Telefon, Surfplatta eller Dator?
Agenda
 Vilka behov har du?
 Behövs fler enheter?
 Nackdelar och fördelar?
 Telefon
 Surfplatta
 Dator
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Vilka är dina behov?
• E-post
• Surfa
• Betala räkningar, beställa teaterbiljetter etc.

• Samtal över Internet. (Skype, Messenger, WhatsApp)
• Utskrift på papper (WiFi krävs för telefon och Surfplatta)
• Mobilt Bankid (Ej dator)
• Swish (Ej dator)

• Ringa (Ej dator)
• Tangentbord
• Kamera/Video
• SMS/MMS
• Navigator (GPS)

Behövs fler enheter?
Då de olika plattformarna har sina för- och nackdelar,
så brukar det vara bra med minst en telefon och en
surfplatta eller dator.

Smart Telefon
Två dominerande operativsystem ( Android och iOS ). Surfplatta och telefon har samma operativsystem.
I princip skiljer sig dessa endast av storleken och ett SIM-kort. Eget abonnemang/kontantkort krävs!

Fördelar

Nackdelar

•

Storleken

•

Storleken

•

Låg vikt

•

Litet digitalt tangentbord (kräver ofta en ”duttpenna”)

•

Behändigt format

•

Inget fysiskt tangentbord. Går att ansluta.

•

Bra batteritid

•

Pekskärm

•

Snabb uppstart

•

Inbyggd kamera/video

•

Många appar. (Gäller ej Windows)

•

Apparna är viruskontrollerade och ”ska” inte
innehålla skadlig kod om de hämtas från Play
Butik ( Android ) samt Appstore ( iOS )

•

Uppkoppling mot mobilt nätverk

•

NFC ( En överföringsteknik för mycket korta
avstånd. T.ex. att skicka data mellan två enheter,
betalning i kortterminal )

Surfplatta
Det finns tre typer av operativsystem.
Android, iOS och Windows

Fördelar

Nackdelar

• Storleken

• Sämre lagringsutrymme som
standard. Går att utöka med
minneskort

• Låg vikt
• Behändigt format
• Bra batteritid
• Pekskärm
• Snabb uppstart
• Många appar. (Gäller ej Windows)
• Apparna är kontrollerade och
”ska” inte innehålla skadlig kod

• Inget fysiskt tangentbord.
Går att ansluta.
• Få ingångar. (Surfplattor
bygger på trådlös
kommunikation med
omgivningen)
• Storleken

Traditionell dator
Fördelar

Nackdelar

• Stor skärm

• Storleken

• Tangentbord

• Sämre batteritid

• Många anslutningsmöjligheter. Fler USBkontakter, HDMI, Minneskortläsare, DVD?

• Lätt att man av misstag installerar
infekterade program

• Många anpassningsmöjligheter. T.ex. fler
användarkonton
• Stor lagringskapacitet

• Stationär dator har stora möjligheter till
utbyggnad
• Koppla in skrivare fysisk
• Bättre vid t.ex. bildbehandling

2 i 1-dator
(kallas ibland också för hybrid)

Fördelar

Nackdelar

• Surfplatta och dator i en enhet

• Har Windows på surfplattan

• Pekskärm

• Mycket begränsat med appar

• Tangentbord (både fysiskt och digitalt)
• Bra batteritid

Frågor på det?
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