KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK APPJAI (Facebook,
Instagram, stb.) Sok probléma forrása lehet, ha
akár a DJP Pont, akár a mentor fiókján keresztül
többen is online közösségi életet élnek.

NKM földgáz app

BANKI ÉS FIZETÉSRE HASZNÁLANDÓ
SZOLTÁLTATÓI APPOK
szinte minden banknak és sok szolgáltatónak
van. Többlépcsős, biztonságos beléptető
rendszert alkalmaznak a bankok, de a pénzügyi
tranzakció biztonsága ettől független tényezőktől
is függ: az okostelefon nem tartalmaz-e
kártevőt, (Androidos eszközökön gyakori) illetve
hogy nem kerül illetéktelenek kezébe, aki
erőszakkal szedik ki az adatokat a tulajdonosból.

Email alkalmazások
Nem szerencsés, ha akár a DJP Pont email fiókját,
akár saját identitásunkat felkínáljuk mások
számára email küldésére.

Egyszeri regisztrációhoz köti a használatot, ezt követően
létrejön egy személyes profil. Bankkártya adatainak
megadása szükséges, és a mérések eredményei is
egyéniek, ezért kizárólag személyes használatú
okoseszközre javasolt a telepítése.

NKM Áram app
ezen alkalmazások segítségével egyszerűen be tudjuk
diktálni a mérőállásokat a Nemzeti Közművek felé. Könnyen
vissza tudjuk nézni a havi mérőállásokat illetve az eddig
kiállított és befizetett számlákat. Személyes adatokról
beszélünk, ezért nem célszerű közösségi használatú
eszközre telepíteni.

OKMÁNYAPP
http://www.kekkh.gov.hu/okmanyapp/ok
many-app
Sajnos nem akart működni, bár sokféle ügyet el
lehetne intézni személyesen segítségével.
Regisztrációt igényel, és ezt követően
identitásunkhoz kapcsolja a tevékenységet, az
esetleges díjfizetéshez pedig meg kell adni
bankkártyánk adatait. Saját okmányainkhoz,
adatainkhoz nem szabad másoknak hozzáférést
adni! Számítógéppel, webes környezetben
megoldható a felhasználócsere, okoseszközöknél
azonban nincs olyan, hogy ma én intézem vele
ügyeimet, holnap Józsi bácsi, aztán jövő héten
Mari néni nevében intézkedünk.

Nyelvtanulás Duolingóval
Ingyenes, reklámmentes, nyelvtanulásra specializálódva.
Fenntartja az érdeklődést, szóban is gyakoroltat. Rengeteg
leckét tartalmaz, egy-egy lecke gyorsan befejezhető,
ismételhető. Fiataloknak és időseknek is ajánlott,
egyértelmű, könnyen kezelhető. Regisztrációhoz kötött a
használata, és a személyes profilhoz fűzi hozzá a választott
nyelveket, haladást - ezért nem szerepel a közösségi
eszközök app-ajánlójában.

Tanulás

Matematikai képletek, számítások megoldása PhotoMath
appal. Ez elvileg használható lenne közösségi eszközön is,
de biztos, hogy segítséget igényel a használata.

Csevegő appok
Facebook Messenger, Viber, Skype, WhatsUp
- Csakis személyes profillal tanácsos
használni őket.

Al topik

ÁLLÁSKERESŐ APPOK
Regisztrációt követően személyes adatainkkal
veszünk részt az álláskeresésben, és az
értesítéseket is ennek megfelelően kapjuk. Nem
tanácsos mások identitását keverni, mert nem
jön megfelelő ajánlat.

Minden alkalmazás, amely regisztrációt igényel,
és profilunkhoz köti az eszközzel kapcsolatos
tevékenységet, azt nem tanácsos többek által
használatos eszközre telepíteni.

50 Languages app - tabletre optimális, de okostelefonnal
is használható.

Applikáció-javaslatok csak
SZEMÉLYES okoseszközökre

SplenDo alkalmazás, tennivalók listát lehet rögzíteni,
egyszerűen, gyorsan, manuálisan, vagy egyszerűen szóban,
hangfelismerés működik. Egy bevásárló listát is elég csak
beolvasni, majd vásárláskor csak rábökni a lista elemeire,
amik bent vannak a kosárban. Lehet naptárban tervezni,
értesítést kérni. Személyes volta miatt nem javasolt
közösségi eszközre.

Teendőink nyilvántartása
APRÓHIRDETÉSEK, VÁSÁRLÁS, ELADÁS
Jófogás, Vatera, eBay, Amazon, stb. Csakis
személyes profillal tanácsos használni.

OneNote
A Microsoft kitűnő és sokoldalú digitális jegyzetfüzete,
amelyet számítógépen is szerkeszthetünk, és telefonunkon,
tabletünkön is elérhetjük a tartalmat, amelyet szinkronizál.
Regisztrációt igényel, és személyes fiókhoz, profilhoz köti a
bevitt adatokat. Ezért nem javasolt többek által használt
eszközre a telepítése.

BOOKING C OM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.booking

TRIVAGO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trivago

TripAdvisor
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.tripadvisor.tripadvisor

UTAZÁS
Ezek általában regisztrációt ignyelnek, és
személyes profilunkhoz kötik az ajánlatokat,
rendeléseket. Nem tanácsos közösségi
használatú eszközökre telepíteni.
Egészségügyi appok
Azok az egészségügyi appok szerepelnek itt,
amelyeknél elengedhetetlen a személyes adatok
megadása a regisztrációhoz, és amelyek a
vizsgálatok eredményeit berögzíthetővé teszik.
Nem lehet emberek eredményeit összekeverni,
mert téves következtetésekre adna okot. És
egyébként is, ezek privát információk
önmagunkról

Diabétesz, inzulin, vérnyomás, súly napló

Menta
AIRBNB
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.airbnb.android&rdid=com.airbnb.android

Fitness appok

