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versie 1.4

Over mezelf

25 jaar  fanboy
Combinatie iPhone 📱 / iPad 🐸 / Mac 💻 /  Watch ⌚ /  TV 📺
Maar: toch kritisch voor wat Apple doet en niet doet

Wat is iOS?
Mobiel besturingssysteem
Gebaseerd op Darwin (BSD / Unix)
Bijna 10 jaar oud (29 juni 2007 - iPhone OS)
Gebruikt op iPhone / iPad / iPod touch
Marktaandeel: 10-15% van mobiele toestellen
iOS 10: één maand oud en 50% iOS-marktaandeel

Wat is het verschil tussen
een iPhone en een iPad?
Het formaat, uiteraard 😉
iOS gedraagt zich licht anders
bv. geen rekenmachine op iPad
bv. geen multi-touch gebaren en split-screen op iPhone

Wat is iCloud?
Simpel gezegd: wat Exchange en OneDrive zijn voor bedrijven,
is iCloud voor particulieren
e-mail / contacten / agenda / herinneringen / notities / opslag
+ foto's / wachtwoordsynchronisatie / reservekopie / ...
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Simpel gezegd: wat Exchange en OneDrive zijn voor bedrijven,
is iCloud voor particulieren
e-mail / contacten / agenda / herinneringen / notities / opslag
+ foto's / wachtwoordsynchronisatie / reservekopie / ...
Google biedt gelijkaardige dienstverlening aan

Wat is iCloud?
Wat gebruik je dan best?
Ikzelf: Exchange + iCloud
Bedrijfs-accounts? ➡ Exchange
iPhone + iPad (+ Mac)? ➡ iCloud
Android telefoon + iPad (+ Windows)? ➡ Google
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iCloud
Meerdere iPhone/iPad/Mac-gebruikers binnen hetzelfde gezin? Stel dan via
Instelling > iCloud zeker en vast "Gezin" in.
Leden van je gezin mogen je aangekochte apps installeren zonder meerkost.
Het is dus onnodig om 2x dezelfde app aan te kopen binnen hetzelfde gezin.
Indien gewenst kunnen ze ook de betaalmethode delen, zodat iedereen met
bv. dezelfde VISA-kaart aankopen kan doen.
Dit is overigens de enige ondersteunde manier om iCloud-accounts aan te
maken voor -13-jarigen

iCloud

iCloud
iCloud Drive: cloud-opslag, zoals Dropbox of
OneDrive. De storage-plannen van Apple zijn bij de
goedkopere op de markt.
Foto's: synchroniseer automatisch je foto's tussen
al je apparaten
Mail: als je mails wil lezen vanop een @icloud.comadres (= niet verplicht, een Apple ID hoeft absoluut
geen icloud.com-adres te zijn)
Contacten: om automatisch contacten te
synchroniseren
Agenda's: synchroniseer kalenders, en deel ze met
bv. je gezinsleden
Herinneringen: idem

Safari: synchroniseer je Safari-favorieten tussen je
apparaten
Woning: voor wie gebruik maakt van iOScompatibele domotica
Notities: synchroniseer je notities
Wallet: zie aparte slide
Sleutelhanger: om je opgeslagen Safariwachtwoorden en wifi-wachtwoorden te
synchroniseren
Reservekopie: maak automatisch een back-up van
je iOS-toestel in de cloud
Zoek mijn iPhone: zorg dat je een verloren iPhone
of iPad kan terugvinden

Zoek mijn iPhone
Zoek mijn iPhone is de ingebouwde beveiliging die toelaat om een verloren
iPhone te vinden en vanop afstand te vergrendelen of te wissen.
Zorg dat Zoek mijn iPhone ingesteld is via Instellingen > iCloud > Zoek mijn
iPhone. Vink "Stuur laatste locatie" aan als je wil dat je iPhone zijn locatie nog
verstuurt naar de iCloud-servers voor de batterij het begeeft.
De locatie van je toestel is opzoekbaar via de Zoek mijn iPhone-app op elk
iOS-toestel van jezelf of één van je iCloud-gezinsleden, of indien je inlogt ook
op de iOS-app van gelijk wie anders.
Ook via iCloud.com kan je ten allen tijde aan je locatie en de bijhorende opties.

Zoek mijn iPhone

Wat zijn emoji? 😂
Emoji zijn géén afbeeldingen, wel tekens
Kunnen dus op elke plaats gebruikt worden waar normaal gezien letters
kunnen gebruikt worden
Geen Apple-uitvinding, maar Unicode-standaard
Elk besturingssysteem bepaalt wel hoe de emoji er uit zien
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Touch ID
iPhone 5S / 6 / 6S / 7 / SE // iPad Air 2 / mini
3 / mini 4 / Pro
Gebruik je vinger om je iPhone of iPad te
ontgrendelen
Stel op dat moment ook een complexere
toegangscode in
Ook nog: apps kopen, toegang tot bv. bankapps, ...

3D touch
iPhone 6S / 7
Drukgevoeligheid: druk harder op je scherm om bv. previews van
webpagina's te krijgen als je op een link drukt, of om snelmenu's en
widgets te krijgen als je op een app drukt
Notificaties: druk hard om een notificatie te bekijken
Bedieningspaneel: druk hard voor shortcuts
Berichtencentrum: druk hard om alles te wissen

3D touch

Enkele algemene trucjes...
Snel naar boven scrollen? Klik op het uur in de statusbalk bovenaan om
razendsnel naar boven te scrollen.
Copy-paste: via snelmenu wanneer je iets selecteert, of via icoontjes op de
werkbalk boven het toetsenbord.

Enkele algemene trucjes
Een lijst naar beneden "trekken" zorgt
meestal voor een refresh.

Vind je geen "Delete" knop? Probeer
eens om te swipen naar links.

Zoek je de Undo-knop? Schud met je
iPhone.

Enkele algemene trucjes...
Screenshots nemen, zoals gebruikt in deze presentatie?
Druk gelijktijdig op de thuisknop en de powerknop (ronde knop onderaan
en langwerpige knop aan de zijkant of de bovenkant).
Een foto-geluid klinkt. De screenshot is opgeslagen in de fotobibliotheek.
iPhone helemaal gecrasht? Hou de thuisknop en de powerknop 10
seconden lang ingedrukt. De iPhone herstart.
Bij de iPhone 7 gebruik je de volumeknop in plaats van de thuisknop.

Het startscherm in zijn
vele gedaanten
Startscherm
Startscherm met muziek
Startscherm met notificaties
Widget-scherm
Berichtencentrum
Zoekscherm
Bedieningspaneel
Fotocamera

Startscherm met muziek

Startscherm met notificaties
Schuif een notificatie naar rechts: open de notificatie in de betreffende app
Schuif de notificatie naar links: wis de notificatie of bekijk de notificatie in een
grotere view*
Grotere view: biedt rijke interactie-mogelijkheden
Gemiste notificaties? In het Berichtencentrum

* iPhone 6S / 7: druk hard om notificatie te bekijken

Startscherm met notificaties

Widgetscherm
Widgetscherm biedt snelle info van de
apps naar jouw keuze
Bv. favorieten, weer, agenda, kaarten, ...
Widgets kiezen en rangschikken: via
"Wijzig" knop onderaan

Berichtencentrum
Sleep van bovenrand naar beneden
Bevat gemiste notificaties
Interactie: zoals op startscherm
Kunnen één voor één gewist worden
(sleep naar links) of gewist worden per dag
(kruisje)
iPhone 6S / 7: druk hard op kruisje om
alles te wissen

Zoekscherm
Bereikbaar vanuit widgetscherm (tik bovenaan in zoekveld) of van op appscherm (sleep vanuit
midden van appscherm naar beneden)
Doorzoek je hele iPhone: apps, contacten, webpagina's, ...
Stel ook vragen:
25 / 8
£67
$34 in £
Apps uitsluiten? Instellingen > Algemeen > Zoek met Spotlight

Zoekscherm

Bedieningspaneel
Swipe van de onderkant van het scherm naar boven
2 paneeltjes: algemene instellingen en muziek (swipe van links naar rechts om te
wisselen)
Snelle toegang tot Vliegtuigmodus, wifi, Bluetooth, Niet storen, geluid,
rotatievergrendeling, helderheid, Night Shift, AirPlay, AirDrop, zaklamp, timer,
rekenmachine, fotocamera
3D-touch geeft toegang tot specifieke shortcuts, zoals sterkte zaklamp en snelle timers
Instellingen > Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel

Wat is AirPlay?
AirPlay is een Apple-protocol waarmee klank en/of video kunnen gestreamd
worden over een lokaal wifi-netwerk
Bv. Apple TV biedt AirPlay-mogelijkheden om van op een iPhone, iPad of
Mac te streamen naar een tv-toestel (zoals ik tijdens de SesTech' gedaan
heb)
Bv. Bose SoundTouch-speakers ondersteunen AirPlay om draadloos audio
te streamen

Wat is AirDrop?
AirDrop is een Apple-protocol om draadloos
foto's en andere bestanden uit te wisselen
tussen iOS-devices en/of Macs.
Werkt via lokale wifi tussen 2 toestellen verbinding met een wifi-netwerk is dus niet
nodig (werkt dus ook midden in de woestijn)
Selecteer de bestanden die je wil
doorsturen en kies via het Delen-scherm de
bestemmeling van je bestanden

Wat is Night Shift?
Blauw licht (uitgestraald door een display) zou
schadelijk zijn voor de nachtrust
Los daarvan is het 's avonds aangenamer om op
een "warmer" scherm te kijken
Met Night Shift kan je het scherm warmer
maken. Je kan dit manueel doen, of automatisch
laten meegaan met zonsondergang en -opgang
Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Night
Shift

Hé Siri!
Siri is de virtuele spraakassistent van Apple
Combinatie van
Spraakherkenning
Artficiële Intelligentie om bevelen te begrijpen
Activeren via
Thuisknop ingedrukt houden
iPhone 6S / 7: "Hé Siri" zeggen tegen je toestel

Hé Siri!

Hé Siri
zinnetjes om te proberen
Heb ik straks een paraplu
nodig?
Zet een timer van een kwartier
Herinnering wasmachine
aanzetten wanneer ik thuis
kom
Herinnering gerief uit frigo
wanneer ik hier vertrek
Toon mijn mails
Stuur een bericht naar
Annemie Depuydt ik zal een
beetje later zijn punt

Bel Rik Torfs
Bel mijn vrouw via WhatsApp
Wanneer spelen de Rode
Duivels?
Hebben de Rode Duivels
gewonnen?
Hoe wandel ik van hier naar
Delhaize?

Hoe hoog is de Mount
Everest?
Toon de aandelen van
Samsung
Voeg water toe aan mijn
boodschappenlijst
Maak het scherm lichter
Zoek foto's van katten

Routebeschrijving naar huis

Start Netflix

Zoek een benzinestation

Hoeveel is de vierkantswortel
van 16?

25 euro in Britse pond

In nood: medische ID
Wat als je een ongeval hebt, waarbij de omstaanders je iPhone
willen gebruiken?
Via de "Noodgeval"-knop op het wachtwoord-scherm, kan je een Medische
ID raadplegen, met bloedgroep-info, allergie-info en contactinfo van je
primaire contacten. Deze kunnen gebeld worden zonder de telefoon te
ontgrendelen.
Je medische ID vul je in via de Gezondheid-app

App-scherm
Naar beneden swipen: zoekscherm openen
Apps op elkaar slepen: folders maken
Folders kunnen ook in de Dock onderaan gezet worden, voor snelle
toegang
3D-touch: hard drukken op apps om snelmenu's te openen

De thuisknop
Eén keer klikken: verlaat de huidige app
Twee keer klikken: app-wisselaar
Drie keer klikken: toegankelijkheidsopties (apart in te
stellen)
Ingedrukt houden: Siri
Vinger laten rusten op de knop: Touch ID
Twee keer tikken (zonder klikken) op de knop: breng
de bovenste elementen op het scherm binnen bereik
van de duim

Wisselen tussen apps
Via app-wisselaar (2 keer klikken op thuisknop)
Via back-knop linksboven (als je vanuit een andere app doorverwezen bent)
Op iPad: via swipe-bewegingen met meerdere vingers
vier vingers omhoog swipen: appwisselaar
vier vingers naar links en rechts swipen: wisselen tussen apps
knijpbeweging met vijf vingers: terug naar appscherm

Wisselen tussen apps

Wisselen tussen apps

In de appwisselaar kan je apps omhoog
swipen om ze geforceerd af te breken. Dit
kan nuttig zijn om gecrashte apps of
apps die zich vreemd gedragen opnieuw
op te starten in stabiele toestand.

Het "Delen"-scherm
Vanuit heel wat apps heb je de mogelijkheid om een foto, bestand, document, ... te
delen met andere personen of te versturen naar een andere app
Bv. verstuur een foto die je net hebt getrokken per e-mail of bericht naar iemand
anders
Bv. deel een Word-document met een persoon in je buurt (via AirDrop)
Bv. open een PowerPoint-bijlage uit een mail rechtstreeks in PowerPoint zelf
Bv. kopieer de link van een actieve webpagina in Safari (in plaats van te foefelen in
de adresbalk in een poging om de hele URL geselecteerd te krijgen)

Het "Delen"-scherm

Instellingen
De instellingen zijn een nuttige bron van tips en tricks: ga er eens rustig
door
Zoeken naar een bepaalde instelling: sleep vanop het instellingenscherm
naar beneden, een zoekveld verschijnt

Vliegtuigmodus
Vliegtuigmodus zet alle "radio's" van je toestel uit: wifi, Bluetooth en
telefoonsignaal worden onderbroken
Er komt niets meer door op je toestel, en je batterij zal dagenlang meegaan
😜
Het is mogelijk om manueel stukken te overriden: bv. zet vliegtuigmodus aan,
en daarna wifi opnieuw expliciet aan: je telefoonsignaal zal nog steeds uit
staan, maar je hebt wel wifi
Snelste inschakelmanier: via bedieningspaneel onderaan scherm

Mobiele data
Heb je een data-abonnement, dan kan je via Instellingen
> Mobiele data je dataverbinding aan- of afzetten
Daarvoor moeten je APN-instellingen wel correct zijn
ingevuld onder Instellingen > Mobiele data > Opties
mobiele data > Mobieledatanetwerk
Voor Orange is dit "iphone.mobistar"
Je kan ook je verbruik opvolgen. Zet een maandelijkse
herinnering om je datatellers te resetten op de dag
waarop je facturatie begint te lopen. Op die manier kan
je zien welke apps data verbruiken, en hen dat eventueel
verbieden.

Persoonlijke hotspot
Via "Persoonlijke hotspot" kan je je iPhone
gebruiken om internetverbinding te hebben
op je iPad, Mac of pc
Daarvoor moeten je APN-instellingen wel
correct zijn ingevuld onder Instellingen >
Mobiele data > Opties mobiele data >
Mobieledatanetwerk
Op iPhones, iPads en Macs die met
dezelfde iCloud-account zijn aangemeld,
worden persoonlijke hotspots automatisch
herkend, en kunnen ze opgestart worden
zonder dat je je iPhone hoeft uit te halen of
te ontgrendelen.

Niet storen
Ideaal voor in de cinema of voor de iPhone die 's nachts op het
nachtkastje oplaadt: zorg ervoor dat de iPhone niet trilt, geen
geluiden maakt, en het scherm niet laat oplichten voor notificaties.
Het effect is vergelijkbaar met vliegtuigmodus, maar het verschil is
dat de berichten op de achtergrond wel binnen komen, en dus
ook onmiddellijk zichtbaar zijn als je zelf het scherm aan zet.
Uitzonderingen mogelijk: bv. laat oproepen van mijn familie wél
door, laat oproepen van iemand die meermaals probeert ook door.
Kan automatisch aangezet worden, bv. elke nacht van 22 u. tot 7
u.
Manueel inschakelen: via bedieningspaneel

Berichtgeving
Heb je apps die je te veel ambeteren met berichtjes, rode teller-bolletjes of
geluidjes? Leg ze aan banden via Instellingen > Berichtgeving
Per app kan je instellen:
Sta berichtgeving toe: mag de app überhaupt iets van notificaties geven?
In Berichtencentrum: mogen de notificaties van de app in het Berichtencentrum verschijnen?
Geluiden: mogen de notificaties een geluidje spelen?
Badge-appsymbool: mag er een rood bolletje met een cijfer verschijnen bij het app-icoontje?
Op toegangsscherm: mag een notificatie zichtbaar zijn op je startscherm, voor je je iPhone
ontgrendelt?

Berichtgeving

Berichtgeving voor Mail
Bij Mail kan de Berichtgeving nog verder verfijnd
worden:
Er is aparte berichtgeving mogelijk per mailbox (bv. ik wil
mijn werkmails op mijn startscherm maar mijn privé-mails
niet)
Er is aparte berichtgeving mogelijk voor VIPs
(gedefinieerd in Mail app) (bv. ik wil dat de mails van mijn
vrouw een ander geluidje geven)
Er is aparte berichtgeving mogelijk voor mails die je
markeert via "Laat het me weten"
(bv. ik wil geen berichtgeving van mails, behalve voor
mails waarbij ik echt wel op een antwoord zit te wachten)

Mail
Instellingen
Instellingen > Mail > Accounts
Beheer accounts en voeg er nieuwe toe
KU Leuven-accounts voeg je toe via "Exchange"
Bepaal ook hoe vaak je wil checken op nieuwe mails,
via "Nieuwe gegevens".
Minder vaak = beter batterijleven.
(zet Push in dat geval af)

Mail
Instellingen
Verdere opties Instellingen > Mail:
Voorvertoning: bepaal hoeveel regels er in de mailboxlijst getoond worden
Veegopties: stel opties in om snel mails te behandelen met swipe-bewegingen
"Vraag bij verwijderen": een extra bevestiging, voor als je per ongeluk op het vuilbakicoontje drukt
Berichtenreeksen: toon automatisch gerelateerde mails uit andere mailmappen
Nieuwste berichten bovenaan: is wellicht een logischer rangschikking. Zet dit dus aan.
Handtekening: verwijder het standaard "Verstuurd van op mijn iPhone"-tekstje

Mail
Accounts
De Mail-app ondersteunt meerdere accounts. Je kan de inboxen van je
verschillende accounts elk afzonderlijk bekijken, of je kan de speciale inbox
"Alle inkomende" bekijken, waar al je mail-accounts chronologisch door
elkaar staan.
Wil je bepaalde accounts passief op je toestel houden, dan kan je via
Instellingen > Berichtgeving instellen dat je geen berichtgeving over deze
mails wil krijgen, en dat het aantal ongelezen mails voor die account niet in
het Badge-appsymbool mag getoond worden.

Mail
Op vakantie en geen zin om je werk-mail te zien?
Je kan je KU Leuven-Exchange-account natuurlijk volledig
verwijderen van je toestel, maar dan moet je deze achteraf
opnieuw instellen, en dan ben je ook de bijhorende contacten
en kalenders (tijdelijk) kwijt.
Twee betere manieren om de account tijdelijk uit te schakelen:
Ofwel: schakel berichtgeving voor deze account uit, via
Instellingen > Berichtgeving
Ofwel: schakel "mail" voor je Exchange-account tijdelijk
uit via Instellingen > Mail > Accounts > KU Leuven > Mail
Je account blijft dan wel actief, maar de mails verdwijnen
tijdelijk.
Na je vakantie schakel je dit vinkje gewoon opnieuw in.

Mail
Postbussen-lijst en Vips
De standaard-Postbussen-lijst in de Mail-app is
volledig instelbaar. Je kan hier je favoriete
mappen laten verschijnen, en je kan slimme
mailboxen laten verschijnen.
Bv.: ongelezen mails, gemarkeerde mails, mails
met bijlagen, mails van vandaag, ...
Via het i-icoontje bij de Vip-mailbox bepaal je wie
je Vips zijn.

Mail
Veegacties
In de berichtenlijst (bv. je inbox) kan je via "Veegacties" heel makkelijk snel
door je mailbox gaan.
Stel bv. in dat een veegbeweging naar rechts een bericht archiveert, en een
veegbeweging naar links een bericht verwijdert.
Veeg je langzaam naar links, dan krijg je een menu met meerdere opties
voor een bericht (bv. toon verwante berichten of markeer als ongelezen)

Mail
Voorkeuren over mappen
Een bericht archiveren? In welke map
komt dat dan terecht?
Kies zelf je voorkeursmappen via Instellingen >
Mail > Accounts > [naam account] > Account >
Geavanceerd > Postbusinstellingen
Voor Exchange-accounts zijn de opties hier
eerder beperkt - een aantal van deze instellingen
worden bepaald door de Exchange-server

Mail
Berichten verplaatsen
Een bericht verplaatsen terwijl je door je mailbox gaat?
Via de knop "Bericht verplaatsen" kan je een mailbox kiezen. Je
kan ook berichten verplaatsen tussen accounts (bv. van je KU
Leuven-account naar je privé-mailbox).
Mail onthoudt waar je mails typisch plaatst, en zal voor
herkende e-mails een locatie voorstellen. Als je bv. "KU Leuven
nieuws" iedere keer in een folder "Nieuwsbrieven" plaatst, zal hij
dat de volgende keer zelf voorstellen.
Bericht markeren als spam? Gebruik het vlagje, en "Verplaats
naar reclame"

Mail
Laat het me weten
Optie "Laat het me weten" bij opstellen nieuwe berichten of via Vlagje > Laat het
me weten: kies voor aparte berichtgeving voor bepaalde berichten waarvan je op
opvolging wacht.
Berichtgeving wordt ingesteld via Instellingen > Berichtgeving > Mail
Je kan in de mappenlijst ook een aparte slimme mailbox instellen met enkel deze
berichten

De naam van je iPhone
Instellingen > Algemeen > Info > Naam
Verander de naam van je iPhone van "iPhone naar Karel" naar iets wat meer
je privacy garandeert - deze naam is zichtbaar op hotspots waarop je
ingelogd bent.
Bv. "Jos het belmachien" of "*❤📱"

Handoff
Werk taken af op je ene toestel die je begonnen bent op je andere toestel
Bv. typ verder op je Mac aan een mail die je op je iPhone begonnen bent
Bv. lees op je iPhone verder op een webpagina die je op je iPad aan het
bekijken was
Werkt tussen iOS- en macOS-devices die met dezelfde iCloud-account
ingelogd zijn
Beschikbaar via icoontje linksonder op startscherm, of via balkje onderaan in
appwisselaar

Handoff

Multitasking
Enkel op iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad Pro
Instellingen > Algemeen > Multitasking
Sta meerdere apps toe: zie volgende slide
Video blijft op voorgrond: als je bv. Netflix of een webpagina waar een video
op speelt, verlaat, blijft de video spelen, bovenop de app waar je je in bevindt.
Speelvenster kan groter en kleiner gemaakt worden, of kan verplaatst worden.
Gebaren: zie slide "Wisselen tussen apps"

Sta meerdere apps toe / Split-screen
Sinds iOS 9 is het mogelijk om op recente iPads meerdere toepassingen
tegelijk te draaien. Op iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad Pro is het bovendien
mogelijk om deze permanent naast elkaar zichtbaar te houden.
Swipe terwijl een app open staat van de rechterkant van het scherm naar
binnen. Een balk met een app opent.
Swipe in die balk van op het streepje bovenaan naar beneden om een app te
kiezen.
Klik op het streepje aan de linkerkant van die balk om de app permanent te
openen, en eventueel het venster te herschalen.

Sta meerdere apps toe / Split-screen

Toegankelijkheid
Apple staat bekend voor zijn grote aandacht voor toegankelijkheid: aspecten van het besturingssysteem
die zorgen dat bv. mensen met een visuele handicap makkelijker gebruik kunnen maken van het systeem.
Neem zeker Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid eens rustig door.
De handigste op een rijtje:
Vergrootglas: gebruik je iPhone-camera als vergrootglas
Herstel door schudden: de "undo" functie: schud met je telefoon
Trillen: als je de trillingen volledig wil uitschakelen
Bereik: tik dubbel op thuisknop om aan de bovenste regionen van je scherm te kunnen
Begeleide toegang: geef je iPad in veilige handen aan bv. je kind, terwijl de toegang tot andere apps
onmogelijk gemaakt wordt

Beheer opslagruimte
Waar gaat je beschikbare ruimte van je iPhone
heen?
Onder Instellingen > Algemeen > Beheer
opslagruimte > Opslag > Beheer opslag kan je zien
welke apps het meeste gebruiken, en ze eventueel
verwijderen.
Je kan er ook zien hoeveel iCloud-ruimte je
gebruikt

Ververs op achtergrond
Heel wat apps voeren op de achtergrond taken uit, terwijl de app
niet open is: Mail checkt voor nieuwe berichten, Safari laadt een
webpagina verder, Facebook kijkt of je nieuwe likes hebt,
WhatsApp luistert of er nieuwe berichten zijn, ...
In veel gevallen is dit wenselijk, in andere gevallen betekent dit
alleen maar batterijgebruik. Bv. Van Twitter wil je misschien niet
dat hij op de achtergrond iets doet - als hij tweets zoekt zodra je
de app opent, is dat al goed genoeg voor je!
Via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond kan je
bepalen welke apps er wel of niet mogen werken terwijl ze niet
actief zijn.
Wil je weten welke apps veel achtergrondtijd gebruiken? Check
via Instellingen > Batterij

Batterij
Instellingen > Batterij geeft je een overzicht van de apps die in
de afgelopen 24 uur of afgelopen 7 dagen het meeste batterij
gebruikt hebben.
Via het klok-icoontje krijg je bovendien een beeld van of ze dat
op de voor- of achtergrond gedaan hebben (zie vorige slide)
Op iPhone kan je hier ook de Energiebesparingsstand opzetten:
je iPhone doet dan veel minder taken op de achtergrond,
waardoor je een tijdje langer met je laatste percentjes kan doen.
De optie om dit in te schakelen wordt automatisch aangeboden
bij de melding "20% batterijlading resterend"

Beeldscherm en helderheid
Batterij besparen? Zet je helderheid niet hoger dan nodig.
Helderheid aanpassen kan makkelijk via Bedieningspaneel, of via Siri:
"Maak het scherm lichter"
Night Shift: zie aparte slide voor uitleg
Je kan Night Shift manueel inschakelen (bv. via Bedieningspaneel), maar
je kan ook instellen dat het automatisch moet ingeschakeld worden bij
zonsondergang

Spelingcontrole
Onder Instellingen > Algemeen > Toetsenborden vind je de optie om Autocorrectie in- of uit te
schakelen.
Veel mensen vinden dit irriterend, maar als je het correct gebruikt, kan dit een best wel handige
feature zijn om fouten op een klein toetsenbordje te vermijden.
Als je een woord licht foutief typt, verschijnt er een suggestie met het gecorrigeerde woord
tijdens het typen. Typ gewoon verder en het woord wordt gecorrigeerd.
Als je een lang woord typt, verschijnt er een suggestie met het woord terwijl je nog maar
halverwege bent. Druk op spatie en het volledige woord verschijnt zonder dat je hoeft verder te
typen.
Ben je het niet akkoord met een suggestie of een correctie, tik dan op de correctie. De correctie
verdwijnt, en jouw woord blijft behouden. Het systeem leert ook uit wat je wel of niet toestaat.

Spelingcontrole

Werken met meerdere talen
Hoe handig Autocorrectie ook kan zijn, het is compleet onbruikbaar als je
meerdere talen gebruikt, bv. zowel Nederlands als Engels.
Om dit elegant op te lossen, kan je meerdere toetsenborden definiëren
onder Instellingen > Algemeen > Toetsenborden > Toetsenborden
Definieer bv. een Nederlandstalig azerty-toetsenbord en een Engelstalig
qwerty-toetsenbord - zo zie je visueel altijd het onderscheid.
Waar de emoji-knop normaal staat, verschijnt nu een wereldbolletje om te
wisselen tussen talen. Hou deze ingedrukt om een snelmenu te zien.

Dicteren
Siri is handig voor het geven van commando's, maar je wil
niet elke handeling in een commando gieten.
Je kan bv. met gewone acties een berichtje openen, het
adresseren aan je vrouw, en daarna dictatie gebruiken om
de eigenlijke berichttekst te typen.
Gebruik hiervoor de microfoon-toets die zich naast de
spatiebalk bevindt. Je kan nu dicteren tot je op Gereed
drukt. Nadien kan je nog corrigeren waar nodig.
Dicteren volgt de taal van het toetsenbord. Je kan dus via
de tip op de vorige slide zowel in het Nederlands als in het
Engels dicteren.

Toetsenborden
Nog toetsenbordtips
Snel een punt typen op het eind van je zin: 2 keer op spatie tikken
Caps Lock inschakelen: 2 keer snel op shift-toets drukken
Tekstvervanging: stel shortcuts in voor veelgebruikte teksten zoals je naam,
je e-mailadres, je rekeningnummer, je loginnaam (u-nummer bv.), ...

Toetsenborden
Een fysiek toetsenbord
Als je een echt toetsenbord aansluit op je iPad of je iPhone (meestal via Bluetooth)
dan kan je op dat toetsenbord gebruik maken van sneltoetsen die op het iOStoetsenbord niet beschikbaar zijn (bv. om scherm lichter en donkerder te maken)
Ook de gewone shortcuts voor kopiëren en plakken zijn beschikbaar, maar wel niet
met de Ctrl-toets zoals op Windows, maar met de ⌘-toets (Command) zoals op
Mac. Dus: ⌘+V, ⌘+C, ⌘+X
Via ⌘+Tab kan je wisselen tussen apps
Hou je de ⌘-toets ingedrukt, dan krijg je een on-screen hulp met alle beschikbare
sneltoetsen voor de app waarin je je op dat moment bevindt

Toetsenborden
Een fysiek toetsenbord

Woordenboeken
Via Instellingen > Algemeen > Woordenboek kan je
woordenboeken downloaden voor je iPhone of
iPad.
Als je ergens tekst selecteert, en je drukt op "Zoek
op", dan krijg je een zoekscherm met de resultaten
uit het woordenboek, aangevuld met
webresultaten.

Woordenboeken

Privacy Locatievoorzieningen
Via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen
kan je nakijken welke apps toegang willen tot je
locatie. Apps die je locatie niet strikt genomen nodig
hebben, ontzeg je de toegang tot je locatie beter.
Je kan ook instellen dat een app je locatie wel mag
gebruiken, maar enkel als de app geopend is (= "Bij
gebruik")
Ook de andere opties bij "Privacy" tonen welke apps
wat mogen. Ga kritisch door de lijst met apps en
bepaal welke app wat mag "zien".

Telefoon
Instellingen
Instellingen > Telefoon
Kondig beller aan: laat de spraakassistent de naam van een beller
uitspreken. Handig als je bv. vaak oortjes draagt of een carkit
gebruikt
Bel via andere apparaten: sta toe dat je kan bellen via iPads en/of
Macs die met dezelfde Apple ID ingelogd zijn, en die in de buurt zijn
Reageer met tekstbericht: bepaal een aantal standaardberichten
waarmee je telefoongesprekken kan weigeren
Simpincode: stel je pincode opnieuw in

Telefoon
Bellen
Contacten zoeken: de snelste manier om
contacten te zoeken, is via het algemene iOSzoekscherm
Je kan ook contacten toevoegen aan de Favorieten
van de Telefoon-app. De eerste 4 of 8 verschijnen
automatisch in de widget "Favorieten"

Telefoon
Bellen

Telefoonnummer plakken: heb je een
telefoonnummer gekopieerd vanuit bv. een
webpagina, en wil je dit bellen, dan kan je boven
het toetsenbord van de Telefoon-app even blijven
drukken, en dan kan je "Plak" kiezen.

Telefoon
Bellen: beantwoorden vanop het startscherm
Word je gebeld terwijl je telefoon vergrendeld is, dan krijg je op het
startscherm niet de mogelijkheid om een oproep te weigeren.
Gebruik hiervoor de Power-knop (bovenaan of opzij aan je iPhone):
één maal drukken: belgeluid afzetten
twee maal drukken: oproep weigeren

Telefoon
Bellen: Callkit
Tot en met iOS 9 konden andere bel-apps zich alleen
maar op standaard-meldingen beroepen om een
bel-notificatie te geven. Zie bv. de manier waarop je
met Skype voor Bedrijven of Facebook Messenger
op iPhone gebeld wordt.
In iOS 10 is er een nieuwe API die 3rd party ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om
het volledige scherm in te nemen. WhatsApp gebruikt dit al. Een oproep via
WhatsApp ziet er dus uit als een gewone oproep.
Callkit laat ook integratie toe via Siri. Bv.: "bel mijn vrouw via WhatsApp"
Zodra Microsoft dit geïntegreerd heeft voor Skype voor Bedrijven, zijn deze
mogelijkheden daar ook beschikbaar

Telefoon
Visual Voicemail
Orange-gebruikers kunnen (indien aangevraagd) gebruik
maken van Visual Voicemail
Zodra dit geactiveerd is, moet er niet langer naar 5555 gebeld
worden om Voicemail te beluisteren, maar wordt Voicemail
volledig geïntegreerd met de Telefoon-app (zoals bij Skype
voor Bedrijven ook het geval is).
Een Voicemail komt dus binnen als een spraakbestandje, dat
rechtstreeks kan afgespeeld, beheerd of doorgestuurd worden
van op het telefoonscherm.
Let op: dit gebruikt mobiele data. Dat kan in het buitenland
dus vervelend zijn als je geen roaming hebt.

Berichten
Wat is iMessage?
iMessage is een berichtendienst van Apple, vergelijkbaar met
Skype-chatberichten en WhatsApp
iMessages worden via internet verstuurd, en dus niet via het
telefoonnetwerk (zoals voor sms wel het geval is)
Het handige is dat iMessage op iPhone volledig geïntegreerd is in de
gewone Berichten-app, en sms'en en iMessages naadloos door elkaar
lopen.
iMessage = blauwe tekstballonnen
SMS = groene tekstballonnen
Heeft een contact een iPhone en maakt hij gebruik van iMessage, dan worden sms'en
automatisch als iMessage verstuurd, hetgeen rijkere interactie mogelijk maakt.

Berichten
Wat is iMessage?
Via gewone SMS kan je:
teksten versturen (niet beperkt tot 160 karakters - indien meer worden er
meerdere sms'en aan elkaar gekoppeld)
emoji in de teksten opnemen (aangezien dit gewone karakters zijn)
geen afbeeldingen of rijke context sturen
Via iMessage kan je:
teksten versturen zonder karakterbeperking (ja, mét emoji)
afbeeldingen, filmpjes, locatiegegevens, ... versturen
gebruik maken van de nieuwe iOS 10-mogelijkheden om stickers, links,
apps, ... te versturen

Berichten
Wat is iMessage?
iMessage-accounts worden gelinkt aan een Apple ID, maar er kunnen
meerdere contactmanieren aan één iMessage-account gehangen worden.
Typisch is een iPhone-gebruiker bereikbaar via zijn telefoonnummer, maar
ook via e-mailadressen naar keuze. Je kan via iMessage dus "een sms" sturen naar een emailadres.
Wil je bv. een sms sturen naar Jan Janssens van KU Leuven, maar ken je zijn telefoonnummer
niet? Dan kan je proberen een iMessage te sturen naar jan.janssens@kuleuven.be. Kleurt het
e-mailadres blauw, dan heeft Apple het herkend en is het geregistreerd. Heeft Jan Janssens
zijn e-mailadres niet geregistreerd voor gebruik met iMessage, dan zal dat niet lukken.
Een iPhone is overigens niet nodig. Je kan dus iMessages sturen en ontvangen als je enkel
een iPad of een Mac hebt.

Berichten
iMessage / SMS
iMessages worden automatisch verstuurd naar alle apparaten waarop je
iMessage-account geconfigureerd is. Dus niet alleen naar je iPhone, maar
ook naar je iPad of je Mac (als je die hebt, natuurlijk).
Via "Instellingen > Berichten > Stuur sms door" (op iPhone) kan je je sms'en
laten doorsturen naar een iPad of Mac met dezelfde Apple ID. Op die
manier kan je dus ook sms'en (groene tekstballonnen) sturen en ontvangen
vanop je iPad of je Mac.

Berichten
specifieke iMessage-features
iMessages kunnen meer bevatten dan alleen maar tekst.
Afbeeldingen, filmpjes, ... kunnen ook.
Audio versturen is een snelle manier om een asynchroon
telefoongesprek met een andere iPhone-gebruiker te
houden. Open een iMessage met iemand anders, hou je
telefoon tegen je oor, wacht op de piep, en begin te
spreken. Een tekstbericht wordt opgenomen en verstuurd.
Ontvang je zo'n bericht, hou dan ook de telefoon tegen je
oor en je hoort de boodschap.
Je kan ook het microfoon-icoontje in het tekstvak gebruiken.

Berichten
specifieke iMessage-features
Sinds iOS 10 kan je ook allerlei leuke effecten sturen naar
andere iMessage-gebruikers:
Tekstballon-effecten
Full-screen effecten (bv. ballonnen voor een verjaardag)
Stickers (tekeningen die je kan plakken op tekstballonnen)
Snelle reacties (door een tekstballon ingedrukt te houden)
...

Berichten
specifieke iMessage-features

iOS 10 laat ook toe om vanuit Berichten een
foto te nemen, en deze direct te bewerken.
Bv. je neemt een foto waarop je iets wil
aanduiden. Via de ingebouwde mogelijkheden
van Berichten kan je direct iets tekenen op een
foto, of tekst op een foto laten verschijnen,
zonder Berichten te verlaten.

FaceTime
FaceTime is de bel-component van iMessage
(vergelijk het met WhatsApp: daarmee kan je ook zowel
berichten versturen als bellen)
Via FaceTime kan je dus telefoongesprekken voeren met een
andere iPhone- (of iPad- of Mac-)gebruiker, over een internetlijn
in plaats van een telefoonlijn
Je kan kiezen tussen audiogesprekken of videogesprekken.
Dezelfde opmerkingen gelden als bij iMessage: je kan bereikbaar
zijn via een telefoonnummer, maar ook via een e-mailadres. Een
iPhone is niet nodig. Via FaceTime kan je dus bellen met een
iPod (bijvoorbeeld).

Kaarten
Apple heeft zijn eigen variant op Google Maps: Apple Maps
Uiteraard kan je er voor kiezen om dit niet te gebruiken (en bv.
Google Maps app te gebruiken), maar Apple Maps heeft het
voordeel dat het geïntegreerd is in het systeem.
Je kan bv. Siri gebruiken om wegbeschrijvingen te vragen, of
wegbeschrijvingen sturen via iMessage.
Apple Maps heeft een kwalijke reputatie, maar dat is vooral
gebaseerd op de eerste versies. Ondertussen is Apple Maps
een betrouwbare, degelijke app. Al blijft Google beter in het
vinden van minder gekende plaatsen (zoek bv. maar eens in
beiden Kabouterberg op als je op zoek bent naar het
kinderdagverblijf van Gasthuisberg)

Camera
De camera start je snel op door op het startscherm naar
links te swipen, of door in het bedieningspaneel op het
camera-icoon rechtsonder te tikken.
3D-touch biedt toegang tot een aantal veelgebruikte
snelkoppelingen binnen de Camera-app
Door te swipen binnenin de beeldzoeker, wissel je
tussen de verschillende cameramodussen: foto, video,
vierkante foto, slow motion, ...
Gebruik tijdens het trekken van foto's de
volumeknoppen van je iPhone als ontspanknop - zo kan
je op een natuurlijkere manier je iPhone als fototoestel
gebruiken

Live Photos
Op een iPhone 6S / iPhone 7 / iPhone SE kan je live photos nemen:
bewegende foto's
Er is een verschil met video's: je kan de lengte niet instellen, en de bestanden
die je van je iPhone afhaalt, zijn jpg-bestanden.
Het zijn dus foto's die tot leven komen als je er via 3D-touch op drukt. En dat
is soms wel leuk.
Zet deze functie af bij foto's waarbij dit geen meerwaarde heeft, bv.
landschapsfoto's.

Foto's
De ingebouwde Foto's app houdt alle foto's bij die
met de iPhone-camera getrokken zijn, maar kan ook
foto's importeren.
Ook als je een afbeelding op bv. een webpagina
opslaat (afbeelding ingedrukt houden en "Bewaren"
kiezen), wordt deze in de Foto's app opgeslagen.
Vanuit de Foto's app kan je rechtstreeks foto's sturen
naar andere apps (via het Delen-scherm), of je kan
vanuit apps (bv. iMessage) de fotobibliotheek openen.

Foto's
Als iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld
(Instellingen > Foto's), dan worden alle foto's
automatisch opgeladen en gesynchroniseerd met
iCloud. Foto's die je op je iPhone neemt,
verschijnen dus automatisch op je iPad of je Mac.
Foto's biedt ook bewerkingsmogelijkheden. Als je
een foto bewerkt (bv. kleurenoptimalisatie), dan
worden deze bewerkingen ook gesynchroniseerd
via iCloud. Je kan dus foto's nemen op je iPhone,
en deze verbeteren op het grote scherm van je Mac
Een nieuwe functionaliteit van iOS 10 is het tabblad
'Aandenkens', waar automatisch fotofilmpjes
worden gemaakt, gebaseerd op tijd en locatie.

Herinneringen
De Herinneringen-app is de ingebouwde app om reminders en taken te
beheren.
Exchange-taken worden gesynchroniseerd met deze app, maar de
mogelijkheden zijn beperkter dan wanneer je iCloud-reminders gebruikt
Bv. locatie-gebaseerd reminders zijn niet beschikbaar in Exchangetakenlijstjes ("Hé Siri, herinnering deur sluiten wanneer ik hier vertrek")
Herinneringen kunnen een datum en tijd hebben, maar dat is optioneel.
Kan dus zowel voor specifieke reminders gebruikt worden, als voor
algemenere lijstjes zoals boodschappenlijsten of klusjeslijsten.
Het commando "Hé Siri, voeg melk toe aan mijn boodschappenlijst" zal
het item "Melk" toevoegen aan de Herinneringen-lijst "Boodschappen"

Herinneringen
Herinneringen kunnen voltooid worden door het bolletje
vooraan aan te kruisen. Dit kan vanuit de herinneringen app,
maar ook vanuit notificaties.
Het speciale herinneringen-lijstje "Gepland" toont de
herinneringen waar een datum aan toegekend is in
chronologische volgorde
Als je op het i-icoontje aan de rechterkant tikt, kan je datum en
tijd invoeren, en een locatie (om locatie-gebaseerde reminders
te maken). Je kan voor locaties ook de grootte van de geofence bepalen.

Safari
Beheer van tabbladen
Om snel een nieuw tabblad te openen op iPad, kan je de + knop naast de adresbalk gebruiken.
Op iPhone is deze knop echter niet beschikbaar.
Je kan de tabbladen-toets indrukken, en daarna op + drukken. Een snellere manier is om de
tabbladen-toets ingedrukt te houden, en "Nieuw tabblad" te kiezen.
Door de tabbladen-toets ingedrukt te houden, kan je ook snel alle openstaande tabbladen sluiten.
Per ongeluk een tabblad gesloten? Druk op de tabbladen-toets en houd de + knop ingedrukt.
Dan krijg je een overzicht met de onlangs gesloten tabbladen.
Om een link te openen op een nieuw tabblad, houd je de link ingedrukt, en kies je "Open in nieuw
tabblad"

Safari
Beheer van tabbladen

Safari
iCloud tabbladen
Via Handoff kan je makkelijk tabbladen openen die open
staan op andere iOS- of macOS-apparaten in de buurt.
Maar wat als je iPad niet in de buurt is, of niet actief is?
Alle open tabbladen op een apparaat, worden
bijgehouden in "iCloud-tabbladen". Vanop elk apparaat
kan je tabbladen openen die actief zijn op een ander
apparaat. Je kan ze ook van op afstand sluiten.
Druk op de tabbladen-toets en scroll naar beneden. De
actieve tabbladen op je andere apparaten verschijnen
onderaan.

Safari
Beter lezen op een klein scherm
Ben je een webpagina aan het bekijken die niet
geoptimaliseerd is voor mobiele apparaten? Op een
iPhone-scherm?
Zoom intelligent in op een tekstkolom die je aan het
lezen bent door te dubbeltikken op die kolom.
Je kan ook de leesweergave van Safari gebruiken,
indien deze beschikbaar is voor deze webpagina. Tik
op de streepjes in de adresbalk.

Safari
Webpagina's en URL's delen
Wil je het adres van een webpagina kopiëren, om bv. in een mail te
gebruiken? Gebruik dan het "Delen-scherm" in plaats van per sé de URL te
willen selecteren en kopiëren vanuit de adresbalk.
Via het Delen-scherm kan je makkelijk een URL versturen naar een andere
app (bv. naar de Mail-app), of gewoon kopiëren naar het klembord.
Via "Meer" kan je de volgorde van de items in het Delen-scherm makkelijk
wijzigen.

Safari
Zoeken op een webpagina
Zoek je een bepaald woord op een webpagina? Als je geen
hardware-toetsenbordje hebt, kan je geen Ctrl+F of ⌘-F drukken
om te zoeken op een webpagina.
Een woord zoeken in een webpagina kan op 2 manieren:
Typ het woord in de adresbalk. Bovenaan zullen Googlezoeksuggesties voor dat woord verschijnen, maar als je naar
beneden scroll zal je daar ook de mogelijkheid zien om te
zoeken binnen de webpagina.
Nog handiger: gebruik het Delen-scherm. Zeker wanneer je de
opties herschikt en de Zoeken-knop vooraan zet, heb je zo een
snelle manier om te zoeken op een pagina.

Safari
Split-view op iPad

iPads die Split-Screen ondersteunen (iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad Pro),
hebben sinds iOS 10 ook de mogelijkheid om in Safari 2 tabbladen naast
elkaar te openen.
Om Split View te gebruiken in Safari: houd de tabbladen-toets ingedrukt en
kies "Open split view", of houd een link ingedrukt, en kies "Open in split
view"

Safari
Split-view op iPad

Safari
AdBlockers
Sinds iOS 9 is er de mogelijkheid om "Materiaalblokkeringen" te
gebruiken in Safari: geïnstalleerde apps kunnen dan filteren welke
content er wel of niet in een webpagina mag getoond worden.
Uiteraard wordt dit vooral voor adblockers gebruikt. Als je op de
App Store op "adblock" zoekt, vind je een heel gamma aan
adblockers.
Eens geïnstalleerd, worden deze geactiveerd via Instellingen >
Safari > Materiaalblokkeringen
Let wel, soms werken webpagina's niet als er een adblocker
actief is. Hou daar rekening mee als een webpagina niet goed
werk. Schakel dan desnoods tijdelijk je adblocker uit.

Wallet
Wallet is de ingebouwde app (iPhone only) om toegangsticketten, reispassen,
identiteitsbewijzen, ... van ondersteunde apps in te bewaren.
Je kan niet zelf kiezen wat je in Wallet steekt - je hebt een ondersteunende app
nodig. En in België is het assortiment eerder beperkt.
De Bringme-app ondersteunt bv. Wallet. Als je Bringme toevoegt aan je Wallet, dan
staat je Bringme-QR-code altijd klaar op je toegangsscherm als je een Bringmebox
nadert.
Alleen is dat laatste niet zo handig voor ons, aangezien je in de ICTS-gebouwen altijd
in de buurt ben van een Bringmebox.

Wallet

Via het i-icoontje van een Wallet-kaart kan je
instellen of de kaart altijd beschikbaar moet zijn op
het toegangsscherm (op locatiebasis) of niet.
Voor de Bringmebox is het wellicht een goed idee
om dat af te zetten.

Shazam / SoundHound
Je kan aan Siri vragen "Hé Siri, welk liedje is dit?"
Op dat moment begint Siri te luisteren naar een liedje, en vertelt hij je titel en
uitvoerder.
De achterliggende software die daar voor zorgt, is Shazam. Als je liever Siri niet
gebruikt voor muziekherkenning, kan je Shazam als aparte app installeren.
Ook SoundHound is een gelijkaardige app. SoundHound heeft als voordeel boven
Shazam dat je ook liedjes kan neuriën of zelf zingen.
Laat je dus maar eens goed gaan door luidkeels "IT'S THE FINAL COUNTDOOOWN!" te schreeuwen in je SoundHound-microfoon...

Shazam / SoundHound

Notities
In de ingebouwde notitie-app kan je opmaak
gebruiken voor titels, kan je aankruislijsten maken,
kan je foto's invoegen en kan je tekeningen maken.
Je notities worden automatisch gesynchroniseerd
tussen je iCloud-apparaten.
Heb je een Apple Pencil,
dan kan je hier ook tekenen
met drukgevoeligheid.
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