
Google Foto
Bildearkiv. Kan installeres på alle enheter 
og lagrer bildene i “Skya”. Gjør at du har 
sikker lagring av bilder.
www.google.com/photos

Google Disk
Laging av dokumenter i “Skya”. Gir 
dessuten tilgang til Google Dokument, 
Regneark og Presentasjon.
www.google.com/intl/no_ALL/drive/

Google Kalender
Kan brukes på alle enheter, men må laste 
opp iphone appen på ipad
www.google.com/calendar

Google Maps
Kart og satellitt bilder fra alle steder i 
verden. Kan knyttes til GPS så du ser hvor 
du er.
https://maps.google.no/

Youtube
Her kan du fi nne videoer for de fl este 
formål. Musikk, fi lm og instruksjonvideoer.
www.youtube.com

Google Chrome
Google sin nettleser som brukes av ca 50% 
i Norge. Safari 25 %
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Gmail
Gir deg en Google konto med tilgang til 
mange apper gratis, lagring på 15 GB og 
ubegrenset med bilder.
https://accounts.google.com/SignUp?hl=no

Facebook
Er sannsynligvis det stedet det er mest 
oppdater informasjon på nettet. Du kan 
være med i grupper med dine interesser.
https://nb-no.facebook.com/

Messenger
Meldingstjeneste (Chat). Her kan du sende 
tekstmeldinger, ha videosamtale. Du kan 
ha gruppesamtaler
https://nb-no.messenger.com/

Instagram
Gratis foto-delingstjeneste og sosialt 
nettverk. Ta bilde, legge til enkle effekter.
https://www.instagram.com/
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Apper

YR
Forteller det meste om været framover har  
også statistikk. Finnes som App, men kan 
også nås som webside yr.no. 

NRK nyheter
Gir deg tilgang til de siste nyhetene. Ved å 
registre deg kan du sette opp temaer som 
du liker

NRK TV
Gir tilgang til å se programmene til NRK på 
nettbrett, smarttelefon eller PC. Tilgang til 
programmer som er sendt og serier som 
bare går på nettet.

NRK Radio
Her kan du høre alle kanalene på NRK. 
Tilgang til programmer som har gått.
Kan laste ned Podcaster (radioprogram) 
som du kan høre uten netttilgang.

EbokBib
Her kan du laste ned og lese ebøker fra 
biblioteket ditt. Også noen lydbøker.
Må ha lånekort og pinkode.

Bibliofi l
Her kan du søke etter bøker og bestille fra 
biblioteket ditt. Må ha lånekort og pinkode.

PressReader
Tilgang til aviser og tidskrifter på mange 
forskjellige språk.
På biblioteket får du 7 dager nedlasting.

FilmBib
Fri tilgang til norske kort- og 
dokumentarfi lmer.
Må ha nasjonalt lånekort og pinkode.

Snapchat
Dele bilder, videoer og meldinger med 
andre. Mottakeren kan bare lese det to 
ganger da forsvinner meldingen.

TA e-avis
Har du papiravisen så får du denne på 
kjøpet. Kan også brukes ut papiravis. 
Lavere pris. Gir også tilgang til nettavisen
https://www.ta.no/vis/utgaver/

Varden e-avis
Har du papiravisen så får du denne på kjø-
pet. Kan også brukes ut papiravis. Lavere 
pris. Gir også tilgang til nettavisen
http://www.varden.no/kundesenter/eavis


