
webinar
Det viktigste du må vite om mac OS Sierra

Vi starter klokken 19:00! 



Målet med webinaret: 

Lære noe nytt, forstå mer og  
utnytte Macen din bedre



Det skal på en måte bli… 

enklere 
mindre frustrerende 

morsommere 
… å bruke Macen



Planen for webinaret
1. Hva er egentig Sierra?  

• Kan og burde du oppgradere til Sierra? 

2. Geniale iCloud-funksjoner 
• iCloud-rens? 
• Viktig å huske på med iCloud 

3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
• Du kan faktisk bruke Siri i hverdagen 

4. Nye Bilder-funksjoner i Sierra 
• Avansert teknologi har det gjort det enklere for deg å få glede av 

bildene dine - jeg lover! 
• Minner og Søk 

5. Geniale småtips

• For deg som er med helt til slutt: Gratis e-bok 
• Spørsmål og svar



Hvorfor har vi dette webinaret?

Sierra er genialt og med et lite dytt i riktig 
retning det bare små ting som gjør at du 

får mye mer glede av Macen din

Etter oppdatering: 
trege Macer… og hva er egentlig nytt?

Mange lurer på OM man burde  
oppdatere og om de kan oppdatere!?



Mange synes teknologi er vanskelig  
Det er mye å huske på, komplisert og det kommer nye ting hele tiden.



Enkel og forståelig 
opplæring og hjelp i Apple-produkter



Hvem er jeg?

Henrik Ruud 

Daglig leder og kursholder 

Jobbet i Humac i 3 år (nå 
Eplehuset) 

Kursansvarlig 

Apple-sertifiseringer

4,5 år

www.eplehjelp.no

http://www.eplehjelp.no


Målet med webinaret: 

Lære noe nytt, forstå mer og  
vite litt mer om geniale Sierra-funksjoner



1. Hva er egentlig mac OS Sierra?
Det nyeste operativsystemet til Macen. Det kommer et nytt hvert år.

Større og større kattedyr Bølger og fjell
fra California

1. Hva er egentig Sierra?  
2. Geniale iCloud-funksjoner 
3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
4. Bilder 
5. Geniale småtips 
• For deg som er med til slutt: gratis e-bok
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Kan jeg oppdatere? Og burde jeg?
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Kan jeg oppdatere? Og burde jeg?
Macer som kan installere mac OS Sierra 
 • iMac  

– all models from late 2009 
 • MacBook  

– all models from late 2009, MacBook 
 • MacBook Pro  

– all models from 2010, MacBook Pro  
 • MacBookAir  

– all models from 2010, MacBook Air 
 • Mac Mini  

– all models from 2010, Mac Mini 
 • Mac Pro  

– all models from 2010, Mac Pro  
 
De fleste Macer før 2009 kan ikke ha Sierra.

1. Hva er egentig Sierra?  
2. Geniale iCloud-funksjoner 
3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
4. Bilder 
5. Geniale småtips 
• For deg som er med til slutt: gratis e-bok

etter 2010 = ✅

etter 2009 = ✅

før 2009 = ❌



Det kommer veldig an på! 

1) Hvor frisk og rask er maskinen din? 
2) Har du systemfeil? 
3) Bruker du spesielle programmer?  
    (sjekk kompatibliteten på viktige apper!) 

4) Er harddisken din frisk og rask? 
5) Har du nok RAM?

Ok, men burde jeg oppdatere?
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5. Geniale småtips 
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Mekanisk 
del som 
snurrer

Ny: 
Rask  
og fin

Ved bruk 
+ bevegelse 

tregere og slitt

Etter 
3-6 år 

kræsjer

«Snurre»harddisk

Minne / RAM

SSD
Minnekort. Heldigital. 

Ingen bevegelige deler. Mye mye kjappere. 
Kræsjer ikke på samme måte. Ny type teknologi.

Husk 

backup!!

4GB 8GB



Oppgradere fysiske deler 
MacBook Pro med CD-rom og iMac med CD-rom

Anbefalt: SSD eller SSHD
Hvis mye plass og fortsatt treg  

- slitt harddisk

Anbefalt: 8 GB RAM 
med OS X El Capitan 

eller nyere. Gjerne mer.

Har Macen blitt 
tregere etter Sierra?

Trenger jeg ny Mac til 15 - 30 000 kr?



Alt er bra med Macen min! Noe mer?

Klart det er noe mer! 

1.  Backup  
2.  Har du nok plass? 
3.  Oppdater gjerne alle programmer og andre mindre  

 oppdateringer 
4.  Husk å sjekke at programmene fungerer 
5.  Vær forberedt på uventede endringer
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1. Hva er egentig Sierra?  
2. Geniale iCloud-funksjoner 
3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
4. Bilder 
5. Geniale småtips 
• For deg som er med til slutt: gratis e-bok

2.Geniale iCloud-funksjoner
3 Geniale funksjoner 
1. «Rens» i iCloud 

2. Optimalisere lagring 

3. Dokumenter og Skrivebord i iCloud Drive 

 
2 utfordringer 
1. Sikkerhet og viktige ting i iCloud 

2. iCloud lagringsplass



2.Geniale iCloud-funksjoner
3 Geniale funksjoner 
1. «Rens» i iCloud 

2. Optimalisere lagring 

3. Dokumenter og Skrivebord i iCloud Drive 

 
2 utfordringer 
1. Sikkerhet og viktige ting i iCloud 

2. iCloud lagringsplass

1. Hva er egentig Sierra?  
2. Geniale iCloud-funksjoner 
3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
4. Bilder 
5. Geniale småtips 
• For deg som er med til slutt: gratis e-bok



2.Geniale iCloud-funksjoner
2 utfordringer 
1. Sikkerhet og viktige ting i iCloud 
2. iCloud lagringsplass

Pass på følgende: 
- To-veis-verifisering 
- At du aldri glemmer passordet 
- Sikkerhetsspørsmål 
- Gjennopprettingsadresse
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2.Geniale iCloud-funksjoner
2 utfordringer 
1. Sikkerhet og viktige ting i iCloud 

2. iCloud lagringsplass

Du bruker mer og mer plass i iCloud  
Blir mer avhengig og «bundet» av iCloud 
Og jo mer $ bruker du
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2.Geniale iCloud-funksjoner
Du bruker mer og mer plass i iCloud —> $
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• Faktisk ganske genialt 
• Gjør avanserte søk på mye kortere tid 
• Finn frem til ting du ikke vet hvor er 

Spesielt genialt til: 
• Finder 
• Bilder 
• Påminnelser 
• Kart 
• Meldinger 
• Været

3.Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?»



3.Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?»
Hvordan bruke Siri på Mac? 
1. Docken 

2. Menylinjen 

3. cmd ⌘ + Mellomrom  

• hold inne lenge
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3.Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?»
1. Finder-søk 

1. «Vis meg alle mine største filer»  
2. «Vis meg alle dokumentene mine»  
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4.Bilder i Sierra
Nye funksjoner som bruker avansert teknologi til å 
organisere bildene dine og gjør det lettere for deg. 

• Minner 

• Kunstig intelligens 

• Geniale søk  

«Fjell» - «Dyr» - «Skog» - «Båt» 



• Apple Mail: Hurtigfilter 
• Universell utklippstavle! 

• Kopiér innhold mellom iPhone og Mac - trådløst 

• iTunes og Apple Music er lettere å bruke 
• Lås opp Mac med Apple Watch 
• Apple Pay på Mac 
• Samarbeid «live» med andre i Notater, Pages 

og Keynote

5.Geniale tips
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Nå over til noe annet
1. Hva er egentig Sierra?  
2. Geniale iCloud-funksjoner 
3. Siri på Mac - «Hva skal jeg med det?» 
4. Bilder 
5. Geniale småtips

• Andre anbefalinger og tilbud 
• For deg som er med helt til slutt: 

Gratis e-bok 
• Spørsmål og svar



Vi har gått igjennom enormt mye nå
Det er ikke sikkert at alle 
husker alt vi har snakket om og alle 
tingene det er viktig å huske på  

Så da er det 3 ting det er greit å vite:
1) Opptak av webinar tilgjengelig gratis 
frem til onsdag 23:59 for ikke-medlemmer

2) Gratis e-bok til alle som er med helt til 
slutt nå (presentasjonen i PDF)
3) 20% rabatt på Nettkurs og Epleblokka  
frem til i morgen klokken 23:59



… så hvis du ikke fikk med deg alt under webinaret:

Nettkurs 
over 30 kurs i Mac, iPad og iPhone

Epleblokka

En-til-en-hjelp i Oslo Oppgradering av Mac

Oppgradering av Harddisk (SSD) eller Harddisk 
NB! Bare MacBook Pro med CD-rom & iMacer



Nye Epleblokka



Nye Epleblokka
Billigere, tykkere, bedre 

• Mer innhold 
• 90 sider 
• Spesialtemaer 

Fortsatt det gode gamle 
• Kun det viktigste 
• Våre beste tips 
• Huskelister og guider 



MAC

INNHOLD

8 6 tips for en frisk og rask Mac

10 Tastatursnarveier

14 Oversikt

17 Finder og filer

22 Systemvalg

26 Safari

31 Bilder

37 Mac-rens

39 Effektivitet

40 Generelle tips

44 Anbefalte programmer

47 5 ting du ikke må gjøre

!

9



BILDER

Bilder er Apples eget bildeprogram og fungerer som et 
bibliotek med dine bilder og videoer. Her kan du organi-
sere, dele og redigere bildene dine på en og samme 
plass. 

Vil du lære enda mer om Bilder, går vi nærmere inn på 
det i et eget tema på side X. Da med fokus på iCloud og 
forståelse av programmet.

Bilder snakker veldig bra på tvers av Mac, iPad og  iPhone 
og vi skal nå se på hvordan du bruker det på Mac.

� Gå til Vis i menylinjen og velg Vis sidepanel for å få sidepanel på venstre 
side.

37

ALBUM UTENFOR MAPPE

Du kan også lage mapper utenfor mapper, 
som vil bli liggende i sidepanelet. Her kan 
bilder fra ferieturer, jobb eller andre sosiale 
sammenkomster ligge.

1. Gå til Arkiv i menylinjen
2. Velg Nytt album
3. Navngi albumet
4. Velg bilder du vil legge til

SMART ALBUM

Med Smart Album legges automatisk bilder i 
albumet basert på kriterier du oppgir.

1. Gå til Arkiv i menylinjen
2. Velg Nytt smart album
3. Velg kriteriene i vinduet som dukker opp. 

Du kan legge til kriterier ved å trykke + 
tegnet på høyre side

4. Nå vil alle bildene som passer kriteriene 
legges i smart albumet med et tannhjul i 
sidepanelet

40

BILDER



IKKE-ANBEFALT

I motsetning til programmene over, finnes det program-
mer vi anbefaler deg å styre unna. 

MACKEEPER

Det har vært flere medieoppslag og styr rundt dette programmet. 
Vår erfaring tilsier at de prøver å lure personer til å tro at det er fare 
på Macen og i tillegg vil ha penger for å fikse opp i det. 

Bruk Bitdefender Virus Scanner og Malwarebytes over for å holde 
Macen din trygg.

HOLA

Flere av våre kunder bruker programmer for VPN for å se norsk nett-
tv utenlands. Dette medfører risiko og verst er VPN-tjenesten Hola!. 
Dette programmet åpner dører for trusler og vi fraråder alle å bruke 
det.

5 TING DU IKKE MÅ GJØRE

1. Aldri skru av maskinen
2. Aldri avslutte programmer
3. Ha stappfull harddisk
4. Ikke oppdatere OS og Apps
5. Ikke ha backup

53

MAC-RENS

TA VARE PÅ MACEN DIN

Som med alt annet, trenger Macen din vedlikehold. Selv om Mac er 
kjent for å være rask, blir maskinen og operativsystemet slitt ved 
bruk. Heldigvis finnes det flere ting du kan gjøre for å holde den frisk 
og rask! 

Det er flere faktorer som spiller inn på hastigheten på Macen din. 
Harddisken på Macen er ofte det som gjør Macen din treg. Harddis-
ken er der alle bilder, filmer, dokumenter og alle andre filer er lagret. 

 Epletips fra Magnus 
 På eldre Macer kan harddisken byttes ut og opp-
graderes. Dette vil gjøre merkbar forskjell og maski-
nen vil fremstå som ny! Ta kontakt med oss for å se 
hva vi kan gjøre for din Mac.

MEMORY MONITOR

Alle datamaskiner har hukommelse (RAM) for 
å kunne fungere. Med hukommelse menes an-
tallet oppgaver Macen kan huske på og jobbe 
med Samtidig. Når hukommelsen blir full henger 
Macen seg ofte opp. Memory monitor sørger for å 
optimalisere hukommelsen slik at den aldri blir full.

Søk etter Memory Monitor i App Store for å laste ned og installere. 
Trykk på Optimize en gang i blant for en raskere maskin!

43

frem til 30.10.

20% 
rabatt
frem til 31.10.

20% 
rabatt



Nye Nettkurs

Ny Nettside









Over 50 kurs 
Lær i ditt eget tempo 

Du kan spole frem og tilbake 
og se kursene så mange ganger du vil

frem til 30.10.

20% 
rabatt
frem til 31.10.

20% 
rabatt



Nettkurs og Epleblokka 
anbefales til deg som:

1. Har lyst til å lære det grunnleggende en gang for alle 

2. Har lyst til å få geniale tips og råd 

3. Ikke har tatt et Mac-kurs før 

4. Har behov for å repetere en ting eller to en gang i blant 

5. Ikke har lyst til å sitte i en butikk sammen med 10 andre i 2 timer, 
dra hjem og ikke huske så mye 

6. Tror at det å prøve og feile er viktig og lærerikt 

7. Har lyst på tilgang til over 50 kurs, skreddersydd kursmateriale og 
«alt det viktigste du trenger å vite om Mac, iPad og iPhonen din»



! 
Gratis tips & triks 
Gjør hverdagen enklere 

" 
Nettbaserte kurs 

Lær i ditt eget tempo 

# 
En-til-en-hjelp 

Hjelp når du trenger det 

$ 
Epleblokka 

Våre beste tips, i fysisk form 

% 
Bedrift 

Tilpasset hjelp og prioritet 

Våre tjenester

www.eplehjelp.no

http://www.eplehjelp.no


Husk at du alltid kan få 

En-til-en-hjelp, Mac-rens,  
Bedriftshjelp med mer.  

Bare ring oss eller chat med oss på nettsiden



Oppgradere fysiske deler 
MacBook Pro med CD-rom og iMac med CD-rom

Anbefalt: SSD eller SSHD
Hvis mye plass og fortsatt treg  

- slitt harddisk

Anbefalt: 8 GB RAM 
med OS X El Capitan 

eller nyere. Gjerne mer.

Har Macen blitt 
tregere etter Sierra?

Trenger jeg ny Mac til 15 - 30 000 kr?



Spørsmål og svar

frem til 31.10.

20% 
rabatt



Husk tilbudet, 
tips gjerne en venn som kan  

trenge dette 
og takk for at du så på. 

Vi gleder oss til å se deg igjen :) 
- på nettkurs? 

- webinar neste søndag? 
- neste Norgesturné vi skal på? 

- hos oss i Oslo?

frem til 31.10.

20% 
rabatt


