PRESSREADER - ez egy kitűnő sajtó alkalmazás.
Nem magyar, de magyar lapokat is tartalmaz, és fordítója is
van az idegennyelvekhez - magyarra nem lehet használni.

Elsősegély
Az Elsősegély alkalmazás célja, hogy egyszerre jelentsen
edukációs céllal felhasználható elsősegélynyújtási
tananyagot, továbbá vészhelyzet esetén is egyszerűen,
gyorsan elérhető információs bázist a mentők kiérkezéséig a
lakosság számára. Mindenki számára érthető, megtanulható
és alkalmazható gyakorlati ismereteket nyújt, és szükség
esetén 1-2 perc alatt bárki megtalálja a különböző
elsősegélynyújtási helyzetekben szükséges útmutatást. Ne
feledje, hogy az alkalmazás használata életet menthet a
mentők kiérkezéséig eltelt percekben!
Helyzetek: útmutató arra az esetre, ha tudja vagy sejti, mi
okozza a vészhelyzetet.
Diagnosztika: útmutató arra az esetre, ha nem tudja, mi
okozta a rosszullétet.
Újraélesztés: újraélesztés lépésről-lépésre.
Segélyhívó: hívja gyorsan a mentőket!
Keresők: a tartózkodási helyéhez legközelebbi defibrillátor
és kórház keresése.
Teszt: ellenőrizze elsősegélynyújtási ismereteit!
Az alkalmazásunkat más szakmai támogatók mellett az
Országos Mentőszolgálat is támogatja.

ÚJSÁGOK
Tabletre optimális!

GOOGLE HÍREK
Összefoglaló, neked – Szinte lehetetlen lépést tartani az
összes olyan eseménnyel, amely a szívügyed. Az
összefoglalód segít, hogy sose maradj le a számodra fontos
és releváns hírekről. Az összefoglalód egész nap gyűjti
neked a friss híreket, és elhozza az öt legfontosabbat,
amelyről mindenképp tudnod kell, akár helyi, országos vagy
nemzetközi tartalomról van szó.

Webbeteg
Az alkalmazás biztosítja, hogy mindig kezünk ügyében
legyenek az egészséggel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalók.
- Olvashatja a WEBBeteg.hu egészségcikkeit,
életmódtippjeit.
- Rákereshet panaszaira a Betegséglexikonban.
- Tünetei okát testtájanként megkeresheti a
Tünetellenőrzőben.
- Ellenőrizheti BMI-jét, vérnyomását, energiaszükségletét,
pulzushatárát.
- A defibrillátor-, és patikakeresővel hamarabb juthat
segítséghez.
- Kérdezhet szakorvosoktól az Orvos válaszol rovatban.

MAGYAR ÚJSÁGOK APP
Rengeteg van belőlük!
Ez az app tartalmazza online és nyomtatott sajtótermékek
online verziónak hozzáférését. Általános, regionális, üzleti,
sport és magazinféle lapok elérhetők közvetlenül innen.

Egészségügy
Nők Lapja Café

Menetrendek.hu Online közös kereső a Magyarországon
közlekedő helyközi buszokhoz, vonatokhoz, illetve balatoni
hajókhoz. Az applikáció a Volán társaságok hivatalos
keresője is. A Volán, a MÁV, és a Bahart több mint 20000
megállóhelye, és az ország összes települése közötti
keresést biztosítja.

MunkaÜGYES!
Munkaügyi ismeretek, szerződéssel kapcsolatos tudnivalók
munkavállalóknak és munkaadóknak. Két menüje van, a
munkaszerződés és a fogalomtár - rengeteg hasznos
tudnivalóval.
https://www.appszoom.com/android-app/munkaugyeslfgwl.html

Mindennapi életünk jogi tudnivalói

Utazás
Szép tájak, turisztikai videók bemutatása pl. YouTube-ról
(előtelepített alkalmazás)

ECC-Net Travel
Ez az alkalmazás a fogyasztói jogainkról szóló tájékoztatást
ad, és a nyaralás helye szerinti ország nyelvén közölhető
mondatokat, kifejezéseket tartalmaz a legjellemzőbb
hétköznapi helyzetekre. Az Európai Fogyasztói Központok
Hálózata (EC C -Net) fejlesztette ki az Európai Unió mind a 24
hivatalos nyelvére, továbbá norvég és izlandi nyelvekre.

TripAdvisor Magyar nyelven használható, regisztrációt kér.
Ez egy kitűnő app, amely Android mellett a Windows 10-es
gépekre is telepíthető. Sokoldalú keresési módok, szűrési
lehetőségek vannak benne. Kedvcsinálónak is érdemes
nézegetni, mert sok képet és az utazók ajánlásait,
értékelését is láthatjuk.

Applikáció-javaslatok
közösségi okoseszközökre
Google Arts & Culture

Múzeumok, képtárak
gyűjteményei
Időjárás - Az előtelepített app mellett sokféle van.

A Google Arts & C ulture segítségével meglátogathatja a
legnépszerűbb kiállításokat, elképesztő részletességgel
nagyíthat rá a műalkotásokra, és több ezer történet, fotó,
videó és kézirat között böngészhet. Keresse meg
kedvenceit, hozza létre saját gyűjteményeit, és ossza meg
őket ismerőseivel! Elutazhat bármelyik ikonikus
nevezetességhez, ismert épülethez és természeti csodához
képernyőn megjelenített vagy VR-tárlatok segítségével.
Minden nap valami újat tanulhat.
A Google Arts & C ulture 70 ország több mint 1200
nemzetközi múzeumával, képtárával és intézményével
dolgozott együtt, hogy mindenki számára hozzáférhetővé
tegye a kiállításaikat online.

Vírusvédelem, pl Avast vagy AVG
Rendkívül fontos, hogy telepítsünk az eszközökre valamilyen
biztonsági alkalmazást mindjárt kezdetben! Az Android
rendszerű készülékeken nincs előtelepítve semmilyen
védelem. Sajnos sokszor bebizonyosodott már, hogy a
Google Play webáruházból történő letöltés még nem
garancia arra, hogy ártalmatlan applikációt töltünk le.

Általános

E-könyv olvasónak nem javasolt sem a
tablet, sem az okostelefon! A folyamatos
fényerő használata erősen meríti az
akkumulátort, ugyanakkor a csillogás bántja
a szemet. E-könyv-olvasásra csakis az erre a
célra gyártott eszköz optimális.

Biztonságos böngésző: Firefox
A privát böngészés követés elleni védelemmel blokkolja a
honlapok azon részeit, melyek nyomon követhetik az Ön
böngészését.

Csináld magad! - Barkácsolás,
kreatív ötletek

Barkácsolás kezdőknek - Skil barkácssuli
Ezt a kitűnő appot mindenkinek ajánlom személyes
használatra is!
A ‘barkácsolás kezdőknek’ hasznos tippeket, lépésrőllépésre követhető munkaterveket ad, gépeket ajánl és
magyarázatokat ad. Könnyen követhető barkácsolási
útmutatók
• Több mint 60 különféle feladat
• Giroszkóp és mértékegység konvertáló
• Széles körű szerszámhasználati útmutatók és
barkácstippek
• 17 nyelven elérhető

QR-kód olvasó
Dokumentum fájlok olvasói szerepelnek minden eszközön,
de aki mást szeretne, találhat a Google Play webáruházban
másféléket is.

Ezerarcú YouTube - csak írjuk be a pontos fogalmat,
milyen kézműves technikára szeretnénk videókat találni. Pl.
C sináld magad, DIY (Do It Yourself ), Kreatív ötletek,
Kézműveskedés, hajócsipke, stb.

A természet felfedezése

Fa Book interaktív fa határozó
Miféle virág is ez?

Az applikáció célja, hogy a parkokban sétálók, a hazai
erdőkben kirándulók ne csupán ismeretlen fák között töltsék
el idejüket. A felhasználók a Fa Book segítségével
megismerhetik a környezetünket, így egy erdei séta
alkalmával régi ismerősökként üdvözölhetik erdeink fáit,
akiknek nem csupán nevük, hanem koruk, hasznuk és akár
több ezer esztendőt átívelő küldetésük is van.

lgondolkozott-e valaha azon hogy mi is a neve annak a
gyönyörű virágnak melyet épp az imént látott a parkban? A
Miféle virág is ez? alkalmazás segíthet azonosítani a
környezetében található virágokat. A virág színének,
élőhelyének, szirmainak számanak meghatározásával
néhány tucatra szűkitheti a szóba jöhető virágokat. Utána
elég végighaladni a találatok listáján és kiválasztani a
megfelelőt. A virágok leírásának elolvasásával jatszva
bővitheti a saját és mások tudását is.
Ásványok
magyar nyelvű határozó, a Wikipedia tartalmára épül.

- Választhatod a vizuális meghatározás funkcióját, hogy
levele, törzse, termése, lombkoronája stb. alapján pontosan
beazonosíthasd az előtted tornyosuló fát.
A lexikonban több mint 100 darab részletes, képekkel
ellátott fafaj-leíráshoz lesz hozzáférésed.
- Megnézheted egyenként az Év Fáit és rengeteg
érdekességet megtudhatsz róluk.
Saját erdőt „telepíthetsz”, amelyben a gyorsabb elérés
érdekében elmentheted a már meghatározott fákat.

Gombahatározó - HungiFungi
Az alkalmazásban ingyenesen elérhető a teljes alapfokú
gombaismerői tanfolyam anyaga. További gombák előfizetés
után érhetők el. Részletek: www.hungifungi.hu.
A HungiFungi a gombahatározók új generációját képviseli:
★ terjedelemben nagyobb mint számos szakkönyv, mégis
elfér egy telefonban,
★ egy-egy gombáról több fotót, illusztrációt is (apró
részletekig felnagyítható módon) tartalmaz,
★ tartalma folyamatosan frissül (előfizetés alapján),
★ számtalan határozóbélyeg alapján szűrhetők a gombák,
így megkönnyítve azonosításukat,
★ egy gombánál a hasonló gombák összegyűjtve
szerepelnek, egy kattintással elérhetőek,
★ és a program grafikai megjelenése aprólékosan
kidolgozott.
A program telepítés után tölti le az adatbázisát (javasolt a
Wifi kapcsolat), a továbbiakban offline módon is
működőképes.

A Föld élőlényei
Több mint 250 állat (madarak, halak, rovarok, emlősök,
hüllők, és még sok minden más...)
◆ Az állatok csoportosítva vannak (madarak, emlősök,
hüllők, stb)
◆ Minden kép nagyítható (dupla érintés visszaállitja az
eredeti méretet)
◆ Információk (név, tudományos / latin név, méret, súly,
élethosz, elterjedés, ...)
◆ Szöveges keresés
◆ A kedvenc állatok egy külön nézetben jelennek meg
◆ A állatok Wikipédia oldala elérhető az infó lapon az állat
nevére bökve
◆ Táblagépekre is optimalizálva
◆ 3 nyelv: angol, német, magyar
◆ A nyelv a rendszer beállításaitól függetlenül választható

Budapesti közlekedés

