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In dit document
leert u om meer
programma’s
(apps) op uw iPad
te installeren.
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Een programma (app)
kopen
Wanneer u zojuist een iPad heeft aangeschaft zal het u opvallen dat er al een paar apps op staan, maar nog niet zo veel.
Apps zijn kleine programma’s. Het zijn vaak gespecialiseerde programma’s, soms van een speciale website (denk aan het nieuws
van nu.nl), maar soms ook voor een speciale handeling (denk
aan een klok).
Er zijn gratis apps maar ook betaalde, daar moet u dus wel goed
op letten. Het is helemaal niet erg om voor een app te betalen,
omdat de gratis versies vaak net een beetje minder kunnen, of
vol zitten met reclame, wat erg storend kan werken.

App Store

Op ipadoma.nl bespreken we iedere week een paar apps waarvan wij denken dat ze nuttig zijn voor u. Maar als u een leuke,
nuttige of handige tegenkomt mag u die altijd aan ons doorgeven. Stuur een
e-mail naar info@ipadoma.nl.

We gaan een app aanschaffen
en installeren
Ga naar het hoofdscherm en zoek het blauwe plaatje van de App store (een
rondje met een A gemaakt met potlood, kwast en liniaal).
Druk op de knop App Store.
Het duurt soms even een paar seconden maar u krijgt nu een vrij druk scherm in
beeld. Laat u niet afschrikken, want er zit logica in.
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl

Het icoon waarmee
de ‘programmawinkel’
App Store wordt aangeduid.
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Helemaal bovenin ziet u 5 knoppen en daarnaast een zoekbalk. Druk op de
zoekbalk.

De cursor staat nu in de zoekbalk en het toetsenbord komt in beeld.
Typ ‘nu’.
Er verschijnt meteen een lijst met apps die met ‘’nu’’ te maken hebben in beeld.
Druk op ‘nu hd’.
U ziet nu een scherm met een aantal apps. Kies de NU HD app.
Druk op de knop van de NU HD-app.
U gaat nu naar de speciale pagina van deze app. Er is allerlei informatie te lezen
en te zien. Wat belangrijk is, is dat deze app gratis is. Dat ziet u linksboven onder
het icoon aan het woordje ‘gratis’.

Het icoon van de gratis
nieuws-app Nu.nl.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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Druk op het woord Gratis.
Het woord Gratis wordt nu vervangen door INSTALLEER APP.
Druk op INSTALLEER APP.
Het toetsenbord komt in beeld en Uw Apple ID-wachtwoord wordt nu gevraagd.
U heeft uw Apple ID toen u de iPad de eerste keer ging gebruiken aangemaakt,
dus waarschijnlijk is het het wachtwoord van uw e-mailadres.
Op deze wijze voorkomt Apple dat onbevoegden apps op uw naam kopen.
Toets uw Apple ID-wachtwoord in.
De app wordt nu gedownload, de voortgang wordt door middel van een dikker
wordend cirkeltje weergegeven. Als de app binnen is, verandert het cirkeltje in de
tekst: ‘open’. De app is nu klaar voor gebruik.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste
gratis app aangeschaft.
In een andere les behandelen we het aanschaffen van een betaalde app.

Veel plezier met het
ontdekken van de
nieuwsapp NU HD.
Op onze website
www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.
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