Installer apper fra pc-en
Du trenger ikke knotte på telefonen din for å laste ned apper. Android-brukere kan laste ned apper
til telefonen ved hjelp av PCen.
Når brukere med Android smarttelefoner skal laste ned en app, kan
en gjøre det via nettsiden Google
Play. Tilsvarende for Iphone-eiere
er AppStore på Itunes, og for Windows-brukere, Windows Store.
Det er ikke noen heksekunst å
oppsøke disse sidene og laste ned
det en trenger av applikasjoner.

opp flere LO Favør-apper. Velg den
du vil ha og trykk på «installer».
Hvis du har flere enheter, for eksempel både mobil og nettbrett, koblet opp til kontoen din, velger den
enheten du ønsker å installere appen på.

Kan ikke avinstallere

Selv om ikke denne enheten er ko-

Ekstrafunksjon

Google Play har en ekstrafunksjon
i forhold til de andre. Det er mulig
å laste ned appene til mobilen direkte fra PCen.
Hvis du for eksempel er interessert i å utforsker den nye LO Favør-appen, kan du gå inn i Google
Play på PCens nettleser. Skriv LO
Favør i søkefeltet. Det vil dukke

blet til PCen på noe vis, vil nedlastingsikonet i løpet av få minutter
vises på enheten. Nedlastingen og
installasjonen av LO Favør-appen
starter uten at du trenger å gjøre noe
som helst. Snart kan du boltre deg i
alle LO Favørs tilbud via den nyinstallerte appen.
Det er selvfølgelig mulig å gå tilbake til Google Play og installere appen også på de andre enhetene dine. I din Google Play-konto vil du
også ha en oversikt
over hvilke apper du
har installert. Skal du
avinstallere en app, er
du nødt til gjøre det
fra mobiltelefonen
eller nettbrettet. Det
er ikke mulig fra Google Play.
Iphone- og Ipadbrukere har ikke denne muligheten. Her
må
installasjonen
skje fra mobilen eller
nettbrettet. a
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Neste LO-Aktuelt trykkes 24. september.
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