
AppsCafé 2019 
– for alle i Aarhus Kommune



Hvad er AppsCaféen?
AppsCafén er et gratis tilbud til dig, der har brug for hjælp 
til at komme godt i gang med at bruge din smartphone 
eller tablet. Vi hjælper med at hitte hoved og hale i det 
digitale og finde apps, der passer til dine behov. Apps
Caféen er for alle borgere og medarbejdere i Aarhus 
Kommune uanset alder, og dine pårørende er selvfølgelig 
også meget velkomne.

Hvad har AppsCaféen f.eks. hjulpet med?
Gennemgang af, hvordan en iPad eller smartphone bruges 
og grundlæggende indstillinger af smartphone eller tablet, 
opsætning af email, gennemgang og opsætning af konkre
te apps, f.eks. Eboks, Netbank og Facebook.

Hvad skal jeg have med? 
Smartphones og tablets betragtes som et almindeligt 
forbrugsgode, og du skal derfor selv anskaffe dig den 
slags udstyr og gerne medbringe det i AppsCaféen. Hvis 
du skal have hjælp til applikationerne: Eboks, MobilePay 
eller Netbank skal du medbringe NemID nøglekort og dit 
betalingskort. Husk ogspå dine adgangskoder til f.eks. 
mail og Apple ID. 

Hvor og hvornår er der AppsCafé?
AppsCaféen afholdes fra kl. 10.0012.00 i DokkX på Dokk1.
Se præcise datoer nedenfor.

OBS!  
Tid, sted og hyppighed er anderledes, end det hidtil har været.

Datoer for AppsCafé frem til december 2019 

August September Oktober November December

27. aug 11. sep 2. okt 13. nov 11. dec

28. aug 18. sep 30. okt 27. nov 18. dec

AppsCaféen er etableret i samarbejde med Teknologi i 
Praksis, der har stor viden om, hvilke apps der findes, og 
hvad de kan.



Apps og opsætning efter behag og behov 
Apps er programmer til moderne telefoner med adgang 
til internettet – såkaldte smartphones – og til de såkaldte 
tablet computere, f.eks. en iPad. Der findes alverdens 
apps, som kan understøtte forskellige ønsker og behov. 
Samtidig kan smartphones og tablets indstilles præcis 
efter dine behov, så de bliver en praktisk følgesvend. 

”Er blevet mødt med meget omsorgsfuld kompetent  
imødekommenhed omkring, hvad der er mine behov  
ifht. hjælpen, på sådan vis, at jeg ikke har følt mig  
inkompetent eller skamfuld over ikke selv at kunne  
hitte rundt i alt vedr. Den teknologiske udvikling.” 
– Deltagerkommentar 

Også for kommunens medarbejdere
AppsCaféen er også til for at give medarbejderne i Aar
hus Kommune et bedre overblik over, hvilke muligheder 
der fin des for at tilpasse smartphones, tablets og apps. 
Det kan være relevant for borgere med forskellige former 
for funktionsnedsættelser. Medarbejdere i Aarhus Kom
mune er derfor også meget velkomne. 

”Dejligt at få hjælp til at hjælpe sine beboere i valg  
af produkt og apps. Godt at se, hvilke muligheder,  
vi har – fantastisk!” 
– Deltagerkommentar

Har du spørgsmål til AppsCaféen 
– så ring til DokkX på tlf. 51 57 68 62

DokkX Dokk1 Niveau 2.2
dokkx@aarhus.dk Hack Kampmanns Plads 2
http://dokkx.dk/aktiviteter/appscafe 8000 Aarhus C
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