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Man tror att man kan och vet allt om sin iPad. Det är först när man läser boken Min iPad som man
inser vilka möjligheter man missat. Nu ger Pagina ut den sjätte upplagan som även omfattar iOS
7, iPad Air och iPad mini.

Den här boken täcker allt du behöver veta (eller inte ens trodde var möjligt). Allt från installation och inställningar till att använda
appar som iBooks, Kalender, Pages och Kartor visas på ett enkelt sätt. Varje uppgift visas med lättbegripliga exempel och
numrerade illustrationer. Tydliga rubriker gör att man lätt och snabbt kan hitta det man vill veta utan att behöva söka igenom långa
textstycken.

Du lär dig att:
. använda de två kamerorna i iPad för att ta foton och video och dela dem med vänner
. ansluta din iPad till ditt WiFi och 3G/4G mobila nätverk
. använda Siri för att röststyra din iPad eller få information
. använda iCloud för att hålla informationen uppdaterad mellan dina olika iOS-enheter
. surfa på webben samt skicka och ta emot e-post
. ladda ner och installera appar för att göra din iPad ännu mer användbar
. använda funktionerna i den nya iBooks-appen
. spela in och redigera video med iMovie för iPad
. ta foton och redigera dem med iPhoto för iPad
. streama ljud och video till Apple TV och andra enheter
. hantera dina kontakter och kommunicera med hjälp av Meddelanden
. använda FaceTime och Skype för att hålla kontakt med vänner eller delta i videokonferenser
. använda Pages och Numbers för att skapa textdokument och kalkylblad
. använda Keynote för att skapa och visa presentationer

ISBN: 978-91-636-1032-5

Den sjätte upplagan omfattar: Apple iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air samt iPad mini med iOS 7.

Författaren Gary Rosenzweig är grundare och chef för CleverMedia Inc., ett företag som specialiserat sig på webb-baserade
spel och video podcasts. Gary är också producent och värd för MacMost, en sajt som lär människor hur man får ut det mesta av
sin Mac, iPad och iPhone. Gary har skrivit ett stort antal böcker som handlar om detta.

För recensionsexemplar och ytterligare information, kontakta:
Pelle Olofsson
070-590 11 82
pelle@pagina.se 

Pagina är ett av de ledande svenska fackboksförlagen. Sedan 1981 har vi givit ut cirka 1500 titlar inom IT, data, foto, hälsa,
kost, mat & dryck, debatt, barn & ungdom och presentböcker.


