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Inställningar för iPad – projekt 3S på Gotland
Ipaden är helt ny och ni behöver starta upp den och ställa in den. IPaden är registrerad i
Region Gotlands verktyg för att fjärrhantera surfplattor. (kallas ”MDM – verktyget”,
programmet heter DuoStation. MDM som i ”Mobile Device management”).
Med verktyget kan vi låsa och nollställa iPaden ifall den blir borttappad eller stulen.
Vi kan också skjuta ut appar på iPaden centralt till de enheterna som ska ha dem inom
vår verksamhet. Vi kommer även inventera plattorna

Installationen är förenklad och det kommer komma upp en fråga om vilket nät som ska
anslutas. Finns det trådlöst nät är det Region Gotland Internet som ska användas. Efter
det kommer dialogrutan för Fjärrhantering. I dessa rutor ska användarnamn och
lösenord anges.
I detta projektets fall är tanken att iPad:en ska delas mellan personal och även kunna
användas av brukare. I detta fall används ett gemensamt SOF brukare konto, både till
wifi och till fjärrhanteringen:
Användarnamn: sfbe01
Lösenord: kontakta Gunna eller Fredrik
Annars är det en personlig iPad så ska det egna IT-kontot användas. Då registreras
plattan direkt på dig som användare.
Ni kan skapa eget appleid för plattan om ni vill ladda hem appar själva att testa och
utvärdera.
Förvaltningsstruktur och organisation för att hantera våra surfplattor ska vi på sikt
etablera inom förvaltningen, just nu kontakta mig eller Gunna för frågor och feedback.
Även tips på vilka appar som vi borde skjuta ut och hantera centralt.
fredrik.westergaard@gotland.se 0498-263218
gunnlog.kohn@gotland.se 0498-263422
Stort lycka till!
/Fredrik Westergaard
Hemsida: https://gotland.se/välfärdstekniksprojekt2019
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Starta iPad
Snabbstart
Ställ in wifi

Fjärrhantering

Håll Ipad
uppdaterad
Platstjänster
Skärmtid
Välkommen till
iPad
Lösenkodskrav
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Välj språk och land
Välj ”Ställ in manuellt”
Trådlösa nätverket heter Region Gotland Internet.
Ange användarnamn och lösenord
(om SOF Brukare ange sfbe01 och dess lösenord,
annars ditt personliga IT-konto)
Vid frågan om Certifikat välj ”Lita på”
Tryck på nästa uppe i högra hörnet
Logga in med användarnamn och lösenord.
(om SOF Brukare ange sfbe01 och dess lösenord,
annars ditt personliga IT-konto)
Klicka på nästa uppe i högra hörnet igen.
Välj fortsätt!

Dyker bara upp om
Ipad inte är uppdaterad

Välj aktivera platstjänster
Välj fortsätt!
Klicka på ”Kom igång”
Fråga kommer upp om att välja en lösenkod, klicka
på fortsätt. Koden ska anges två gånger.
Lösenkoden är den man använder för att logga in i
iPaden. Lösenkoden ska vara sex siffror och
bokstäver.
Om du råkar klicka bort vart du ska ange lösenkod.
Gå in på inställningar – Touch id och lösenkod.
Ange önskad sexsiffrig lösenkod.

Ändra
hemskärmen
Appar

- Certifikat uppdateras
årligen.
- Ej åtkomst wifi välj
glöm nätverk och
logga in igen.
-

Läs texten och sen klicka ”Avfärda”
Appar installeras automatiskt:

MatMusikMinnen,
1177 Vårdguiden,
SVT play (Tv och film)
Youtube (Film och musik)
Spotify (Musikapp, används för privat bruk med
privat konto)
Acrobat Reader (Pdf Läsare)
Google Duo (Enkla videosamtal)
DuoStation (MDM verktyg)

Koden ska vara 6
siffror eller bokstäver.
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Vill ni börja om och återställa surfplattan kan den snabbt nollställas och initieras om. Det
tar cirka 5-10 minuter

Nollställ

1. Tryck på Inställningar> Allmänt> Nollställ >Tryck sedan på
Radera allt innehåll och inst.
2. Om du uppmanas till det anger du lösenkoden eller
lösenordet till Apple-ID Bekräfta sedan att du vill radera din
enhet
3. Vänta på att enheten raderas Det kan ta några minuter att
helt radera dina data, beroende på vilken enhet du har.

