(Mynd. 090517)

Opsætning af din nye arbejdsmobil
Samsung Xcover 3
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Google konto
Telefonen har et Androide styresystem, og er dermed en ”Google telefon”. Derfor skal du
bruge en Google konto for at hente Apps (programmer). Du kan med fordel oprette en Google
konto på PC’ern, men kan også gøre det på telefonen.
Opret gerne en arbejdes konto ex. SKIVEMOND@gmail.com
Der skal IKKE bruges Google konto for at hente Nexus Mobil eller Phoniro.
Opstart
1. Tænd telefonen – tryk til telefoner vibrer kort
2. Vælg sprog ”Dansk” > Start
3. ”Næste” ved WiFi
4. Betingelser og vilkår > Tryk v (ned) > Næste
5. ’ACCEPTER’ til ’ Jeg acceptere…..’
6. Har du er anden enhed? > Nej tak > Næste
7. Tilføj din konto > Vælg ”Flere” > Vælg ”Spring over”
8. Spring over kontokonfigurationen..
9. Indtast ”Fornavn” og Efternavn” > Tryk ’Klar’ > Tryk ”Næste”
10. Konfigurer e-mail > Ikke nu > Næste
11. Beskyt din telefon > Næste
12. Vælg skærmlås > Forslag: Mønster
13. Angiv mønster > Fortsæt > Bekræft
14. Underretninger > Næste
15. Google-tjenester > Tryk v x2 > Tryk ’Næste’
16. Samsung account > Tryk v > Spring over
17. My KNOX > Tryk v > Udfør

Indstillinger
Indledning:

[Apps knap]

[Hjem knap]

[Tilbage knap]

Indstillinger:
Tryk på

og vælg

.

2

Time out
1. Skærm >

eller
2. Skærm-timeout >
3. [Vælg] 1 minut
4. Tryk [Tilbage knap]

Tilladelser
1. Sikkerhed >

2. Ukendte kilder > aktiver
3. [Vælg] OK
4. Tryk [Tilbage knap]

SIM-kode
1. Sikkerhed >

2. Konfigurér SIM-Kortlås
Andre sikkerhedsindstillinger > Konfigurer SIM-kort-lås >
3. Fjern flueben i ”Lås SIM-kort”

4.Angiv PIN-kode ved skiftet.

Bluetooth
1.Om enheden > Enhedsnavn
2. [skriv ex.] Ny Nord Nat 4 > UDFØRT

3. Tænd for Bluetooth (Knappen er lys blå)
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Installation af Mobil Nexus
1. [Åben] Internet >

2. I søgefeltet, øverst på skærmen, skrives:

3. [Tryk]Gå
4. Klik på den downloadede app. (ved at trække ned i "rullegardinet" - træk fingeren fra
øverst i midten af telefonen, og træk det ned - klik på nexus-mobile.apk)

5. Efter installation logges på.
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6. Vælg kommune: Skive > OKAY

7.Tryk på synkronisér og brug Nexus-mobil.

Installation af Phoniros (nøglesystemet)
Hent Phoniro app’en
1. Åbn Internet og indtast adressen: https://secure.phoniro.se/download >Tryk ”Gå”
2. Indtast koden ved ID (8 cifre) 26373830.
3. Vælg "Download" (”Hämta”) og vent på at app’en, downloades på telefonen.
4. Klik på den downloadede app. (ved at trække ned i "rullegardinet" - træk fingeren fra
øverst i midten af telefonen, og træk det ned) - klik på:
Android_3.3.2_Skive_Kommun.apk)
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5. Vælg "Installér"
6. Vælg "Åbn", når applikationen er installeret.

Registrer Phoniro app’en
1. Register app’en (for at få de rigtige indstillinger og registrere app’en på serveren), skal
du blot indtaste telefonnummeret og så registrer.

Licenskode/nøgle, 16 cifre [4756541729036160] og telefonens navn (ex. Ny Nord Nat 4)
er indtastet i forvejen.
2. Du kan med fordel oprette en genvej på forsiden.

3. Når programmet åbnes, vælges ”Arbejde i borgerne”. Det er et nyt program med nye
muligheder.
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Muligheder i Xcover 3
Luk apps
Luk apps. og få mere hastighed og mindre strømforbrug.
Tryk på [Apps knap]

Tryk på ’LUK ALLE’ eller de apps der ikke bruges

Brug aktiv-tasten
Åben ’Indstillinger’

Åben Aktiv tasten

Indstil ’Kort tryk’ og ’Lang tryk’ og aktiver
’Brug, når skærmen er låst’
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