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Datorklubb Ekenäs 10.11.2020
1. Spara dagens anteckningar från mikromanu.net till mappen Datorklubb2020
2. eHälsa – har någon bokat tid med hjälp av den?
3. Andra tjänster där bankkoder används för identifiering
- Mina kanta sidor (Omakanta)
- FPA, (KELA) – där kan du hitta dina pensioner, läkemedels- och reseersättningar,
ansökningar som du har lämnat in, lämna ansökningar, som bilaga godkänns också bilder
av bilagor osv.
- MinSkatt (Omavero) – skatteärenden, inkomsts och fastighetsskatt osv.
4. Biblioteket e-böcker
Hem > Fritid > Biblioteket > E-material

Pinkoden får du från biblioteket.
Installera appen Biblio på din ”smart”telefon eller tablett. Finns både för Android och
Apple-enheter. För att ta ibruk appen måste du ange bibliotekets namn, Helle,
bibliotekskortets nummer och pinkod. Sen är det bara att låna och börja läsa eller lyssna.
Helle nätbibliotek
Logga in med ditt bibliotekskort-nummer och pin kod. Du kan undersöka dina lån,
reservera böcker, förnya lån osv. Du får också e-postmeddelande om utgående lån osv.
Press Reader
Ditt Helle-bibliotek erbjuder dig gratis tillgång till tidningstjänsten
PressReader. PressReader innehåller tusentals olika tidningar och
tidskrifter på över 80 olika språk. Själva tjänsten är engelskspråkig.
Du kan använda PressReader på distans genom att klicka på PressReader logon nedan.
Från Finland finns tidningarna HBL, Västra- och Östra Nyland. Från Sverige hittas bla.
Dagens nyheter osv.
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5. Foto-appen
Du kan importera foton och videor som finns lagrade på en kameras SD-kort, en USBenhet eller på någon annan enhet.
-

Använd en USB-kabel för att ansluta enheten till datorn.
Välj Importera och följ instruktionerna för att importera från USB-enhet.
Appen väljer automatiskt objekt du inte har importerat tidigare, men du kan även
välja själv vad du vill importera.

Obs!
Om du använder en Android-telefon och det inte går att importera foton kanske du
behöver ändra telefonens USB-inställning för att tillåta överföring av foton.
Klicka på knappen Importera
nere på rutan.

6. Whatsapp på datorn
- gå till adressen web.whatsapp.com
- Starta Whatsapp på telefonen, öppna menyn och välj Whatsapp web.
- Ta bild av QR-koden som syns på datorn
- Whatsapp skärmen från telefonen visas på datorn.
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