
Hej! 

Du har skaffat en ny iPad till verksamheten. Bra val! En iPad är ett fantastiskt redskap för kreativitet 
och lärande.  

Nätverk 
När du startar iPaden är kommunens nätverk redan inlagt. Så länge du är i Ystads kommuns 
lokaler behöver du inte tänka på att lägga till nätverk. Om du däremot ska ta hem iPaden, 
behöver du lägga till ditt hemnätverk.  

Lösenkod 
Det finns en lösenkod inlagd på iPaden. När den levereras till dig är den: 
1111 
Men du bör som första åtgärd byta till en säkrare sifferkombination. Det gör du via: 
Inställningar - Lösenkod 

Köp av appar 
Från och med 2016 har vi ett nytt system för hämtning/köp av appar. Alla appar som ska användas 
i arbetet ska läggas till via ett så kallat MDM-system.  
I praktiken innebär det att du önskar vilka appar som ska finnas och vi IT-pedagoger lägger till 
dem på din(a) iPads. Detta gäller gratis- såväl som betalappar. I de fall appen kostar kommer din 
enhet att faktureras för kostnaden. Vi kommer alltså inte längre behöva hantera AppleID som 
tidigare.  

Beställningar av appar görs via: 

ystad.se/pedagogiystad, scrolla ner på sidan och klicka på knappen Appbeställningar. Logga in 
med ditt AD-konto (samma som till Självservice, Intranät och EpiServer) och gör din beställning.  

Efter beställningen är gjord kan det ta upp till 48 timmar innan appen finns på din iPad.  
Vi vill poängtera att du måste betala för alla betalappar du väljer att använda på iPaden.  

Detta gäller alltså för iPads som är köpte 2016 och senare. Äldre iPads berörs i dagsläget inte av 
detta. 

Nybörjarens guide till lärplattan 
I appen iBooks hittar du en digital bok som visar grunderna i hur en iPad fungerar.  

Privat AppleID 
I de fall iPaden även används privat ska du logga in på ett privat Apple ID och för köp/hämtning 
av appar som inte är tänkta att användas i arbetssyfte.  
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