APPLE-ID
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HVAD ER ET APPLE-ID?
Et Apple-id er den brugerprofil, som skal bruges, hvis
man vil have fat i et af Apples digitale produkter såsom
et musikstykke, en app eller en video.
Apple-idet består af en e-mailadresse og et kodeord.
Mange har allerede en brugerprofil, der bruges, når der
købes ind på nettet f.eks. via BilletNet, Molslinjen eller
DSB.
Brugerprofilen, der bruges til at købe produkter hos
Apple kaldes for et “Apple-id”.
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MAN SKAL IKKE
HAVE ET APPLE-ID
Men...
Der er mange fordele ved at have et apple-id, både
for skolen og eleverne.
For elevernes vedkommende handler det om, at de
kan hente musik, bøger, apps samt benytte tjenester
som face-time, beskeder og meget andet.
For skolen er det en stor fordel, hvis eleverne har et
apple-id, da de så i høj grad kan udnytte
mulighederne i iPaden, men også, at de selv kan
hente apps, der kan bruges i undervisningen.
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ICLOUD
Den største fordel for skolen og eleverne er dog,
at et Apple-id kan aktivere iCloud.
iCloud er en internettjeneste, hvor elever
automatisk kan få lavet en back-up af deres
arbejder.
Det er en stor fordel, hvis iPaden skulle gå i
stykker. Eleverne vil nemlig efterfølgende kunne
hente deres arbejde ned fra iCloud og installere
det på en ny iPad.
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ALDERSGRÆNSE
Man skal være 13 år for at kunne oprette et
Apple-id. Det betyder, at skal børn under 13 år
have et Apple-id, så skal det oprettes af
forældrene.
Skolen har en vejledning, der viser, hvordan et
Apple-id oprettes.
De forældre, der ønsker det, kan også få hjælp på
skolen til at oprette et Apple-id.
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KREDITKORT
Man kan tilknytte et kreditkort til et apple-id. Det
anbefales dog ikke at gøre det, da der andre steder i
landet har været eksempler på, at forældre har betalt
særdeles store summer for deres børns
spilleaktiviteter.
Hvis man ønsker, at børnene skal kunne købe musik
eller apps, så kan man købe et gavekort til dem,
således at de højst kan bruge beløbet på gavekortet.
Skolens vejledning viser, hvordan et Apple-id oprettes
uden brug af kreditkort.

