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Vind enkel routes van mensen die jij volgt. Filter op opgeslagen datum (laatste maand,kwartaal, jaar). Filter op opgeslagen maand, markeer één of meerdere maanden om routes te vinden in een bepaald seizoen. Dit zijn de aanbevolen systeemvereisten en minimale systeemvereisten voor iCloud. iCloud1 vereist een Apple ID, een actieve
internetverbinding en up-to-date software. Als u aan de onderstaande aanbevolen systeemvereisten voldoet, kunt u profiteren van de nieuwste iCloud-functies en optimaal gebruikmaken van iCloud. Onderaan deze pagina vindt u de minimale vereisten voor de diverse functies. iOS 15 of iPadOS 15 Systeemvereisten voor iWork voor iOS2
Microsoft Windows 10* iCloud voor Windows 11 of hoger iTunes 12.7 Outlook 2016 of hoger Firefox 45 of hoger, Google Chrome 54 of hoger (alleen bureaubladmodus), Microsoft Edge of Opera * Windows 10-update van mei 2019 of hoger wordt aanbevolen voor iCloud voor Windows 10 of hoger. Voor het gebruik van iCloud moet u een iPhone 3GS,
iPod touch (3e generatie), iPad of iPad mini met minimaal iOS 5 of een Mac met minstens OS X Lion 10.7.5 hebben. Accountherstelcontacten zijn beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch of Mac. iOS 15 of iPadOS 15 macOS Monterey Om een accountherstelcontact te configureren, moeten al uw apparaten zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie van
iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS. Als u een ouder apparaat hebt dat niet kan worden bijgewerkt naar iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey, moet u op dat apparaat uitloggen bij iCloud. U hebt ten minste één apparaat nodig met iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey of hoger om een accountherstelcontact te worden. Bladwijzers zijn
beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch, Mac en pc. iOS 11 macOS Sierra 10.12 en Safari 11 Windows 7 met iCloud voor Windows 7 en Firefox 22, Google Chrome 28 alleen in bureaubladmodus, of Opera Agenda, Contacten en Mail zijn beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch, Mac en pc. iOS 5 OS X Lion 10.7.5 Windows 10-update van 29 mei 2019 of
hoger met iCloud voor Windows 10 of hoger en Outlook 2016 3 FaceTime is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 6 OS X Mavericks 10.9 De Bestanden-app is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch. iOS 11 iPadOS 14 (geüpgradede functies) Zoek apparaten en Zoek objecten zijn beschikbaar op Apple Watch. Zoek vrienden is
beschikbaar op Apple Watch. Zoek mijn is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 13 of iPadOS 13 macOS Catalina Zoek mijn [apparaat] is beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch of Mac. iOS 5 iOS 6 (voor verloren-modus) iOS 7 (voor activeringsslot) OS X Lion 10.7.5 Zoek mijn iPhone is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en
webbrowsers. iOS 9 – iOS 12 In macOS: Safari 7, Firefox 27, Google Chrome 35, Opera In Windows: Firefox 27, Google Chrome 35, Edge 79, Opera Zoek personen is beschikbaar op Apple Watch. iCloud+4 is beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch, Mac, pc en webbrowsers. iOS 15 of iPadOS 15 macOS Monterey iCloud Drive is beschikbaar op
iPhone, iPad of iPod touch, Mac en pc. iOS 8 OS X Yosemite Windows 10 met iCloud voor Windows 10 of hoger iCloud-foto's is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch, Mac en pc. iOS 8.3 OS X Yosemite 10.10.3 Windows 7 met iCloud voor Windows 7.x of Windows 10 met iCloud voor Windows 10 of hoger iCloud-tabbladen zijn beschikbaar op
iPhone, iPad, iPod touch of Mac. iOS 11 macOS Sierra 10.12 en Safari 11 iMessage is beschikbaar op iPhone, iPad, iPod touch of Mac. iOS 6 OS X Mavericks 10.9 iTunes Match is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch, Mac, pc of Apple TV. iOS 5.0.1 In macOS: iTunes 10.5.1 In Windows: iTunes 10.5.1 tvOS 4.4 Bekijk de systeemvereisten voor
iWork voor iCloud. Mail Drop is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch, Mac of pc. iOS 9.2 OS X Yosemite (voor de Mail-app) iCloud.com/mail in een up-to-date webbrowser (Safari 7.2 om pakketten te uploaden, zoals iWork-bestanden) Een e-mailaccount met ondersteuning voor IMAP Windows 7 Mijn fotostream6 is beschikbaar op iPhone, iPad of
iPod touch, Mac, pc en Apple TV. iOS 5.1 OS X Lion 10.7.5 met Foto's 1.0 of iPhoto '11 (9.2.2) of Aperture 3.2.3 Windows 7 met iCloud voor Windows tvOS 5.0 Notities is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 9 OS X El Capitan 10.11 Leeslijst is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 11 macOS Sierra 10.12 Safari 11
Herinneringen is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 13 of iPadOS macOS Catalina Schermtijd is beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. iOS 12 macOS Catalina met iPhoto '11 (9.5) of Aperture 3.5 of Foto's 1.0 tvOS 5.3 Gedeelde albums zijn beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch, Mac, pc en Apple TV. iOS 7
OS X Mavericks 10.9 Windows 7 met iCloud voor Windows 7.x of Windows 10 met iCloud voor Windows 10 of hoger Gedeelde notities zijn beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. Deelsuggesties zijn beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch. Siri-opdrachten zijn beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch. Twee-factor-authenticatie is
beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch, Mac en pc. iOS 9 OS X El Capitan iCloud voor Windows 5 Gesproken memo's zijn beschikbaar op iPhone, iPad of iPod touch en Mac. Meer informatie over iCloud in het vasteland van China. U kunt iWork voor iOS en iWork voor Mac downloaden uit de App Store als ze niet al vooraf zijn geïnstalleerd op uw
iPhone, iPad, iPod touch of Mac. Outlook 2010 Personal Edition wordt niet ondersteund. Om iCloud+ te delen met uw gezin, hebt u iOS 11 of hoger of macOS High Sierra of hoger nodig. U kunt deelnemen aan een gedeeld iCloud+-abonnement als u gebruikmaakt van iOS 8 of hoger of OS X Yosemite of hoger. Als u twee-factor-authenticatie hebt
ingeschakeld en iCloud-sleutelhanger gebruikt, hebt u iOS 9 en OS X El Capitan of hoger nodig. In sommige gevallen is Mijn fotostream niet beschikbaar voor nieuwe accounts. Lees hoe u iCloud-fotobibliotheek gebruikt om uw foto's en video's in iCloud te bewaren. Als u niet voldoet aan de minimale systeemvereisten, worden uw gegevens toch
beschermd door twee-staps-verificatie. Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden.
Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Nuttig? Hartelijk dank voor uw feedback. De smartphone heeft een slecht imago op school, maar is dat wel eerlijk? Smartphonegebruik heeft voor studenten namelijk ook een
hoop voordelen. Voordelen smartphones voor studenten Zodra je leest over smartphonegebruik en scholieren of studenten, dan is dat meestal in negatieve zin. Uit onderzoeken komt naar voren dat studenten zich veel minder goed kunnen concentreren als ze bezig zijn met hun smartphone. Het apparaat leidt constant af tijdens huiswerk en colleges.
Toch is dat niet helemaal eerlijk, want de positieve kanten van smartphonegebruik zijn ook belangrijk. Een fijne telefoon is een essentieel apparaat voor elke student en dit is waarom. 1. Informatie over lessen, cijfers en meer Hogescholen en universiteiten gaan er vanuit dat je alle informatie over je lessen online kunt vinden. Vaak worden er zelfs op
het laatste moment nog updates op het online portaal geplaatst, zoals een lokaalwijziging. Daar heb je een smartphone voor nodig. 2. Alles opzoeken Dit is het meest voor de hand liggende voordeel, maar toch moeten we het noemen: met je toestel zoek je alles op. Snap je iets niet in een boek? Je zoekt het op. Heb je informatie nodig voor een paper?
Je zoekt het op. Je bent niet afhankelijk van je docenten, boekenlijst en bibliotheek voor je kennis. De wereld staat voor je open via je smartphone. 3. Contact met anderen De studietijd is een periode waarin je een hoop nieuwe contacten maakt, terwijl je oude contacten in stand probeert te houden. Daar heb je gewoon een smartphone voor nodig. Je
vormt studiegroepjes, je maakt nieuwe vrienden waarmee je wil afspreken, je ouders willen weten hoe het gaat enzovoort. Ook zorgt een telefoon ervoor dat je niet uren kwijt bent aan het onderhouden van deze contacten. Stuur er een paar berichtjes uit en ga door. 4. Leukere lessen Docenten zetten de smartphone steeds vaker in om lessen leuker
te maken. Bijvoorbeeld door het doen van een leerzame quiz. Leerlingen hebben er direct hun aandacht bij als ze op een leuke en leerzame manier hun smartphone mogen gebruiken. 5. Afleiding op het juiste moment Je toestel kan je makkelijk afleiden als je wil studeren, maar soms is deze afleiding juist net wat je nodig hebt. Het is namelijk
onmogelijk om de hele dag door complete focus te hebben. Je hebt pauzes nodig, waarin je bijvoorbeeld even wat gaat eten of naar buiten gaat. Maar ook je smartphone zit vol mogelijkheden voor een kleine pauze. Zo kun na een uur blokken best een kwartiertje op TikTok of je start een leuke game op. Zolang je maar niet blijft scrollen als je eigenlijk
weer verder moet met je studie natuurlijk. 6. Jezelf even afsluiten De een kan zich makkelijker concentreren dan de ander, maar het feit is dat je niet overal in de ideale omstandigheden kunt studeren. Zelfs in de bibliotheek zijn er overal geluiden om je heen. Daarom kan het heel handig zijn om jezelf even helemaal af kunnen te sluiten. Bijvoorbeeld
via muziek die je luistert via oordopjes of een koptelefoon. Muziek kan veel andere geluiden wegfilteren, zodat jij je beter kunt focussen. 7. Apps voor concentratie En hoewel een smartphone een bron van afleiding kan zijn, is de Play Store ook een schat van apps die je juist kunnen helpen met concentreren. Apps zoals Forest helpen je niet alleen de
verleidingen van je smartphone, maar ook andere verleidingen om je heen te weerstaan. Denk aan Netflix op je televisie, je spelcomputer of een boek. Seekrtech Back to school Dit artikel is onderdeel van de Back to School-themamaand op Android Planet, waarin we vooruit kijken naar de start van een nieuw schooljaar. De smartphone heeft een grote
rol in het leven van kinderen en jongeren, waardoor het een belangrijk onderwerp is. We helpen je op weg met apps waarmee jij je huiswerk en studie kunt plannen en apps die helpen bij het maken van je huiswerk. En de beste agenda-apps voor scholieren en studenten zetten we ook op een rij.
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