
App  ar   man måste ha  

Det är svårt att överleva och hänga med i dagens IT-samhälle utan en SmartPhone eller surfplatta, 

och man är så pass beroende av de tjänster som finns i dessa apparater att det är smart att ha en 

PowerBank (reserv batteri) med sig ifall strömmen tar slut.

Man ska vara försiktig när man installerar nya appar/program och vi rekommenderar att du alltid 

väljer att ladda hem nya appar från AppStore ( iPhone eller iPad) eller PlayButik (Android 

mobiltelefon och surfplattor). 

Internet bank: Här kan du utföra alla dina bankärenden i lugn och ro. Du ska också installera Bank

ID eller Mobilt BankID så att du kan legitimera dig när du har kontakt med banken och andra 

myndigheter. 

Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar. Du kan använda den i de flesta affärer och 

restauranger idag.

Om du är osäker hur du ska installera internet bank, MobileBankID eller Swish, kontakta din bank 

där någon kan hjälpa dig.

1177 vårdguiden är en samlings-webbsajt för information och tjänster inom hälsa och vård. När du 

loggar in på 1177 måste du legitimera dig med BankID.

SOS alarm: När du trycker på knappen från appen skickas din exakta position direkt till SOS 

Alarm.  Du får också snabb, relevant och pålitliga information vid händelser som inträffar i din 

närhet.

UL-appen: här kan du hitta tidtabeller och köpa biljetter till Uppsalas bussar och Upplands 

lokaltrafik. Du kan även beställa gratis resa när du har tid bokad hos sjukhuset eller vårdcentral.

SJ: här kan du hitta tidtabeller och köpa biljetter till Statens Järnvägar (SJ).

Bilparkering: Det finns många olika appar för bilparkering eftersom de olika vaktbolagen inte kan 

samarbeta. Fördelarna med att betala parkering med en app är att du betalar endast för den tid du 

har parkerat.

Klart: senaste väder-rapporten, timme för timme över de kommande 14 dagarna.

WhatsApp: text, video och ljudmeddelanden. Skicka bilder. Hålla kontakt med bekanta och 

släkten.

GoogleMaps: helt gratis och allt du behöver för att planera och utföra en resa. Bättre än de flesta 

GPS som man betalar dyra summor för.

Google Assistant: tala in kommandon i din telefon eller platta istället för att skriva. Bara klicka en 

längre stund på Hem-knappen för att komma igång, eller säj: ”Hej Google”.
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