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Hold oversikt over tele-
fonappene dine fra pc-
en

Framover

Følg oss på Facebook og Twitter

Kjekt å bruke
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Neste LO-Aktuelt trykkes 24. september.

Installer apper fra pc-en

Du trenger ikke knotte på telefo-
nen din for å laste ned apper. An-
droid-brukere kan laste ned apper 
til telefonen ved hjelp av PCen.

Når brukere med Android smart-
telefoner skal laste ned en app, kan 
en gjøre det via nettsiden Google 
Play. Tilsvarende for Iphone-eiere 
er AppStore på Itunes, og for Win-
dows-brukere, Windows Store. 

Det er ikke noen heksekunst å 
oppsøke disse sidene og laste ned 
det en trenger av applikasjoner. 

Ekstrafunksjon
Google Play har en ekstrafunksjon 
i forhold til de andre. Det er mulig 
å laste ned appene til mobilen di-
rekte fra PCen. 

Hvis du for eksempel er inter-
essert i å utforsker den nye LO Fa-
vør-appen, kan du gå inn i Google 
Play på PCens nettleser. Skriv LO 
Favør i søkefeltet. Det vil dukke 

14. september 
Sverige velger Riksdag.

16. september 
FNs hovedforsamling åpner. 
Fram mot 27. september blir det 
toppmøte om klima, møter om 
befolkning og utvikling og en 
verdenskonferanse om urfolk.

18. september 
Matsikkerhet — konferanse 
om norsk matproduksjon og 
matforsyning; Oslo.

20. september 
«Kvinner på tvers» over to da-
ger; Oslo. 

22. september 
Sjømannsforbundets lands-
møte åpner i Trondheim. 

LOs utdanningskonferanse 
diskuterer blant annet hvor-
dan man kan styrke kunn-
skaps- og kompetansepolitik-
ken; Sørmarka.

23. september 
FN-toppmøte om klimaend-
ringer; New York. 
 
«Olje og gass i Norges matfat» 
— Landsbykonferansen vekt-
legger folkehelse; Stavanger.

24. september 
«Marine muligheter»,  Fiske-

ridirektoratets fagkonferan-
se om framtida til akvakultur-
næringen; Oslo.

25. september 
«Er europeiske samarbeidsut-
valg en del av tillitsvalgarbei-
det?» er tema for LO-seminar; 
Folkets Hus.

opp flere LO Favør-apper. Velg den 
du vil ha og trykk på «installer».

Hvis du har flere enheter, for ek-
sempel både mobil og nettbrett, ko-
blet opp til kontoen din, velger den 
enheten du ønsker å installere ap-
pen på. 

Kan ikke avinstallere
Selv om ikke denne enheten er ko-

blet til PCen på noe vis, vil nedlas-
tingsikonet 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 nyin-
stallerte appen.

Det er selvfølgelig mulig å gå til-
bake til Google Play og installe-
re appen også på de andre enhete-

ne dine. I din Goog-
le 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 Goo-
gle Play. 

Iphone- og Ipad-
brukere har ikke den-
ne muligheten. Her 
må installasjonen 
skje fra mobilen eller 
nettbrettet. a

foto: colourbox.com
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