Apps
Spil
Wordfeud – er scrabble, hvor man spiller online mod en kendt eller
ukendt modstander.
Ruzzle – lav så mange ord som muligt på 2 minutter.
Flow Free – forbind 2 punkter af samme farve i en labyrint.

Foto
PS Express er et billedredigeringsprogram fra firmaet Photo Shop.
Snapseed svarer til Googles Picasa, men bare til iPad.

Nyheder

Film, TV, musik og radio

DR’s nyheder er en app. Man kan få notifikationer, når der er særlige
nyheder.
JP er også en app, men den er faktisk bedre som en genvej til avisens
hjemmeside. Det samme gælder Politiken.

TV DR er en genvej til DR-online tv
Netflix er en abonnementstjeneste, hvorfra man kan streame film og tvdrama.
YouTube er en hjemmeside, hvor alle kan lægge videoer op.
TV-Oversigten er en genvej til tv-oversigten på DR’s hjemmeside.
DR Radio er en app, som kan spille alle DR’s radiokanaler.
TuneIn Radio kan spille 30 000 forskellige radiokanaler, også de danske.
Bibzoom er bibliotekernes udlåns- og streamingtjeneste for musik.
Musik er en app, som iPad er født med. Den kan afspille den musik, som
du har købt (i iTunes ?)
Med Podcasts kan man hente udsendelser og andet fra fx DR’s hjemmeside.

Læs på iPad’en
På eReolen kan man låne 4 e-bøger eller lydbøger om måneden.
I Bladkiosk og iBooks kan du købe læsestof.
Bluefire Reader er en god e-bogslæser til e-bøger, som man køber.
Viden

Wikipedia er verdens største online leksikon.
IMDb er et leksikon over alverdens film, men desværre kun på engelsk.
iTunes University har artikler om og undervisningsprogrammer til næsten alt.

Verden
I Google Earth kan man zoome ind på et hvilket som helst på Jorden set
fra luften.
Vessel Finder viser position og data om alle større skibe.
Flightradar24 viser position og data om alle passagerfly.
Byvejr HD giver dig en detaljeret lokal vejrudsigt.
Dmi har ud over vejrudsigterne også radarkort over nedbør samt andre
vejrkort.
Sociale
Med Skype kan man lave gratis videosamtaler med alle i hele verden.
Find dine venner på Facebook.
Med Instagram kan du dele dine fotos med dine venner.
Skriv

Evernote er et godt program til at lave noter og enkle dokumenter, der
ikke behøver et avanceret layout.
Pages har mange muligheder for at lave flot layout.
Noter er kun til noter.

Praktiske
Med rejseplanen kan man planlægge en rejse og købe billet til denne.
Calculator er en lommeregner.
Scan Life kan skanne en stregkode og derefter åbne den internetside,
som koden henviser til.
Med Find Behandler kan man finde læger og specilallæger i nærkeden
af der, hvor man er.
Lægehåndbogen og Patienthåndbogen er praktiske opslagsværker.
De fleste større banker tilbyder en app, men for at bruge den, skal ens
konto først tilmeldes til app’en.

