Utrullning personlig Android (nya systemet)
1. Spara kontakter
2. Spara bilder
3. Kontroll av Android version
4. Rulla telefonen till nya systemet

__________________________________________________________________________
Spara kontakter
1. Spara undan dina aktuella kontakter till SIM-kortet – Gör så här:
OBS! alla modeller eller versioner har inte denna funktion. Man kan exportera kontakterna till ex ett minneskort
eller ta ut kontakter på annat sätt.
1.1 Öppna dina kontakter genom att klicka på ikonen ”kontakter” på din telefon.
1.2 Klicka på ”hamburgermenyn”.
På vissa modeller är det 3 punkter över varandra.

1.3 Klicka på ”Hantera kontakter”

1.4 Välj ”Flytta kontakter”
På vissa modeller får man exportera/importera kontakterna.

1.5 Välj att flytta kontakterna från din ”Telefon”. Gå vidare.

1.6 Välj att flytta kontakterna till ditt SIM-kort. Gå vidare.

1.7 Välj de kontakter du vill flytta. Gå vidare.

1.8 Bekräfta och gå vidare

1.9 Du får ett besked att kontakterna är flyttade. Då kan man göra om
processen om du har fler kontakter som bör flyttas till SIM-kort.
OBS! SIM kontakter kan inte innehålla e-post, adress osv. Utan den tar
endast med namn och telefonnummer.

___________________________________________________________________________
Spara bilder
2. Spara undan ev bilder/dokument till en dator – Gör så här:
2.1 Anslut telefonen med USB sladd till datorn.
2.2 Svep med fingret nedåt från telefonens övre kant.

2.3 Tryck på valet för USB

2.4 Välj att använda USB till – Överföra filer.

2.5 Öppna utforskaren på datorn. Och leta upp din telefon i utforskaren. Bläddra
ned till mappen DCIM och ta vara på de bilder du önskar spara genom att kopiera
dessa till lämplig plats på datorn.

___________________________________________________________________________

Kontroll av Android version
3. Kontrollera sen om telefonen har den senaste uppdateringen. Gör så här:

3.1 svep med fingret nedåt från telefonens övre kant.

3.2 Klicka på kugghjulet (inställningar)

3.3 Klicka på Programvaruuppdatering

3.4 Klicka på ”Hämta och installera”. Telefonen söker då om det finns några uppdateringar till din telefon. Om
det finns uppdatering, installera den och gör om processen tills man får svaret att du redan har den senaste
versionen. För att se versionen, backa ett steg och klicka på ”Om telefonen”, klicka sedan på
programvaruinformation. Titta efter Android version.
3.5 Om telefonen har Android 7 eller äldre (6, 5, 4 och så vidare (telefoner från ca 2016 och äldre)) så är
telefonen för gammal att komma in i det nya systemet. Ni behöver inte följa denna instruktion längre dock bör
du då ansöka om att få en nyare telefon.

___________________________________________________________________________
Fabriks återställ telefonen
4. Fabriks återställ telefonen (Telefonen kommer rensas på kontakter,
bilder osv).
4.1 Svep med fingret nedåt från telefonens övre kant. Klicka på
kugghjulet (inställningar)

4.2 Klicka på ”Allmän hantering”.

4.3 Klicka på ”Återställ”.

4.4 Klicka på ”Återställning till fabriksdata”.
OBS! detta rensar telefonen på kontakter, dokument och bilder. Se till att
du har kopierat dessa enligt instruktionerna ovan.

4.5 Klicka på Återställ. Skriv ev pinkod. Gå vidare (ta bort allt). Telefonen
kommer att starta om.

4.6 Välj språk - klicka på pilen och välj
svenska.
4.7 Dutta med fingret flera gånger (8-10 gånger) i snabb följd på det tomma
vita utrymmet ovanför ”Nu kör vi!” för att starta utrullningen.
OBS! Denna QR-kod är endast för personliga kommun telefoner!

4.8 Välj ditt wifi hemma eller kommunens Gäst-nät (GUEST-AMAL, lösen

1nt3rn3t). Gå vidare.

4.9 Vid ”Konfigurera enheten” klickar man på ”Godkänn och fortsätt”

4.10 Telefonen börjar nu förberedas för Åmåls kommun. Detta kan ta några
minuter. Telefonen

4.11 Godkänn säkehetspolicyn.

4.12 Telefonen kan nu meddela att den uppdateras och när Googles
användarvilkor kommer upp får man godkänna och gå vidare.

4.13 Till slut kommer en inlogningsmeny för Microsoft. Här anger man
in med sitt jobbmail och klickar vidare.

4.14 Välj Arbets- eller skolkonto om frågan kommer upp.

4.15 Ange lösenord (samma som datorinloggning) . Telefonen
kommer då fortsätta att konfigureras.

4.16 Strax efter så kommer man ombedas ange en ”Pin” för telefonen.
Denna används för att kunna låsa upp telefonen för användning. Det
som krävs är minst 4 siffror (ej simpelt).
Vid aviseringar klicka bara vidare.

4.17 Klicka på ”installera Jobbappar”. Klicka på knappet ”nästa” när
Microsoft Authenticator & Microsoft Intune är installerade.

4.18 Registrera enheten - Klicka på Konfigurera och telefonen
kommer då gå vidare.

4.19 Klicka på ”Logga in” i Intune.
Du kan nu ännu en inloggningsmeny till Microsoft.
Genomför i så fall punkt 4.13 -> 4.15

4.20 Klicka på ”registrera dig”

4.21 Välj att registrera enheten genomm att klicka ”Nästa”.

4.22 Upptäck din nya favoritapp – Här SKALL man välja ”Nej tack”
uppe till höger. Klicka INTE på fortsätt.

4.23 Enheten är klar.
Telefonen är utrustad med standardappar.
Om man vill/behöver fler appar så kan man finna de appar som kommunen har i sitt appbibliotek
under ”Play butik”.

Lycka till!

