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SYNKRONISERING MED KIES
Den nemmeste metode at synkronisere din Tablets indhold på med din PC eller MAC er ved at hente Samsung Kies.

Kies skal downloades og installeres fra samsungs hjemmeside

http://www.samsung.com/dk/support/usefulsoftware/KIES/JSP

Samsung har lavet et lær-selv-program, som kan introducere dig til brug af Kies.

programmet er tilgængeligt på Samsungs hjemmeside http://www.samsung.com/dk/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP
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FØRSTEGANGS OPSÆTNING

Hvis din tablet fejler med at koble på netværket, vil du blive 
promptet for oprettelse af forbindelse til Wi-Fi-netværk. 

5. Tryk på ”Opret forbindelse til Wi-Fi” og følg instrukserne på 
skærmen eller se afsnittet omkring opsætning til asbvip og 
eduroam, for instrukser omkring hvordan man logger på Wi-Fi-
netværket på campus.

Bemærk man skal være tålmodig før man trykker på ”næste” 
efter at have oprettet forbindelse til eduroam eller asbvip

6. Man vil efter oprettelse til netværket igen blive promptet for 
adgangskode til ens Google-konto.
Når ens bruger er blevet godkendt, kan man vælge forskellige 
synkroniseringsmuligheder som vil være beskrevet på skærmen.

Første gang du starter din Samsung Galaxy Tablet op, bliver du 
mødt af en velkomst-skærm.

1. Her vælges sprog.
I dette tilfælde vælges dansk, hvorefter man trykker på start.

2. Efter valg af sprog skal man tage stilling til om man vil bruge 
Googles placeringstjeneste:

”programmer kan modtage information om din omtrentlige plac-
ering fra Googles placeringstjeneste uden brug af GPS men ved 
hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk*. 

Du kan ændre disse indstillinger senere i indstillinger for placering 
og sikkerhed og for Google-søgning. 

Med flueben i begge bokse, trykkes der på ”næste”.

3. Nu kan du angive dato og tid, ligesom du kan lade din tablet 
levere klokkeslæt via netværk.

4. På det næste skærmbillede har du mulighed for at logge på 
med din Google-konto.

Det anbefales en Google-konto for at få det meste ud af din 
Samsung Galaxy Tab. Med en Google konto kan du bl.a benytte 
dig af Marked, hvor du kan hente applikationer som facebook, 
Skype og Angry Birds. Du kan også bruge den til Google maps, 
hvor der er gratis Navigation. 

Har du ikke allerede en Google-konto, kan du oprette den gratis  
på http://mail.google.com/

Dit  brugernavn og password til din gmail indtastes, hvorefter du 
kan trykke næste og tabletten vil forsøge at verificere dine oplys-
ninger via enten dedt trådløse internet eller, hvis der er et simkort 
i, ved hjælp af 3G.

Alternativt, kan man godt vælge at “springe over” og logge på 
hvis behovet opstår  på et senere tidspunkt
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IKONER OG NAVIGATION
Din tablet har 5 skriveborde du kan navigere rundt imellem.
Pr. standard starter din tablet på skrivebord nummer 3, som kan tilgåes ved at trykke på hjem-ikonet i nederste venstre hjørne (1).
Du kan tilgå de forskellige skriveborde ved at “swipe” fingeren til en af siderne. 
Skrivebordenes indhold kan tilpasses ved hjælp af  det lille plus øverst i skærmens højre hjørne (6).

Tablettens programmer kan tilgåes via “programmer” ikonet (7). 
Ikonet med forstørrelsesglasset (8)  i øverste venstre hjørne er en genvej til at søge på din tablet og på google.
Mikrofon ikonet (9) aktiverer din tablets diktafon funktion.

Til venstre for Home ikonet har vi tilbage-ikonet (2),  som du til en 
hver tid kan trykke på for at vende tilbage, enten til en hjemme-
side du lige har forladt eller til et andet vindue du lige har forladt.

Til højre for hjem-ikonet har vi programmer-ikonet (3).
Dette kan du trykke på for at få et overblik over programmer som 
kører på din tablet. 

Det sidste ikon man din tablet har i denne række, er printscreen 
ikonet (4).
Dette ikon tager printscreen af det aktuelle skærmbillede.

Ikonet i midten af værktøjslinjen (4) aktiverer en ny værktøjslinje 
med genveje til de mest brugte programmer.

Til højre i værktøjslinjen kan du se det aktuelle batteriniveau samt 
en status på din Wi-Fi-forbindelse og til sidst et ur.

Når man trykker på et af disse får man en pop up, hvor fra man 
kan slå forskellige funktioner til eller fra, indstille på skærmens 
lys, samt muligheden for at tilgå din tablets indstillinger via 
”indstillinger”.

Til venstre for disse 3 ikoner vil dine meddelelser, påmindelser og 
lignende være at finde.
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TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK
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Sådan sætter du din tablet op til asbvip:

1. Nede i højre hjørne, ved siden af uret, trykker du på det 
markerde ikon.

2. Tryk nu på “Tilgængelige Wi-Fi-netværk”

3. Tryk  på “Wi-Fi-netværk”
vælg asbvip eller eduroam, ved at trykke på navnet

 

4. Indtast dine log on oplysninger.
I “Identitet” skriver du din fulde mailadresse Brugernavn@asb.dk
I “Adgangskode” indtaster du samme adgangskode som du 
bruger til at logge på din computer og Outlook
Tryk derefter på OK.

5. Forbindelsen er nu oprettet.
Dette kan dog tage et par minutter før end du har adgang til 
internettet. 
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INSTALLER NYE PROGRAMMER

Du kan installere nye programmer (“applikationer”) til din tablet  fra 
Samsung internetbutikken, Google Play Butik – tidligere kaldet 
Android Marked.
I denne vejledning viser vi, hvordan du installerer Adobe Reader, 
så du kan åbne PDF-filer på din tablet.

Sådan installerer du Adobe Reader:

1. Tryk på Play Butik ikonet.

Søgning efter programmer:
I øverste højre hjørne af Play Butik du søge efter applikationer.

2. Søg efter Adober Reader og tryk på det resultat som matcher 
din søgning.

Play Butik:

OBS. Første gang du åbner internetbutikken vil den hedde 
Android Marked , internetbutikken vil dog opdatere 
sig selv ved første givne lejlighed og vil derfra hedde Play 
Butik .

I guiden bruger vi Play Butik.

Når dit Android Marked skifter til Play Butik vil du få følgende 
skærmbilleder, som du blot skal trykke Fortsæt på: 3. Tryk på Adober Reader ikonet.

4. Tryk på Download.

5. Tryk på Accepter og Download.

6. Når programmet er downloadet 
og installeret, kan du trykke på Åbn, 
for at åbne programmet.

Programmet downloades og 
installers  nu på din tablet.1
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OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER
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Sådan sætter du din tablet op til din arbejdsmail og kalender:

1. Fra skrivebord nr 3 tryk på “Tryk for at tilføje SNS-konti” på 
Social Hub ikonet.

2. Tryk nu på Microsoft Exchange ActiveSync

3. Indtast din email adresse (brugernavn@asb.dk) og password 
og tryk på Manuel opsætning.

 

4. Indtast domæne,brugernavn og exchange-server adressen
Skriv “asb” før “\brugernavn” i feltet for Domæne: brugernavn.
Skriv “webmail.asb.dk” i feltet for Exchange-server.

Tryk derefter på Næste.

5. Accepter pop-op meddelelsen ved at trykke på OK og 
afvent  at din tablet kontrollerer brugernavn/password og 
serverindstillingerne. 

Dette kan godt tage et par minutter.

6.  Fjernsikkerhedsadministration
Serverindstillinger og politik på webmail.asb.dk, prompter dig om 
godkendelse for at kunne styre visse sikkerhedsfunktioner på din 
tablet.

Tryk OK

Fortsættes næste side
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E-mail og kalender-, og sikkerhedsindstillinger:
På skærmbilledet nu, kan du tiplasse forskellige indstillinger for 
synkronisering af E-mail, kalender og kontakter.

7. Det anbefales at standardindstillingerne anvendes med 
undtagelse af synkronisering af SMS som du kan slå fra ved at 
fjerne fluebenet i Synkroniser SMS. 

Skal din arbejdskonti være standard når du sender E-mail, skal du  
sætte et flueben i “send som standard e-mail fra denne konto”

Tryk på Næste

8. På denne skærm skal du aktivere enhedsadministratorer.
Denne indstilling er med til at beskytte indholdet af din tablet i 
forbindelse med tab eller tyveri. 

Tryk på Aktiver

9. Til sidst skal du navngive kontoen

Bemærk at, afhængigt af størrelsen af din mailboks, kan det godt 
tage et par minutter for din tablet at synkronisere.

10. For at tilgå din mail skal du klikke på ikonet “Social Hub”, som 
kan findes på skriverbord nummer 3.

11. På skrivebord nummer 2 vil der være en oversigt over de 
nyeste  e-mails som er sent til din standard konto. 

12. På skrivebord nummer 4 vil der være en oversigt over aktuelle 
aftaler fra din outlook kalender i “Dagsorden”
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E-MAIL FUNKTIONER

Sådan bruger du de basale e-mail-funktioner på din Tablet:

Du kan se en oversigt over din indbakke på skrivebord 2, eller 
tilgå din indbakke ved at  trykke på “Social Hub” på skriverbord 3.

Funktioner når du sender en mail:

Tastaturet aktiveres ved at trykke i et felt.
Derudover har du, når du skriver en mail, adgang til følgende 
funktioner:

Kontaktliste, Cc/Bcc, Sætte sig selv som “Cc”, Prioritering, 
Kryptering, Vedhæftning og vedhæftning af billeder.

Redigering af tekst:

For at redige i tekst, skal du blot trykke i teksten og bevare trykket 
i 3 sekunder. herefter vil du få følgende muligheder:

Med din indbakke åben, har du i øverste højre hjørne følgende 
muligheder:

Søg i indbakke, Opdater indakke, Ny Mail, Yderligere funktioner

Når du trykker på Yderligere funktioner, vil du kunne markere de 
mails som den valgte handling skal gælde for.

For at læse en mail, skal du blot trykke på den.
For andre funktioner skal du trykke på en valgt mail i 3 sekunder
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Sådan bruger du din kalender:

Du kan tilgå din kalender ved at klikke på ikonet i midten af 
værktøjslinje i  bunden af skærmen.

Navigering og funktioner i din kalender:

Du kan skife visning, ved at vælge om det skal være Dag, Uge, 
Måned eller Liste-visning i øverste venstre side af halenderen.

Derudover har du øflgende funktionsmuligheder:
Søg i kalenderen, opret begivenhed og yderligere funktioner.

Opret en begivenhed:

For at oprette en begivenhed kan du enten trykke på en dato i 
3 sekunder (begrænset funktionalitet), trykke på plusset i øverste 
højre hjørne, eller trykke 2 gange på en dato, hvorefter følgende 
skærmbillede vil dukke op.

Den nemmeste måde at oprette en heldags begivenhed, er at 
ved at trykke på en dato i 3 sekunder.

KALENDER FUNKTIONER

Det åbner en ny menulinje, hvorfra du kan trykke på “kalender”

For hurtigt at oprette en begivenhed, skal du trykke på datoen for 
begivenheden og holde trykket i 3 sekunder. 

For at få flere muligheder frem skal du trykke på pilen øverst til 
venstre i kalender. 


