
SNJALLSÍMAFORRIT
LAUGARDAGUR  28. JÚNÍ 2014 Kynningarblað Öppin í fríið, gagnleg öpp fyrir krakka og alla hina.

Vantar eitthvað 
í ísskápinn?
„Out of Milk er fullkomið 
app fyrir fjölskylduna,“ segir 
Jóna Soffía Baldursdóttir, 
vefþróunarstjóri Símans. „Inn-
kaupalistinn verður sameigin-
legur og ekki annað að gera 
en að bæta því sem vantar í 
ísskápinn inn og sá sem fer 
fyrstur í búðina getur kippt 
þeim vörum sem vantar með 
heim.“

Ekki missa af marki
„Forza Football er frábært 
app nú þegar fótboltavertíðin 
stendur sem hæst,“ segir Jóna 
Soffía. „Appið sendir fréttir um 
stöðu fótboltaleikja, hvar sem 
er í heiminum og hvenær sem 
er. Besta app fyrir fótbolta-
unnendur sem ég hef kynnst.“ 

Sneiddu hjá vondu víni
„Vivino er frábært app fyrir 
léttvínsáhugamenn. Með því 
að mynda flöskuna fáum við 
að vita um vínið og sjáum 
með hvaða mat það passar 
og hvaða einkunn það fær. 
Með þessu appi er ekki slegin 
feilnóta í Vínbúðinni,“ segir 
Jóna Soffía.

Frábær er-
lend öpp inn 
í sumarið

Hvar stend ég þegar kemur að 
farsímanotkun minni? Hvað 
hef ég eytt miklu? Hversu 

mikið hef ég talað? Þetta eru spurn-
ingar sem við getum fengið svör við 
með einföldum hætti í þjónustu-
appi Símans,“ segir Jóna Soffía Bald-
ursdóttir, forstöðumaður vefþróun-
ar Símans, en eining hennar hefur 
hannað fjölda appa, bæði til afþrey-
ingar og þjónustu, síðustu ár. 

Notkun á þjónustuappinu hefur 
farið stigvaxandi frá því að það fór 
fyrst í loftið í lok árs 2012. Nú er svo 
komið að það er skoðað nærri sextíu 
þúsund sinnum á mánuði eða nærri 
tvö þúsund sinnum á dag. 

Æ fleiri kjósa appið
„Við sjáum að fólk er margt hvert 
farið að sjá að með því að fylgjast 
betur með notkuninni getur það 
sparað peninga og ekki hvað síst 
tíma – því svörin við spurningunum 
fást strax,“ segir Jóna Soffía og bætir 
við að átta þúsund notendur séu vel 
virkir, þeim fjölgi stöðugt og sjá megi 
hversu vel þeir nýta appið á því hve 
oft þeir nota það. Hún hvetur því við-
skiptavini til að sækja sér appið og sjá 
möguleikana. 

„Með þjónustuappinu geta við-
skiptavinir skoðað sundurliðaða 
notkun sína sex mánuði aftur í tím-
ann, tekið stöðuna á gagnamagni, 
smáskilaboðum og mínútum, breytt 
gagnamagni netpakka, séð hvaða 
númer eru skráð sem vinanúm-
er þegar það á við, athugað hvað er 
innifalið í áskriftarleiðinni sinni og 
keypt áfyllingu á frelsi og netpakka 
fyrir öll frelsisnúmer,“ lýsir Jóna 
Soffía. Þægindin séu augljós.

„Áhersla Símans þegar kemur að 
öppum er að hafa þau notendavæn, 
þau þurfa að henta við daglegt amst-
ur, skemmtileg tilefni eða afþrey-

ingu.“ Auk þjónustuappsins hefur 
Síminn til að mynda, í samstarfi við 
Gangverk, unnið app að Sjónvarpi 
Símans. „Það sló í gegn. Strax sáum 
við þúsundir notenda og ljóst var að 
eftirspurnin var mikil enda appið 
einfalt og tilgangur þess skýr, því 
það veitir möguleikann á að horfa á 
sjónvarpið hvar og hvenær sem er,“ 
segir hún.

Öpp með tilgangi
Ansi mörg öpp floppa á meðan önnur 
blómstra. Spurð hvað þurfi til svo 
þau slái í gegn svarar Jóna Soffía: 
„Öpp sem hafa skýran tilgang eru 
þau sem slá í gegn. Gott dæmi um 
slíkt er til dæmis GoMobile-söfn-
unarappið sem veitir notendum 
sem versla hjá samstarfsfyrirtækj-
um inneign hjá Símanum. Henni 
geta þeir svo ráðstafað að vild í 
vörur og þjónustu.“

En Jóna Soffía er þó á því að hag-
nýtingin ein og sér skili ekki endi-
lega bestu öppunum. „Þau verða 
líka að vera flott. Það er lykillinn að 
velgengni.“

Spara má tíma og peninga 
með réttu öppunum
Með réttu öppin í snjallsímanum má ekki aðeins spara peninga heldur einnig tíma. Átta þúsund 
viðskiptavinir Símans nýta þjónustuapp fyrirtækisins mörgum sinnum í hverjum mánuði. Öpp sem hafa 
skýran tilgang eru þau sem helst slá í gegn og það hjálpar þeim enn frekar að vera flott.

Þjónustuvefur Símans veitir greinargóðar og 
nákvæmar upplýsingar um símanotkun. Þar 
má einnig fylla á frelsið svo dæmi séu tekin.

Jóna Soffía Baldursdóttir segir þjónustuvef Símans hafa sannað gildi sitt. Þeir fjölmörgu sem noti hann geri það oft og reglulega, enda 
geti þeir sparað bæði tíma og peninga með því að vita hver notkunin er. MYND/GVA

Landsmótsapp Símans á eftir að nýtast mótsgestum vel. Þar eru upp-
lýsingar um hesta og knapa sem taka þátt. Hægt er að sjá stöðuna í riðl-
unum og fylgjast með árangri hesta og knapa. Öll dagskráin er í appinu, 
bæði keppnisdagskrá og skemmtidagskrá. Þar fást fréttir um hesta-
mannamótið ásamt því að hægt er að tengjast Twitter í gegnum það. 
Í appinu er kort af svæðinu og almennar upplýsingar um aðstöðuna, 
veitingastaði, salerni, tjaldsvæði og bílastæði.
Appið var fyrst kynnt til leiks árið 2012. Það er unnið af Símanum og 
er á íslensku og ensku.

Allar helstu upplýsingar í appi 
fyrir Landsmót hestamanna

App Símans fyrir Landsmót hestamanna heldur utan um allar upplýsingar móts-
ins. Þar má finna fréttir, kort af mótssvæði og aðrar nauðsynlegar upplýsingar.
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112-appið fyrir öryggið
112-appið hefur tvenns konar virkni. 
Annars vegar er hægt að kalla á 
aðstoð neyðarlínunnar ef á þarf að 
halda og hins vegar er hægt skilja 
eftir sig „slóð“ GPS-punkta.

Flashlight 
Það getur komið sér vel að hafa 
vasaljós í símanum. Til dæmis við 
lestur ofan í svefnpoka. 

Kindle
Kindle-appið er reyndar hægt að ná 
í í símann og sækja krassandi reyfara 
gegnum amazon.com til að lesa 
í símanum og þá þarf ekkert vasaljós.

Vagahandbókin
Vegahandbókarappið gefur nýjustu 
upplýsingar um vegakerfið og 
ferðaþjónustu á landinu öllu. Sérstök 
kortabók fylgir og með QR-kóðum 
er hægt að fá gagnlegar upplýs-

ingar, svo sem um áætlun ferja, 
veður og færð.
Boðið er upp á að hlusta á fjöldann 
allan af lesnum þjóðsögum með því 
að skanna QR-kóða.

Veðrið
Veðurappið er gott að hafa þar sem 
skjótt skipast veður í íslensku lofti. 
Þar er hægt að skoða staðarspár 
allra stöðva á einu korti en einnig fá 
veðurspá fyrir það landsvæði sem 
maður er staddur á, eftir GPS.

Eldsneyti
Bensínvaktin: Appið sækir upplýsing-
ar um bensínverð hjá öllum bensín-
stöðvum á Íslandi og lætur vita 
hvar bensínið er ódýrast og hvaða 
bensínstöð er næst. Hægt að reikna 
út bensíneyðslu bíls og kostnað út 
frá uppgefnum gögnum.

Trapster 
Appið lætur þig vita af hraðamynda-

vélum í nágrenninu. 

Almenningssamgöngur
Strætóappið sýnir hvenær 

næsti strætó kemur og 
hvert hann fer. Einnig 

er hægt að finna 
bestu leiðina þang-
að sem ferðinni er 

heitið og leita uppi næstu biðstöð á 
rauntímakorti.

Næði í fríinu
Já-appið flettir sjálfkrafa upp nafni 
þess sem er að hringja og birtir á 
skjánum. Getur komið sér vel ef þú 

vilt ekki láta ónáða þig í fríinu. Einnig 
birtir appið nafn þess sem þú ert að 
hringja í.

Myndir
Instagram-appið heldur myndrænt 
utan um ferðasöguna.

Kóðaðar upplýsingar
Scan-appið skannar inn QR-kóða 
sem geta innihaldið ýmiskonar 
upplýsingar. Til dæmis eru listasöfn 
mörg með fróðleik á QR-kóðum og á 
söguslóðum er oft að finna QR-kóða 
með upplýsingum.

Appaðu þig gegnum sumarfríið
Síminn og spjaldtölvan eru löngu orðin staðalbúnaður í töskunni hvert sem ferðinni er heitið. Eftirfarandi smáforrit gæti verið 
skynsamlegt að hafa á ferðalagi um Ísland.

Undirbúðu sumarfríið í símanum og náðu í smáforrit til að létta þér lífið á ferðinni.

BANKAÞJÓNUSTA 
Á NOKKRUM SEKÚNDUM

Með Arion appinu getur þú borgað reikninga,
millifært og fyllt á Frelsið í símanum 
á nokkrum sekúndum. 

Sæktu Arion appið á arionbanki.is
Einnig í Play Store og App Store
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Notkun 
snjalltækja á 

skólatíma á að miðast við 
að afla þekkingar, nýta 
sköpunarkraftinn og 
stuðla að því að nám og 
kennsla verði 
einstaklingsmiðuð. 

Mark mið snjallskólans 
er að stuðla að betri – 
„snjallari“ – skólum á Ís-

landi; skólum sem búa nemendur 
undir líf og starf í lýðræðisþjóð-
félagi og frekara nám með vega-
nesti sem nýtist,“ segir Birgir Rafn 
Friðriksson í Snjallskólanum.

Birgir segir snjalltæki, svo sem 
snjallsíma og spjaldtölvur, hafa 
rutt sér til rúms á örfáum árum og 
nú þegar setja mark sitt á íslenskt 
samfélag.

„Sé rétt haldið á málum getur 
notkun snjalltækja í skólastarfi 
valdið straumhvörfum á öllum 
skólastigum og haft áhrif á hvern-
ig kennarar kenna og hvernig 
nemendur læra, hvað þeir læra og 
hvenær þeir læra.“

Snjallskólinn mun fjalla um og 
hvetja til umræðu um þessi mál.

„Það er jafnframt ástæða til að 
fjalla um áhrif snjalltækja, sam-
félagsmiðla og annarra fylgifiska 
tækniþróunar á félagsleg tengsl 
fólks, persónulega líðan nemenda 
og aðra þætti sem koma við námi 
og kennslu og eru óneitanlega 
hluti af skólastarfi og samvinnu 
heimilis og skóla.“

Þörf á endurnýjun í skólastarfi
Að sögn Birgis er þörf á endur-
nýjun í skólastarfi vegna þróun-
ar í tölvutækni og upplýsingaöfl-
un sem kalli á nýtt veganesti fyrir 
nemendur. 

„Margt af því sem skólar hafa 
boðið upp á heldur gildi sínu og 
er hluti af sígildri menntun sem 
er mikilsvert að viðhalda. Annað 
hefur misst vægi sitt og notagildi 
og enn aðrir þættir í kennslu og 
námi snúa að tækni sem ekki var 
til en getur nú auðveldað nám og 
kennslu.“

Upplýsingaleit og gagnaöflun sé 
nú mjög frábrugðin því sem tíðk-
aðist fyrir fáeinum árum. 

„Í mörgum tilfellum eru kenn-
arar ekki lengur helsta uppspretta 
gagna eða upplýsinga enda geta 
nemendur leitað svara við hverju 

sem er á milli himins og jarðar 
með því einu að líta í lófa sér – á 
snjallsímann.“

Ekki bara tæknileg áskorun
Birgir segir Snjallskólann ekki 
síður snúast um kennslufræði-
lega þætti, eins og hvernig hlut-
verk kennara þróast og vinnudag-
ur nemenda breytist.

„Mikilsvert er að þróa náms- 
og kennsluaðferðir þannig að 
hver einstaklingur geti notið sín. 
Úrlausnarefnin eru því mörg og 
mismunandi og kalla á samvinnu 
margra til að nemendur fari rétt 
nestaðir út í lífið. 

Opinn öllum – fyrir alla
Snjallskóli.is fylgir þeirri megin-
stefnu að mæla með opnum lausn-
um fremur en lokuðum. 

„Snjallskólinn er þó ekki ein-
göngu opinn í tæknilegum skiln-
ingi. Mikilsvert er líka að vera 
opinn fyrir mismunandi þörfum 
nemenda. Hver og einn nemandi 
hefur sína einstaklingsbundnu 
eiginleika: styrkleika, hæfileika, 
veikleika og þarfir. Því er mikils-
vert að í kennslu- og skólastarfi 
sé komið til móts við alla einstak-
linga eins og frekast er kostur,“ 
segir Birgir.

Snjalltæki eru ekki leiktæki
Birgir bendir á að notkun snjall-
tækja í skólum eigi ekki að snú-
ast um að nemendur fái að spila 
Angry Birds eða fara á YouTube 
þegar þeir hafa lokið verkefnum 
sínum. 

„Notkun snjalltækja á skólatíma 
á að miðast við að afla þekkingar, 
nýta sköpunarkraftinn og stuðla 
að því að nám og kennsla verði 
einstaklingsmiðuð. Til þess þurfa 
nemendur og kennarar að líta á 
snjalltæki sem mikilsverð náms-
tæki – ekki leiktæki.“

Hugmyndin sé að hagnýting 
upplýsingatækni og snjalltækja 
megi verða til þess að breyta formi 
og innihaldi náms.

Snjallskóli fyrir farsæla framtíð
Snjallskólinn stuðlar að því að nám í íslenskum skólum búi nemendur betur undir framtíðina. Skólinn miðlar upplýsingum til 
kennara og nemenda sem vilja leggja sitt af mörkum í von um betri menntun, betri skóla og betri hag komandi kynslóða.

„Sé rétt haldið á málum getur notkun snjalltækja í skólastarfi valdið straumhvörfum á öllum skólastigum,” segir Birgir Rafn Friðriksson í 
Snjallskólanum. MYND/GVA

GAGNLEG SNJALLFORRIT
Fátt gleður snjalltækjaeigendur meira en góð snjallforrit til að auðvelda lífið, gera vinnuna skilvirkari og 
tilveruna skemmtilegri. Á snjallskoli.is er að finna umfjöllun um snjallforrit sem gætu komið að gagni í kennslu 
og námi; þar á meðal Orð í tíma töluð sem geymir þúsundir tilvitnana fyrir ritgerðir og tækifærisræður, Wolfram-
Alpha fyrir stærðfræðinörda, Trello fyrir verkefna- og skipulagsvinnu, teikni- og málunarforritið Sketchbook og 
ljósmyndaforritið Pixlr-o-Matic. Snjallskólinn tekur fagnandi öllum ábendingum um snjallforrit sem eru þess 
virði að um þau séu fjallað á síðu skólans.

Sum snjalltæki eru komin býsna 
langt inn fyrir eldvegg og geta, 
ef ekki er að gáð, valdið nokkr-

um usla,“ segir Björn Björnsson, 
sölu- og markaðsstjóri hjá TVR. 

Björn segir mörg fyrirtæki og 
stofnanir hafa gert sér grein fyrir 
að halda þarf utan um snjallsíma 
og spjaldtölvur með sambærilegum 
hætti og annan tölvubúnað sem 
veitir aðgang að netum, kerfum og 
gögnum.

„Þeir sem hafa innleitt einhvers 
konar tækjastjórn (e. Mobile Device 
Management) þurfa í flestum tilvik-
um að setja reglur um hvað notend-
ur snjalltækja innan þeirra vébanda 
mega og mega ekki. Þeim reglum er 
fylgt eftir með svokölluðum MDM-
kerfum og með því móti er umráða-
réttur starfsmanna/notenda skilyrt-
ur og frelsi þeirra til að nota snjall-
tækið skert,“ útskýrir Björn.

Til dæmis geti vinnuveitandi 

bannað notkun á tilteknum snjall-
forritum í tækjum sem tengjast neti 
fyrirtækisins.

„Þannig má hugsa sér að vinnu-
veitandi banni notkun á  Facebook, 
myndavélum eða Dropbox. Þess 
háttar íhlutanir falla ekki allar jafn 
vel í kramið hjá starfsmönnum 
sem finnst snjalltækin þeirra allt 
í einu ekki svo snjöll þegar búið er 
að banna uppáhalds „öppin“,“ segir 
Björn.

Til bjargar í þessum aðstæð-
um kemur Samsung Knox sem afar 
snjöll lausn.

„Knox brúar á vissan hátt bilið á 
milli upplýsingaöryggis fyrirtæk-
isins annars vegar og frelsis starfs-
manns til einkalífs hins vegar.“

Til einföldunar segir Björn að 
segja megi að Knox búi til tvö að-
skilin sýndartæki í einu og sama 
tækinu.

„Annað sýndartækið er í umsjá 

og á forræði fyrirtækisins, lýtur 
reglum sem fyrirtækið setur og 
hefur því aðgang að netum, kerfum 
og gögnum sem starfsmaður þarf 
á að halda starfs síns vegna. Hitt 
sýndartækið er alfarið á forræði 
starfsmanns líkt og það væri ekki 
undir neinni tækjastjórn en ekki 
er hægt að afrita eða flytja kerfis-
aðgengi eða gögn frá öðru sýndar-
tækinu til hins. Í meginatriðum er 
því virkni milli sýndartækjanna 
tveggja líkt og um tvö aðskilin tæki 
væri að ræða.“

Samsung Knox er afar snjöll lausn 
og einföld í notkun fyrir notendur 
snjalltækja.

„Það verður að teljast mikilvæg-
ur þáttur í því að hægt sé að innleiða 
lausnina þannig að starfsmenn bæði 
geti og vilji nota hana. Knox er fjöl-
hæft og með öllum helstu stjórnkerf-
um (e. MDM) sem í boði eru í dag.“

Sjá nánar á snjallskoli.is

Brúar bil á milli öryggis og frelsis
Snjalltæki hafa þegar hafið innreið sína í fyrirtæki, stofnanir og skóla landsins. Ef fyllsta öryggis er ekki gætt geta snjalltækin valdið 
nokkrum usla. Þar kemur Samsung Knox til skjalanna sem afar snjöll lausn sem verndar í senn öryggi fyrirtækja og frelsi notenda.

Björn Björnsson er sölu- og markaðsstjóri TVR. Hann segir Knox vera einfalt í notkun, 
fjölhæft og með öllum helstu stjórnkerfum sem í boði eru í dag. MYND/GVA

„Til þess þurfa kennarar, skóla-
stjórnendur, nemendur og foreldr-
ar að hafa augun opin fyrir mögu-
leikunum, finna nýjar leiðir og 
prófa sig áfram. Vonandi verður 
snjallskóli.is til þess að skólafólk 
miðli af reynslu sinni um hvernig 
unnt er að nota snjalltæki í skóla-
starfi. Setjum markið hátt og 
verum ófeimin við að fara ótroðn-
ar slóðir um leið og við höldum í 

það sem vel hefur reynst í gegn-
um tíðina.“

Viltu leggja orð í belg?
Hafir þú áhuga á að taka á ein-
hvern hátt þátt í þessu starfi, segja 
frá reynslu þinni úr skólastarfi eða 
með öðrum hætti vinna að mark-
miðum þessa vefs, er velkomið að 
hafa samband við okkur.

Sjá nánar á snjallskoli.is
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Þetta kemur frábærlega út,“ 
segir Kristín Jóhannsdótt-
ir, forstöðumaður Eldheima 

í Vestmannaeyjum, en safnið var 
opnað nýlega með sýningu um gosið 
í Heimaey. 

Sérstakt app var hannað fyrir 
safnið af íslenska frumkvöðlafyrir-
tækinu Locatify. Appið leiðsegir gest-
um gegnum sýninguna út frá stað-
setningu en Eldheimar eru fyrsta 
safnið á Íslandi sem nýtir sér þessa 
tækni. Appið nemur hvar gestur-
inn er staddur á sýningunni hverju 
sinni svo að hann fær sendar í sím-
ann upplýsingar sem eiga við það 
sem fyrir augu hans ber. 

„Leiðsögnin er snaggaralega 
gerð og hönnunin á upplifuninni 
sem gestir fá í eyrun til fyrirmynd-
ar,“ segir Kristín. „Það kemur fólki 
á óvart hvað þetta er áhugavert og 
skemmtilegt en allt niður í níu ára 
börn fara allan hringinn á sýning-
unni, spennt með þetta í eyrunum.“

Kristín segir lifandi leiðsögn um 
safnið varla þekkjast. Hún sé þó til 
staðar.

„Það er alltaf einhver hér á vakt 
sem getur leitt hópa gegnum safnið 
sé þess óskað. Sjálf er ég „gos surv-
ivor“ og þó ég sinni öðru dagsdaglega 
tel ég það ekki eftir mér að leiðsegja 
hópum. Það eru helst eldri borgarar 
sem óska eftir slíku og þá finnst er-
lendum gestum líka gaman að fá sög-
una beint frá einhverjum sem upp-
lifði hlutina.“

Leiðsögn gegnum snjallsíma
Eldheimar í Vestmannaeyjum nýta sér glænýja tækni í leiðsögn um safnið, fyrst safna á Íslandi. Gestir ganga um safnið með snjallsíma 
og fá leiðsögn í eyrað eftir því hvar þeir eru staddir á sýningunni. Appið er hannað af íslenskum frumkvöðlum.

Kristín segir lifandi leiðsögn þó í boði sé þess óskað. Eldri borgarar nýti sér 
hana helst og þá finnist erlendum gestum spennandi að fá söguna munn-
lega frá þeim sem upplifðu hana. MYND/ ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Eldheimar eru fyrsta safnið sem nýtir sér þessa tækni en appið er hannað af íslenska frumkvöðlafyrirtækinu Locatify. MYNDIR/ ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Appið nemur staðsetningu gestsins hverju sinni og sendir upplýsingar sem eiga við það sem fyrir 
augu ber. MYND/ ÓSKAR PÉTUR FRIÐRIKSSON

Snjallgreiðslur

Með snjallgreiðslum 
geturðu millifært á 
farsímanúmer eða

netföng viðtakanda,
sem getur verið í 

hvaða banka sem er.

Betri netbanki
á L.is

Öll almenn 
bankaviðskipti 

með farsímanum.

Hagnýtar
upplýsingar

Allar helstu
upplýsingar um 

útibú, hraðbanka,
gjafakort o.fl.

Fyrir flesta 
nettengda síma

Virkar á nánast
öllum nettengdum
símum.

Enginn
auðkennislykill

Hámarks öryggi 
með nýju öryggis-
kerfi, og auðkennis-
lykillinn óþarfur.

Aukakrónur

Yfirlit yfir Auka-
krónur, afslætti
og samstarfs-
aðila.

Skannaðu QR kóðann 
til þess að fara á L.is landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Hafðu bankann  
í vasanum

Á L.is kemstu alltaf í bankann. Allar helstu 

aðgerðir í netbanka – millifærslur, yfirlit banka-

reikninga, greiðsla reikninga og margt fleira – eru 

aðgengilegar á L.is auk upplýsinga um markaði, 

gjaldmiðla og stöðu Aukakróna.
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Hver er maðurinn? Magnús Magnús-
son – markaðsráðgjafi fyrir netmiðla 
hjá Íslensku auglýsingastofunni.
Hvernig síma notar þú? Samsung 
 Galaxy Note 3.
Hve lengi hefur þú notað Já Núna? 
Bara síðan Já gaf út appið.
Hvaða virkni í appinu notar þú helst? 
Besti parturinn er auðvitað það að 
geta séð hver er að hringja í mann þótt 
maður sé ekki með númerið skráð í 
símaskrána í símanum. Svo finnst 
mér fínt að vista númerin niður í sím-
ann en nota það þó ekki eins mikið.
Hversu oft notar þú appið? Myndi 
halda að ég notaði það á hverjum 
degi. En þetta er þó svona app sem 
maður þarf ekkert að hugsa út í að 
nota. Nafnið á einstaklingnum birt-
ist á skjánum þegar einhver hringir og 

svo get ég vistað númerið ef ég á von á 
að þurfa að hringja einhvern tíma í þetta númer aftur.
Hvað líkar þér best við Já Núna? Ég er nokkuð hrifinn af þessari nýju virkni 
að geta séð hvaða númer maður er að hringja í. Mér fannst þetta frekar skrýt-
in virkni til að byrja með en hún er mjög þægileg þegar maður er að hringja 
í númer sem maður er kannski ekki alveg 100% viss á eða bara til að fá full-
vissu um að maður hafi slegið númerið rétt inn. 
Hver væri draumaviðbótin þín í appið? Ég gef þessu appi 4 stjörnur núna en 
um leið og ég get valið hvort ég vista númerin inn á símann minn, SIM-kort-
ið eða Google Account þá fær þetta app 5 stjörnur. Núna er bara að bíða og 
vona.

Já bætir öðru appi í hópinn
Já.is-appið er glænýtt app fyrir snjallsíma og spjaldtölvur. Einnig er til Já Núna-app fyrir Android-síma. Magnús Magnússon og 
Hörður Ágústsson fylgjast vel með appheiminum. Þeir svara nokkrum spurningum um Já.is-appið og Já Núna-appið.

Magnús Magnússon markaðsráðgjafi.

Hver er maðurinn? Hörður Ágústsson, framkvæmdastjóri Macland.
Hvernig síma notar þú? iPhone 5s.
Hve lengi hefur þú verið með Já.is-appið? Frá útgáfudegi :)
Hvaða virkni í appinu notar þú helst? Tvennt aðallega. Fletti upp 
númerum sem eru ekki í símaskránni í símanum. Svo nota ég kortin 
mjög mikið. 
Hversu oft notar þú appið? Oft á dag.
Hvað líkar þér best við Já.is-appið? Elska viðmótið. Það er næstum 
því hrokafullt en á góðan hátt. Engir flísar, bara „hvað viltu finna?“. 
Æðislegt viðmót og vel heppnuð hönnun. 
Hver væri draumaviðbótin þín í appið? Að það gæti flett upp sjálf-
krafa óþekktum númerum sem hringja í mig.

ÓKEYPIS JÁ.IS APP
Já.is appið, var sett í loftið á 

dögunum. Þetta er í fyrsta skipti 
sem upplýsingar af Já.is, sem 

geymir upplýsingar um 94% lands-
manna, eru gefnar út á app-formi. 
Þriðjungur þeirra sem heimsækja 

Já.is gerir það í gegnum spjald-
tölvur eða snjallsíma og mun appið 

bæta aðgengi þeirra notenda að 
upplýsingum vefjarins til muna. 

Já.is-appið er ókeypis og er bæði 
gefið út fyrir iOS og Android. Áður 

hafði Já gefið út Já Núna-appið 
fyrir Android-síma sem birtir sjálf-

krafa upplýsingar um þann sem er 
að hringja. 

Gefur Já Núna fjórar stjörnur Notar Já.is-appið á hverjum degi

Hörður Ágústsson, framkvæmdastjóri Macland.
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SMÁFORRIT 
FYRIR SMÁBÖRN
Til eru ýmis öpp fyrir krakka allt 
niður í tveggja ára aldur. Hér eru 
þrjú slík sem vefsíðan common-
sensemedia.org mælir með.

Baby’s Musical Hands
Einfalt tónlistarsmáforrit fyrir 
ung börn sem hvetur þau til 
snertingar. Í hvert sinn sem barnið 
kemur 
við 
skjáinn 
heyrast 
hljóð og 
stjörnur 
birtast 
á skjánum. Hljóðin eru af ýmsum 
toga. Þar má heyra píanó, gítar og 
ásláttarhljóðfæri.

Busy Shapes
Þetta smáforrit er byggt á kenn-
ingu Jean Piaget um vitsmuna-
þroska. 
Piaget taldi 
að á vissu 
aldursbili 
væru börn 
á skyn-
hreyfistigi. 
Þá lærðu 
þau um heiminn með því að kanna 
hann. Busy Shapes býður upp á fjöl-
breyttar þrautir og leiki sem henta 
tveggja ára börnum. 

Music Sparkles
Skemmtilegt tónlistarsmáforrit 
fyrir tveggja ára börn. Hægt er að 
spila 
á tvö 
hljóðfæri 
en einnig 
er hægt 
að fá 
nokkrar 
upp-
færslur. 
Ætlunin er að kynna börnum fyrir 
mismunandi gerðir af hljóðfærum. 
Þá geta börnin spilað sjálf eða spilað 
með lögum sem fyrir eru í forritinu. 

APP SEM SKRÁIR HÆGÐIR
Snjallsímar og spjaldtölvur 
eru til margra hluta nytsam-
legar. Til dæmis má búa sér til 
sitt eigið æfingakerfi, skipuleggja 
nánast allt, leika skemmtilega 
og fræðandi leiki og nálgast þar 
flesta fjölmiðla heims. Við stutta 
yfirferð á internetinu kemur í ljós 
að hægt er að fá öpp um allt milli 
himins og jarðar.
Líka skrítin öpp. „Bowel Mover“ 
er eitt slíkt en með appinu geta 
menn skráð niður alla fæðu-
neyslu sína og fengið greiningu 
á hægðum þeim sem koma út úr 
þeirri neyslu.
„Game for Cats“ er app fyrir ketti. 
Í því geta þeir elt ljósdepil, mús 
eða fiðrildi.
Með „Geico BroStaches“ getur 
fólk fengið að vita hvernig það 
lítur út með yfirvaraskegg. Hægt 
er að velja um sjö skeggtegundir 
og svo fylgir skeggið varahreyf-
ingum skeggnotandans.

Hin ótrúlegustu öpp eru til fyrir snjall-
síma. Einnig nytsamleg öpp eins og 
áttaviti. MYND/GETTY

Á FACEBOOK Í VINNUNNI
Næstum helmingur vinnandi manna í 
Noregi notar samfélagsmiðla á netinu í 
vinnunni. Stjórnendur nota þá mest en 
þeir gagnrýna notkunina jafnframt mest. 
Þetta kemur fram í nýrri rannsókn frá 
háskólanum í Björgvin en hún birtist í 
tímaritinu Journal of Computer-Mediated 
Communication. Meira en ellefu þúsund 
vinnandi fólks í Noregi tóku þátt í rann-
sókninni. Fólkið var spurt um persónu-
legar daglegar venjur á samfélagsmiðlum 
á netinu á vinnutíma. Alls sögðust 45% 
nota þessa miðla daglega í vinnu. 
Athygli vakti að stjórnendur eru lang-

öflugastir í því að nota netið á vinnutíma. 
Talsmaður könnunarinnar telur að það sé 
vegna þess að þeir eyði mestum tíma í 
vinnunni. Margir sem svöruðu í könnun-
inni töldu að notkun á samfélagsmiðlum 
á vinnutíma gæti gefið þeim góðar 
hugmyndir fyrir vinnuna. Ekki eru þó 
allir sáttir við að fólk sé á Facebook eða 
Twitter heilu og hálfu dagana í vinnunni, 
enda fer mikill tími þá í annað en vinnu. 
Fleiri karlar en konur nota samfélagsmiðla 
á vinnutíma. Þá sýnir könnunin að ein-
hleypir nota netið meira en þeir sem eru 
í hjónabandi. 


