Inspirationsliste til nyttige apps
Research/videnstyring
Delicious - sociale bogmærker
Hvis du har en Delicious konto kan du via mobilen se dine bogmærker
tilføje nye, tagge dem, for eksempel gemme links du får via dit Twitterfeed.
Dropbox – internetmappe, som kan deles med andre
Med Dropbox kan man dele sine filer med dem man vil og til alle de
enheder der har adgang til ens dropbox. Det er muligt at dele en fil fra
sin Windows PC og så have adgang til den via sin netbook med Linux,
eller på arbejdet hvor der måske benyttes Mac, og ved hjælp af iPhone
app’en er der adgang til filerne når man er på farten.
Evernote – noteværkøj
Nogle kalder appen en udvidelse af hjernen. Hjælper med at huske
uanset hvor du befinder dig. Skriv noter, optag lyd, tag fotos, geotag og
synkroniser med computeren. En slags Dropbox til noter.
Instapaper – off line adgang til websites
Med Instapaper kan du gemme artikler og blog posts til senere læsning,
også når du ikke er i nærheden af en wifi-forbindelse.

Google – App’en fra Google samler en række værktøjer ét sted
Men Googles app til iPhone kan du samle værktøjerne Gmail, Kalender,
Docs., Buzz, Læser, Fotos, Oversæt, Maps, YouTube og Earth i en app.

Scanner Pro – scanner til mobilen
Giver mulighed for at indscanne dokumenter, lave til pdf og sende til fx
Evernote eller email.

Indsamling
Kamera – video og foto
Vær opmærksom på muligheden for at aktivere HDR ved stillfotos.
Det er en funktion, hvor kameraet tager tre fotos med forskelligt lys og
sætter dem sammen til ét for at opnå det bedste resultat. Ikke godt ved
hurtige bevægelser
Flexicorder – videooptager
Giver mulighed for at lave videooptagelser, hvor du klipper imellem de
to videokameraer. Kræver en iPhone 4. Kan f.eks. bruges ved optagelser,
hvor du vil lave en stand up.
iTimelapse – optagelse af fotos med faste intervaller
Tag et foto med et fast interval, og saml alle fotos efterfølgende til et
forløb.

Memoer - lydoptager
Blot én af mange mulige.

Hipstamatic – giver fotos analogt look
Lægger filter ind på fotos, så de kommer til at ligne fortidens analogkameraer.

Redigering
Hindenburg Mobile - lydredigering
Findes også til PC/Mac.
Enkelt program til let redigering af lydfiler. Klip kan flettes sammen,
justeres i niveau, sendes via mail eller til FTP-server.
Udviklet af danskere (bl.a. fhv. DR medarbejder)
iMovie - videoredigering.
Let redigeringsprogram med mulighed for:
Trimme længden af klip, at sætte klip sammen, lægge speak/musik ind,
lave overgange mellem klip, lægge titel på mv.
Den færdige video kan sendes via mail, lægges på Youtube.

Photogene - fotoredigering
Photogene er et fint redigeringsværktøj til dine iPhone fotos. Det giver
dig mulighed for bl.a. , at forbedre fotos med flere farver indstillingsmuligheder og et filer til at gøre billederne skarpere. Du kan også
beskær og tilføje sjove effekter som tekst balloner, rammer eller særlige
filtre.
Photoshop Express - fotoredigering
App’en understøtter fotoredigering, hosting og deling af op til 2GB
billeder eller videoer. Gør det muligt at beskære, rotere, glatte eller
spejlvende billeder og tilbyder effekter som vignet sløring, antik og B &
W effekter, brugerdefinerede grænser, slibning eller blød fokus og
kontrol over eksponering, mætning, kontrast og nuance.

Publicering
audioBoo – lydoptager
Til optagelse og publicering af lyd. Gratis-versionen kan optage op til
fem min. Man kan tilføje titel, tags, geolocation og foto. Kan embeddes
ind på egen webside, sendes til FB, Twitter mv.
Bambuser – live video
Kan streame live video direkte fra telefonen og giver mulighed for at
chatte med brugerne mens der sendes. Videoen kan embeddes på eget
website og gemmes, så den kan vises efterfølgende.
WordPress – blogværktøj
Med WordPress app’en kan du fylde alt muligt indhold på en
WordPress blog direkte ude fra marken. Du kan også redigere, besvare
kommentarer og i det hele taget betjene din blog – uafhængigt af din
computer.
Cover It Live – livesending
Med Cover It Live kan du skrive, sende video, fotos eller lydbidder
direkte fra et hvilket som helst sted med net- eller 3G-forbindelse.
Værktøjet kræver, at du opretter en konto – men så kan du også sende
live fra en retssag, en boksekamp eller et pressemøde.
Shoot it live – publicering af video (og foto)
Giver mulighed for at optage og uploade video til enhver FTP eller SFTP

Flickr – upload fotos
Skyd, upload og del fotos. Geo-tag fotos, inddel fotos i grupper eller ved
brug af tags, lav slideshows og find fotos fra hele verden.

Netværk/location
Tweetdeck
Giver dig mulighed for at holde orienteret på Twitter og sende dine
egne Tweets. Du kan lave dit eget

Layar – Augmented Reality
Med Augmented Reality (AR) er det muligt at blande virkelighed og
internet, typisk ved at man ser gennem kameraet på sin iPhone og at en
applikation så lægger informationer oveni. Et eksempel er at du står på
Islands Brygge og søger på ”Architecture Guide”, hvorefter
applikationen udpeger enten aktitektoniske seværdigheder eller
forklarer om den arkitektur du har foran dig.
Facebook
Det er nu muligt at lave check in på appen, så dine venner kan følge
med i, hvor du er.

Foursquare –
Se hvor vennerne er og fortæl hvor du selv er. Få tips om de steder du
kommer forbi.

EveryTrail – Skab og del ture
Lav kort med ruter, hvor du kan tilføje fotos og video, som uploades til
kortet, mens du går kører, løber cykler. Del kortet med andre rejsende,
embed det ind på dit website eller upload til Facebook Twitter mv.

Hearplanet – en talende ”guidebog” i lommen
En lydguide, hvor du kan få informationer om de områder, historiske
steder du befinder dig.

…og lidt blandet
WunderRadio – få radio fra hele verden
Hurtig og let adgang til mere end 30.000 radiostationer. Søg radio efter
genre eller GPS.

HowCast – videohjælp til hvad som helst
Sådan renser du din kats tænder, sådan justerer du bremserne på din
cykel. Find video-svar på en lang række ”sådan-gør-man”-spørgsmål.

Wi-FI finder
Find et offentligt trådløst netværk i nærheden. Nyttigt hvis du skal
uploade video til FTP-server.

Shazam - musikgenkendelse
Optag nogle få sekunder af noget musik, du hører. Send det til Shazam
og få oplysninger om kunstner, titel m.m. i løbet af nogle få øjeblikke.

