Lommebudget:
Kender du også det med, at alle pengene er sluppet op, før måneden er slut? Lommebudget hjælper dig
med løbende at holde styr på dine udgifter til forbrug. På den måde ved du altid, hvor mange penge du har
tilbage til resten af måneden.
Med Lommebudget kan du:
- Løbende indtaste dine udgifter til forbrug.
- Oprette et budget for måneden og følge med i, om du holder dig inden for dit budget
- Få et grafisk overblik over, hvad du bruger dine penge på.
- Finde tips til, hvordan du får dine penge til at række længere.
Lommebudget kræver ingen oprettelse af brugerprofil eller login. Download app’en – og du er i gang.

Google kalender:
Google kalender kan anvendes til at holde styr på aftaler, møder, medicin, hvornår du skal stå op osv.
- Du kan lave flere kalendere, som kan deles med venner eller familie.
- Oprette alarmer og påmindelser for vigtige aftaler.
- Strukturer og planlæg din hverdag.

Rema1000
- Masser af ideer til hurtig hverdagsmad med god samvittighed.
- Fiks og færdig indkøbsliste lige ved hånden, lige til at handle efter.
- Tjek tilbudsavisen og find nærmeste REMA 1000 på et øjeblik.
- Varescanner: Tjek prisen på varen direkte i butikken.
Med REMA 1000 på din Android-mobil bliver det lettere at klare aftensmaden. Vælg en god, sund hverdagsret
blandt mange spændende kategorier. Se opskriften og tilføj ingredienserne til din indbyggede indkøbsliste, hvor
du også let kan tilføje andre varer. Find nærmeste REMA 1000 og hiv din mobil frem - nu kan du klare alle
indkøbene med app'en som huskeseddel, mens du går rundt i butikken.
-Netto, Lidl, Føtex, Fakta har også en app der kan tilsvarende
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e-Boks
Med e-Boks mobil app kan du få adgang til e-Boks fra mobile enheder (smartphones og tablets).
- læse dine dokumenter
- flytte og arkivere dokumenter
- oprette, flytte og redigere mapper
- navigere i app horisontalt og vertikalt
- tilmelde og afmelde dig nye private afsendere
- uploade billeder fra dit kamera og billedarkiv
- redigere din brugerprofil med e-mail og mobilnummer

Etilbudsavis
Find tilbud og læs tilbudsaviser med eTilbudsavis!
eTilbudsavis samler tilbud og tilbudsaviser og viser dig vej direkte til butikken. Søg efter fx "cola" og få leveret en
liste over tilbud på "cola" i nærheden af, hvor du befinder dig. Søger du inspiration, kan du også læse
tilbudsaviser.
- Søg efter tilbud nær dig
- Læs tilbudsaviser og reklamer nær dig
- Se populære tilbud nær dig
- Lav indkøbslister og ønskelister
- Find nærmeste butikker og se tilbud fra butikkerne
- Få rutevejledning til butikkerne

Akuthjælp
Med den nationale akuthjælp-app kan du lynhurtigt få et overblik over samtlige skadestuer, akutmodtagelser,
skadeklinikker mm i Danmark. Du kan ringe direkte op til lægevagten og finde åbningstider på dit nærmeste
apotek. Hvis du i en akut situation har brug for tandlæge, kiropraktor eller psykiatrisk hjælp kan du også slå det
op i app’en.
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Trygfonden hjertestarter
Via kortet kan du til enhver tid se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Det samme kan de
sundhedsfaglige medarbejdere, når du ringer 1-1-2, så førstehjælpere kan guides til nærmeste hjertestarter, hvis
den er tæt på.
I en akut nødsituation er det vigtigste altid at ringe 1-1-2 frem for at lede efter en hjertestarter via en mobil app.

Endomondo
Endomondo er den højeste rangerede app af sin slags og ideel til løb, cykling, gang og andre distance-baserede
aktiviteter.
- Track tid, distance, hastighed og kalorier for enhver udendørssport
- Indtast en træning manuelt, fx en tur på løbebånd eller vægttræning
- Få audio feedback for hver km, mens du motionerer
- Få live peptalks fra dine venner - de skriver en kort besked på vores website, som få sekunder efter bliver læst
højt
- Se din rute på et kort

Rejseplanen
På Rejseplanen kan du:
- søge rejser i hele Danmark fra og til alle adresser, stoppesteder, stationer og lokaliteter
- se afgange fra dine nærmeste stop/stationer
- se kort over turen til stop/station (Google Maps)
- bruge "Tag mig hjem"-funktionen, som med et tryk viser dig turen fra din nuværende position til din
hjemmeadresse
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Jobnet
Du kan med Jobnet på mobilen finde job og tjekke dine jobforslag - hurtigt, enkelt og altid lige ved hånden.
Det er let at gemme søgninger, så du straks kan se, om der er nye job, der matcher. Og med Huskeservice kan du
få vigtige datoer vist i din kalender.
Du kan også bekræfte at du er aktiv jobsøgende gennem app’en

Post Danmark
- Tilmelde dig Pakkeboksen, og finde Pakkeboksen automater nær dig.
- Købe frimærker, postkort mm.
- Finde postnumre i Danmark.
- Beregne prisen på forsendelse af et brev eller en pakke.
- Finde posthuse, Pakkeboksen, postkasser og andre poststeder med informationer om åbningstider mm. på et
kort.
- Følge brev eller pakke ved at indtaste trackingnummer, og se hvor din forsendelse befinder sig.

MobilPorto
Med Post Danmarks Mobilporto app kan du købe porto til alle breve op til 2 kg til ind- og udland.
Du køber en portokode til samme pris, som hvis brevet frankeres med frimærke. Portokoden skrives på
brevet, hvor frimærket plejer at sidde.
Mobilporto kan betales enten via betalingskort eller via mobilregning.
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Spotify
Nu kan du kvit og frit høre alt fra Justin Timberlake, Led Zeppelin, Rasmus Seebach eller tusindvis af andre
kunstnere på din tablet eller smartphone.Den gratis tjeneste indebærer dog, at musikken bliver afbrudt af
reklamer.
Vil man helst være foruden, at reklamer afbryder ens musikoplevelse, bliver man nødt til at købe
abonnementet "Spotify Premium", hvor man også kan høre musik offline og gemme musiknumre på
mobilen.

Krak
Med Krak på mobilen har du altid et svar lige ved hånden når du har brug for, at finde virksomheder,
produkter, personer, telefonnumre, adresser, osv. Via en nem og enkel søgetjeneste giver vi dig alle
relevante resultater for det område du har valgt at søge i, præsenteret i en overskuelig resultatliste. Du kan
herefter bl.a. vælge at kontakte virksomheden, gemme kontaktinformationerne i din telefonbog eller få vist
en ruteplan som du kan bruge til at navigere efter.

Sleep as android
Vækkeur med søvncyklus registrering. Vækker dig blidt mens du sover let, for en blid start på din morgen.
Graf over søvn historik, statistik over søvn dybde, deling (på Facebook, via email),
Alarmer med naturlyde (fugle, havet, storm...) med stigende volume, musik fader automatisk ned ved søvn,
optagelser af snorken/tale i søvne
-Kun til android telefoner

5
Oprettet af Thomas Christensen tc5@viborg.dk

Dating.dk
Dating.dk er Danmarks største Dating site og ved at installere denne gratis Android App kan du:
- Oprette og redigere din profil
- Opdatere dine fotos
- Læse og besvare dine breve
- Se dine matches
- og meget mere direkte fra din telefon

MobilePay by Danske Bank
Med MobilePay er det lige så nemt at sende penge som at sende en sms. MobilePay er et smart alternativ til
kontanter, når du skal sende eller modtage – beløb eller betale i butikker. Du behøver kun mobilnummeret på en
anden MobilePay-bruger for at kunne overføre penge. Med MobilePay kan du også bede dine venner om at
sende dig penge, hvis du f.eks. skal samle ind til en gave.
Alle kan bruge MobilePay. Du behøver altså ikke at være kunde i Danske Bank for at tilmelde dig og bruge
MobilePay, men det er et krav, at du er fyldt 15 år, og at du kun bruger den som privatperson.

Google Oversæt
Nedbryd sprogbarriererne med Google Oversæt.
- Oversæt mellem mere end 70 sprog
- Tal almindeligt sammen, og lad Google oversætte
- Du kan oversætte tale, computertekst, håndskrift eller tekst i billeder
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Angstpilot
Har du angst, når du vågner om morgenen og ikke kan overskue, hvordan du skal komme gennem dagen?
Du har det måske svært ved åbne pladser, køre med bus eller, måske er det alene det at være sammen med
mange mennesker, der giver dig hjertebanken, svedige håndflader og lyst til at krybe ned i et musehul?
Med Angstpilot kan du få hjælp og støtte til at håndtere din angst - 24 timer i døgnet.

Boselv
Er du lige flyttet i egen lejlighed - eller skal du snart?
Download BoSelv appen med gode råd om næsten alt vedr. økonomi, netværk, job & uddannelse, sundhed og
din bolig. Vi har lavet Danmarks største samling af links, sociale medier, andre apps og gode råd, så du hurtigt og
nemt kan finde flere informationer og få hjælp til f.eks. at søge SU, boligstøtte og job. Hvordan du lægger et
budget, holder huset rent og passer på dig selv. Alt sammen samlet i én app.

Xhale – Rygestop
XHALE er en app til dig, som ønsker at blive røgfri eller blot vil teste egen rygning. Den er lavet i samarbejde med
kræftens bekæmpelse.
Så uanset om du vil starte et rygestop – eller bare vil blive klogere på din rygning, kan du bruge XHALE.
XHALE er spækket med øvelser og film, hvor du får gode råd fra rygestoprådgivere, unge og XHALEs
ambassadører.
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P1H
Appen Psykisk førstehjælp er udviklet til dig, som ønsker at kunne hjælpe et medmenneske, som viser tegn på
psykisk sygdom, eller som befinder sig i en akut psykisk krise. Psykisk førstehjælp handler om at turde kontakte
ens medmennesker, der viser tegn på psykisk sygdom, at lytte til og støtte personen indtil professionel hjælp kan
tage over. Appen giver dig viden om, hvad du kan gøre, hvis du står over for en person, som viser tegn på psykisk
sygdom, og som har brug for hjælp.
Møder du en person, der har brug for akut hjælp, kan appen også give dig henvisninger til professionel hjælp og
du kan også finde andre hjælpeforanstaltninger til ikke akutte tilfælde. Med appen har du desuden mulighed for
at teste din egen viden om psykisk sygdom.

BMI Beregner – Idealvægt
Er din vægt normal? - Er du overvægtig? Eller vejer du for lidt?
• BMI
Udregning af BMI (Body Mass Index) er en nem tilgang til at be- eller afkræfte eventuel overvægt. BMI index
beregnes udfra forholdet mellem din højde og vægt.
• Fedtprocent
Denne fedtprocent beregner formular er lavet af den Amerikanske Navy, og høre blandt de mest brugte
metoder til at estimere hvor stor en procentdel af din krop udgøre fedt.
• Kalorieberegner
Om du tager på, holder vægten eller taber dig, handler dybest set om, hvor mange kalorier du indtager. Denne
kalorieberegner, der kan give dig et hurtigt overblik over dit kaloriebehov.
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Google Keep - noter og lister
Nedfæld dine tanker med det samme, og få en påmindelse på rette tid og sted. Indtal et notat, mens du er på
farten, og få det transskriberet automatisk. Tag et billede af en plakat, en kvittering, et dokument, så du nemt
kan finde den senere i en søgning. Med Google Keep kan du nemt nedfælde en tanke eller en liste til eget brug
og dele den med venner og familie.
Relevante noter på det rette tidspunkt
• Skal du huske at købe ind? Konfigurer en placeringsbestemt påmindelse for at få vist din indkøbsliste, når du
træder ind i butikken.

GoMore
Din must-have gratis rejse app!
Samkørsel
- Find lift nær dig. Eller opret liftagenter og blive notificeret.
- Se udvidede medlemsprofiler med ratings og anbefalinger før du booker lift.
- Lynhurtig online betaling sikrer både passager og bilist.
- Sikkert beskedsystem connecter chauffør og passager direkte i app’en.
- Tilbyd lift på få sekunder og få tilskud til turen.
- Spar penge, mød nye mennesker og kør grønt!

Skype
Sig hej til familie og venner med en chatbesked eller et tale- eller videoopkald på Skype – helt gratis. Slut
dig til de millioner af mennesker, der allerede bruger Skype, for at holde kontakten med de personer, der
betyder mest for dig. Du har et væld af muligheder i din hule hånd.
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