes

5

Godt nyttigt note-program. Det gør det muligt at lave check lister og
sende indholdet med fx e-mail.

Places

3

Google Places, viser nærmeste forretninger inden for hver den kategori
du leder efter.

Compass

3

Kompas. Altid godt når man er ude og flyve eller er i skoven.

eTilbudsavis

4

Spar mange penge ved at sammensætte tilbud fra butikker omkring dig
og lave lister.

Remote RDP Lite

5

Remote Desktop på din mobil af en PC. Se og styr PC skærmen på din
mobil.

Sex Trivia

3

Få en masse sjove fakta om sex, med mulighed for at sende det videre
til folk.

Toilet/Bathroom
finder

4

Find det nærmeste offentlige toilet i hele verden.
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TripAdvisor

5

Få alt at vide om steder at se i det land du er i eller skal til. Der er tons
af anmeldelser mm. Kræver dog en god dataforbindelse.

Soundhound

4

Få mobilen til at optage en kort lydstump af musikken du hører og
fortælle dig hvad nummeret hedder, kunstner mm. Sagt til at være
bedre end Shazam.

Shazam

4

Få mobilen til at optage en kort lydstump af musikken du hører og
fortælle dig hvad nummeret hedder, kunstner mm.

Handcent SMS

5

Håndterer SMS/MMS med mange muligheder for tilpasning,
forskellige skins, søgning i sms beskeder, SMS popup, indtaling af
SMS & T9 tastatur.

SMS Popup

3

Får SMS'er til at poppe op, når de kommer. Fra popup-vinduen kan der
besvares direkte uden at gå til SMS-delen. Alternativ: Handcent SMS.

ssf (super sms
faker)

5

Send falske SMS'er i andres navn til dig selv, samt til dem uden der
kommer frem. Endda med tidsforsinkelse hvis ønsket.

5

Erstatter dit tastatur med et hvor du kan skrive hurtigere ved blot at
holde fingeren nede og glider hen over bogstaverne. Husk at hente
dansk sprogpakke. Bemærk der er en prøve version, og den rigtige
købeversion.

Sprite Mobile
backup

4

Tager automatisk sikkerhedskopi af alle billeder, kontaktpersoner,
opkaldshistorik, SMS'er/MMS'er og dokumenter m.m.. Programmet
kan gemme backup'en på forskellige medier og via online backup over
2G/3G og wireless. Det kan endda overføre backup til din Dropbox.

SMS backup and
restore

3

Tag sikkerhedskopi af dine SMS'er.

TVTID

5

Bedste gratis system til at se hvad der kommer i TV.

Dansk TV guide

4

Gratis TV guide med et andet setup end TVTID.

TV2 Nyheder

2

Kan lave push beskeder til din mobil med Breaking News. Ideen er
god, men App'en er generelt ustabil og virker ikke altid.

Wifi Analyzer

4

Se alle wireless netværk omkring dig, styrken, bedste kanal at lytte på,
samt om de er låst eller ej.

WiFinder

5

Finder alle åbne netværk og gør det nemt at forbinde til dem

XBMC Remote

5

Styr dit XBMC mediecenter fra din mobiltelefon.

eBuddy

3

MSN chat til Android.

Firefox Browser

5

Kan bl.a. også synkronisere dine "tabs" fra din browser der hjemme, så
du altid har dem med på farten.

Opera Browser

4

En kendt gratis browser. Et godt alternativ hvis man er træt af den
indbygget.

Google Maps

5

Et Must have... Google Maps, nu med "turn-by-turn" så du kan
undvære normal GPS i bilen.

Sleep Time
Recorder

3

Fortæller dig hvor meget du har sovet om natten ved bl.a. at lytte på
vibrationelr.

Lazik Winamp
Remote

4

Godt program til at styre Winamp på din PC med.

aWARemote for

4

Godt program til at styre Winamp på din PC med.

SlideIT tastatur

17 10 04 - Erik Thisted.

Bedste Gratis Android Apps og Spil.
Winamp
MixZing

5

En rigtig god media player til din telefon. Henter information om
numrene ned fra nettet ud fra tags. Har indbygget mood-player lige
som "Pandora" så musik til dit humør spilles.

DR Radio

2

Hør alle de mange DR radiokanaler på din Android. Desværre er
lydkvalitet ikke så god, og programmet er ustabilt og langsomt.

Thinking Space

4

Lav Brainstormings mm. på din mobil. Fungerer meget intuitivt og
godt. Kan koples sammen med din PC.

Evernote

5

Revolotionerende program til at tage noter og huske ting. Fx tag billed
og den gør det muligt at gemme både billedet, men også søge i teksten
på billedet.

Bump

4

Med denne simple App, kan du ved at "støde" telefonerne sammen
udveksle data og visitkort. Ideen er det skal svare som et håndtryk.
Kræver begge har det installeret (det er godt udbredt).

AppBrain App
Market

5

Være sikker på du ikke går glip af informationer om nye App's der
kommer på Android Market.

Out of milk

4

Hav altid indkøbslisten med dig. Scan stregkoder fra produkter der er
tomme. Vælge mængde på varerne. Virker også som normal To-Do
liste!

How to tie a tie

4

Få anvisninger til hvordan du binder alle former for slipseknuder.

My Days - Period
and Ovulation

4

Program til kvinder der gør det muligt at notere alt fra ægløsning, sin
periode til sex.

WomenLog
Calendar

4

Program til kvinder der gør det muligt at notere alt fra ægløsning, sin
periode til sex.

Baby Esp

4

Hold styr på hvor ofte din baby sover, spiser, skider, samt får medicin
osv. Forudse behov!

First Aid

4

En stor samling nyttige informationer vedr. Første Hjælp. Ikke så
overskuelig i en nødsituation.

Krak

3

søg og fin informationer på Krak, samt se kort mm.

Grooveshark

4

Til at styre den populære musik-tjeneste. Streamer alt musik til din
telefon.
Alternativ Android "Launcher" i stedet for fx HTC Sense. Med andre
ord erstatter den (så længe installeret) brugergrænsefladen. Denne
giver mange nye funktioner til desktoppen som fx Live-Wallpapers of
plads til flere ikoner på telefoner der normalt slet ikke kan have LiveWallpapers.

Zeam

Wikitude World
Browser

5

Fed app der gør det muligt at holde kameraet op inde i byen og se
informationer som butikkers events, nærmeste steder, udsalgsbutikker,
reviews. En slags Google Places kombineret med Google Goggles.
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Husk på at du med langt de fleste udvidelser kan flytte dem til dit SD-kort efter installation,
hvorved du kan have plads til langt flere programmer. Dette gøres ved at klikke på:
1. Klik på "Indstillinger" (ofte fundet ved at klikke på "Menu" knappen eller under alle
programmer).
2. Klik på"Programmer".
3. Klik på"Administrer Programmer".
4. Klikke på det ønskede program at flytte.
5. Klik på "Flyt til SD-kort".

Bedste gratis Android apps til specifikke teleselskaber, banker eller firmaer
Navn

Rating Beskrivelse

Danske
Mobilbank

5

Styr din webbank fra mobiltelefonen. Smart når man lige skal overføre
penge mens folk der har lagt ud er ved siden af en.

Giv et praj

5

Nemt indberet via GPS, billede og tekst fejl i din kommune. Dette er fx
huller i vej, bjørneklo, hærværk, manglende belysning mm.

EasyPark

5

Med denne fede app kan du betale parkeringsafgift for alle større
selskaber i Danmark og andre lande. Du kan spare penge da du selv
bestemmer hvornår parkeringen stopper og derfor ikke smider for mange
mønter i en maskine. Eneste ulempe er de skal have et lidt voldsomt gebyr
for at du kan bruge det.

Telia
Selvbetjening

4

Hold styr på dit forbrug, se regninger, læs om fordele, samt kontakt
kundeservice.

Telia Film

4

Book billetter direkte via Telia Tirsdag.

Danske Spil
(Lotto)

5

Spil og se status på dine spil via Danske Spil.

IKEA Products
Browser

4

Gennemse IKEA's katalog på din telefon, samt få udvidet information om
placering.

Boligsiden

4

Gennemse alle boliger til salg i Danmark.

homeApp

5

Gennemse boliger til salg i Danmark ud fra lokation/område, samt få
oplysninger (fx åbenthus og tal) direkte mens du er der.

Tryg

4

Hjælp på rejsen! Hvis du fx har mistet bagage eller kreditkort, blevet syg,
berøvet eller i et biluheld. Kan huske informationer for dig og vise lidt
vej.

Førstehjælp
(Codan)

5

Førstehjælp med fokus på børn og ulykker. Fylder desværre en del.

Irma.dk

4

1400 opskrifter og indkøbsliste på farten.

Aftensmad
(FDM)

4

3000 opskrifter og indkøbsliste på farten.

Fredagsrock
(Tivoli)

3

Overblik over hvem der spiller og hvornår.

CPH Airport

5

Få alt af vide om afgange, ventetider, køer ved skranker og sikkerhedstjek
mm.
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Bedste gratis spil til din Android
Navn

Rating Beskrivelse

Robo Defense
Free

5

Klassisk "tower defence" spil. Byg kanoner, misiler mm. der skyder
mænd/maskiner/fly før de når din base.

Mahjong

4

Mahjong spil. Puzzle. Find to ens brikker i flere lag.

Jewels

3

Remake af Popcap's populære Bejewled spil.

Traffic Jam
Free

3

Trafik spil. Puzzle. Få bilen igennem banen ved at skyde andre biler til
siden.

Bubble Ball

4

Et spil der har overgået Angry Birds i downloads, lavet af en dreng på 14
år.

Bubble Blast 2

5

Udløs kædereaktioner til at udryde alle bobler.

Angry Birds

5

Det stærkt omtalte spil hvor man skal skyde grise og deres forsvar med
forskellige fugle.

Angry Birds
Seasons

5

Endnu en ny gratis version af spillet, med flere baner og nye funktioner.

Angry Birds
Rio

5

Endnu en ny gratis version af spillet, med flere baner og nye funktioner.

Air Control
Lite

5

Styr 3 landningsbaner på samme tid uden nogle fly styrter sammen.

Air Hocky
Speed

4

Air hocky der kan spilles af 2 på samme tid på den samme telefon.

Moron Test

4

Både gratis og købe version. Super fedt at lave sammen med familie og
venner. Se dem dumme sig!

Patience
Revisited

5

Kabale spil med mange forskellige kabler.

Paradise Island

5

Byg et ferieparadis i samme stil som Theme Park, Sim City eller
Rollercoster Tycoon.

Fruit Ninja

4

Skær frugter over uden at ramme bomber og inden de falder ud af
skærmen igen.

Guitar Hero

3

Spil Guitar Hero på din mobil. Det er svært med en touchskærm, og
mangler baner i den gratis version.

Gem Miner

5

Styr en minearbejder der skal finde mineraler inden minen styrter
sammen.

Gun Bros

5

Flot grafik. Kæmp dig igennem mange fjender, opgrader våben, mens du
reder verden.

Speedx 3D
free

5

Sus rundt i en tunnel uden at ramme kasserne. Styr ved at dreje telefonen.

Doodle Jump

4

Speed Forge

3

Head2head

3

Kør bil hurtigst på en bane og mod computeren. Du kan sende din
"kørsel" til venner og derved kæmpe.

Tank Hero

5

Udkæmp kamp med tanks i 3D.
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Det spilles i virkeligheden når du fx går en tur. Du ser et kort, hvor du har
Zombie-Run
4
indikeret hvor du er på vej hen. Herefter kommer der zombier efter dig, så
du er nød til at ændre rute for ikke at blive fanget.
På denne side kan du finde de nyeste og bedste spil til Android: http://www.playandroid.com
På denne side kan du købe nogle af de største og flotteste HD spil til Android:
http://www.gameloft.com/android-hd-games/?adid=156457

Bedste gratis wallpapers, baggrunde og live wallpapers til
din Android
Navn

Rating Beskrivelse

Angry Birds
Live Wallpaper

4

Det regner med grise og gaver i et snelandskab. Man kan trykke på dem
også.

Aquarium Free

5

Omdan din baggrund til en fisketank (akvarium).

Starfield 3D

4

God Star-Wars effekt med en stjerner der får til at virke som du flyver.

Snowfall Live

4

Se flot sne falde på en bjergside med grandtræer.

Winter Scenery
LiveWallpaper

4

Mange flotte baggrunde med en effekt af sne hen over.

Backgrounds

4

En kæmpe samling statiske billeder at vælge imellem. Vælg ud fra tema,
og herefter hentes det.

Earth Live

3

Se jordkloden og andre planeter spinne mm.

Live Earth

4

Se jordkloden spinne mm. i realtime fra NASA satellitter. Se hvor det er
dag og nat. Skyer mm.

Live Gallery

5

Skifter automatisk baggrund mellem billeder i dit galleri på et
selvbestemt tidsinterval. Kan også skifte ved klik på baggrund.

Seeds of life

4

Ikke gratis (koster 4,5 kr.). Sædceller.

Pixel Zombies

3

Ikke gratis (koster 5,5 kr.). Se en krig blive udkæmpet på skærmen.

aniPet Koi

4

Der både en gratis og en købe version. Man kan fodre fiskene.

aniPet Aquarium

5

Der både en gratis og en købe version. Man kan fodre fiskene.

Living Colors

4

Ringe med forskellige farver. Kan konfigureres meget og er flot.

MaryJane

3

Hampblade i forskellige farver.

Silhouette

4

Se træer på en savanne hvor solen er ved at gå ned.

The Matrix Live Wallpaper

3

Matrix effekten. Kan konfigureres meget.

Waves
Wallpaper

3

Viser en båd på bølger. Når du bevæger telefonen kommer der flere
bølger.

City at Night

5

Ikke gratis (koster 5 kr.). Viser en by om natten med biler og bevægende
skyer.

VR Tunnel

4

Fed tunnel effekt, som reagerer når man bevæger/tilter telefonen.

Armageddon
Live

3

Se udbrud fra solen i real-time, som de er opfanget af NASA satellitter.

Aurora Live

4

Viser nattehimmel. Hvis man rører ved skærmen, opstår der stjerneskud.
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Wallpaper

Kan konfigureres meget.

Mario Live
Wallpaper

Kan IKKE hentes på Marked grundet Nintendos rettigheder. Download
den ved at besøge denne side og hent APK filen efterfulgt af at åbne den
med fx Astro Filemanager.

5

Bemærk at Live Wallpapers som standard ikke kan bruges på (HTC) Android telefoner uden min.
1 Ghz processer (fx Wildfire og Legend). Dette kan dog laves om hvis man er villig til ikke at
bruge HTC's grænseoverflade "Sense" og de forskellige HTC widgets. Man kan undværre dette
bedre end man tror, og der endda er alternativer til alle widgets. Man kan altid gå tilbage til HTC
Sense ved at slette applikationen. For at gøre dette skal man bruge en alternativ "Android
Launcher" som fx app'en ved navn Zeam (læs også mere her).
Det er også muligt at roote sin telefon og bruge en helt anden ROM til telefonen, hvorved alle
muligheder med alt står til din rådighed. Dette kræver dog teknisk forståelse og en del ekstra
tidsforbrug.

Gratis lyde og ringetoner
Der er kun et sted som virkelig er værd at besøge. De har alt, og ikke kun ringetoner! Siden er
http://www.zedge.net og de har en Android app der kan bruges til at hente og installere
ringetoner mm. fra direkte ved navn "Zedge Ringtones & Wallpapers".
Bemærk at du med stor fordel kan placere alle disse lyde på dit SD-kort så de ikke fylder unødigt
meget på telefonen. Dette gøres ved at placere:
• Ringetonerne i en mappe ved navn "Ringtones" i roden af SD-kortet.
• Alarmerne i en mappe ved navn "Alarms" i roden af SD-kortet.
• Notifikationer (fx SMS) i en mappe ved navn "Notifications" i roden af SD-kortet.

Synkronisering mellem PC og HTC telefon (fx filer, Outlook
kalender og kontakter)
I nogle tilfælde når man køber en HTC telefon vil de henvise en til at der på det medfølgende
SD-kort ligger en manual, samt et synkroniseringsværktøj. Men dette er ofte dybt forældet. Det
er derfor vigtig at bruge den nyeste version, da der er kæmpe forskel. Denne nyeste version kan
hentes fra HTC's support side.
http://www.htc.com/dk/SupportViewNews.aspx?dl_id=1073&news_id=959

Synkronisering mellem telefon (og MS Outlook) og Google
Contacts (Gmail)
Du skal starte med at tage stilling til om man vil bruge telefonens kontakter eller Google
kontakterne som ens primære telefonbog. Man kan godt bruge begge, men kan give dubletter,
samt skabe problemer ved vedligeholdelse (da man kan blive nød til at foretage ændringer i flere
kontaktblad). Bemærk derfor og tag stilling til følgende:
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• Hvis man fx ønsker at bruge Google udelukkende, så mobilen altid er synkroniseret
nettet/Gmail skal der kun være flueben i dette felt. Dette bevirker man manuelt skal
synkronisere kontakterne fra Google til ens "telefon" hvis man også ønsker at have
adgang til kontakterne i MS Outlook.
Modsat skal man ikke have flueben i Google, hvis man ønsker at have ens telefon og MS
Outlook som primært vedligeholdelsesværktøj til ens kontakter. Dette bevirker dog at
man manuelt skal synkronisere kontakterne fra ens "telefon" til Google.
• Kort sagt, skal man beslutte hvor ens primære kontaktliste skal være placeret. Bemærk
også at dette kan hænge sammen med hvordan man ønsker ens kalender styret, samt hvor
tilgængelig den skal være. Det er også værd at nævne, at du kan have mindre
persondatainformationer i en Google kontakt end i en MS Outlook/telefon-kontakt.
Personligt vil jeg anbefale at holde primær kontaktstyring som MS Outlook/telefon,
selvom det er irriterende når der også er kalender events.
Beslutningen om hvilken telefonbog der bruges sættes inde i "Personer" appen (telefonbogen)
som allerede er installeret på din mobiltelefon. Her klikkes der på den fysiske "Menu"-knap
(eller billede af 3 streger), efterfulgt af "Vis", efterfulgt af kun at have flueben ud for de
kontaktlister man ønsker at få vist i ens telefonbog.
For at synkronisere ens telefonbog/kontakter over til Google Contacts, skal du gøre følgende:
1. Eksport af Telefon-kontakter:
1. Gå til "Personer" appen (telefonbogen) som allerede er installeret på din
mobiltelefon.
2. Klik på den fysiske "Menu"-knap (eller billede af 3 streger) efterfulgt af
"Import/export af".
3. Klik på "Export til SD-kort" og vælge at du vil tage kontakterne fra "Telefon". Sig
"ok" til næste skærmbillede.
2. Import af Telefon-kontakter til Google.
1. Gå igen til "Personer" appen (telefonbogen) som allerede er installeret på din
mobiltelefon.
2. Klik igen på den fysiske "Menu"-knap (eller billede af 3 streger) efterfulgt af
"Import/export af".
3. Klik på "Import fra SD-kort" og vælge at du vil importere kontakterne til Google.
Man kan også udføre ovenstående punkter omvendt, så der hentes kontakter fra ens Google og
placeres i ens telefonbog.
Nu skal vi blot sikre at kontakterne lagt ind i din Google konto på din telefon bliver
synkroniseret/uploadet til nettet:
Fra startskærmen skal du trykke på "Menu"->"Konti og synkronisering"->"Google" ("tilføj
konto" hvis denne ikke findes)->her skal du aktivere synkronisering af kontakter. Bemærk
synkronisering kan tage meget lang tid første gang!!
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Bedste Gratis Android Apps og Spil.

Styring af telefonen fra PC. Send fx SMS, håndter kalender,
kontakter, billeder mm.
Ved at installere en App ved navn "LazyDroid Web Desktop" er det muligt at styre sin
mobiltelefon forbundet enten via WiFi eller USB via en browser klient. Læs mere på Android
Market under appen "LazyDroid Web Desktop" og på http://lazydroid.net

Få billeder på dine kontaktpersoner i Outlook (og derved
også over på din telefon)
Der er flere måder. Her er de mest normale:
1. Tage et billede af personen med din mobiltelefon, og sætte det som profilbillede ved at
redigere kontakten.
2. Redigere din kontakt i Outlook og derved indsætte et billede fra din PC af
kontaktpersonen.
3. Bruge det gratis program "OutSync" til at synkronisere alle dine Outlook kontakter med
dine Facebook kontakter. Bemærk dette sker på navnet, så de derfor bør være ens for så
mange kontakter så muligt.
Programmet kan hentes her: http://outsync.codeplex.com/

FAQ - Ofte stillet spørgsmål
Q: Jeg har problemer med at overføre billeder jeg har taget med kameraet i telefonen til min PC.
Den mister typisk forbindelsen under overførslen.
A: Dette skyldes filstrukturen på dit SD-kort er korrupt. Tag dit SD-kort ud af telefonen og via
en dongle eller tilsvarende få den sat i din PC som om den var et separat drev. Herefter skal
kortet tjekkes igennem for fejl (evt. "Chkdsk").
Q: Hvordan synkronisere jeg min Outlook Kalender med min Google Kalender?
A: Du kan bruge Google's gratis program:
http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=89955
Q: Mit Live Wallpaper forsvinder når telefonen genstartes eller går ned. Jeg er nød til at vælge
det igen?
A: Dette skyldes at dit Live Wallpaper ligger på dit SD-kort og ikke telefonen.
Q: Jeg vil gerne kunne synkronisere mine Outlook Noter med min telefon.
A: Der er ikke en indbygget løsning til dette, og er et lidt ømt punkt. Du har brug for en app. Se
her for mere information:
• http://www.companionlink.com/support/setupguides-android-ggl.html
• http://groups.google.com/group/nitrodesk/web/nitronote-notes-syncing?hl=en&pli=1
• http://androidforums.com/droid-support-troubleshooting/16205-how-sync-outlook-notesinto-droid.html
• http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1179050
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