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trengs er en e-postadresse, et brukernavn og et passord.
For at Pocket skal fungere i den
enkelte nettleser, må du installere
et utvidelsesprogram (extension).
Hvis du ikke har gjort det før, kan
det være lurt å spørre om hjelp. Utvidelsesprogrammet finner du enten i den enkelte nettleser eller på
getpocket.com.
Når utvidelsesprogrammet er installert, vil det vise seg et Pocketikon oppe til høyre i nettleseren.
Via dette ikonet vil du få tilgang til
uleste artikler.

Pocket har også en egen app
som kan lastes ned til mobilen eller nettbrettet. Da kan du lese de
uleste nettsidene også på disse enhetene.
Pocket er bare ett av flere program som kan hjelpe til med å løse
problemet med uleste nettsider.
Andre løsninger er Read Later Fast
og MarkForLater. Også programmet OneNote, som er en del av Office-pakka til Microsoft, og Evernote har funksjoner for å ta vare på
internettsider.a

Kjekt å bruke

Hvem har ikke vært innom en interessant nettside, men ikke hatt
tid til å lese den der og da?
Problemstillingen er ikke ny. I
alle nettlesere er det en bokmerke-funksjon hvor du kan samle
dine yndlingssider. Men bokmerker blir fort en stor opphoping av
tilfeldige pekere. Nyere nettlesere
har derfor gjemt bort bokmerkefunksjonen.
Men det finnes noen verktøy som
kan hjelpe med problemet «dette burde jeg ha lest», verktøy som
hjelper deg med å ta vare på sider
for å komme tilbake til dem seinere.
En løsning er «Pocket». Det er en
avansert bokmerke-funksjon som
installeres i nettleseren din.
Når du har funnet en nettside
av interesse, høyreklikker du på
musa, velger «Save to Pocket», og
siden, eller rettere sagt nettadressen, blir lagret i din konto. For å
finne tilbake til den uleste nettsiden logger du deg inn på din konto
i Pocket, og finner siden i ditt arkiv.
Pocket fungerer i de fleste nettlesere, men ikke med Internet Explorer.
På nettstedet getpocket.com
oppretter du en konto. Det som

torgny@lomedia.no
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