Tablet apps
Hieronder vind je een lijstje van apps die je kunt installeren via de Google Play
Store.
Voor elk item vind je meerdere alternatieven in de store.
De beoordelingen die je per app kan lezen geven een indicatie over de
kwaliteit van de app.
Browsers

 Android browser
 Firefox
 Dolphin browser
 Boat browser
Google















Gmail
Chrome
Maps
Drive
Earth
Hangouts
Google+
Google zoeken
Play books
Keep
Translate
Agenda
Blogger

Cloud

 Onedrive (Microsoft)
 Google drive
 Dropbox
Info

 NMBS
 Wereldklok
 Nationale loterij
Nieuws










België kranten
VTM nieuws
Snelnieuws
Flipboard
BBC news
CNN
NBC news
News republic

Office









Tools

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kingsoft Office
Kingsoft Clip (Office tool)
Officesuite
Quickoffice
Google documenten
Google spreadsheets
Mindjet maps
PDF merge

Hacker's keyboard
Teamviewer quicksupport
EZcast
Asmart remote control
Scientific calculator
Convertpad
Android assistant
Mijn bestanden (Samsung)
File manager HD
Wifi manager
Wifi analyzer
Wifi booster

Devices

 Camera (Android)
 Barcode scanner
 Droid scan lite
 Camscanner HD
 Stopwatch en Timer
Nota's

 Note everything
 920 Text Editor
 Ted editor
Wetenschap









NASA
TED
Google Sky Map
HSW (How Stuff Works)
3D brain
ElectroDroid
Periodic Table

Taal

 English dictionary
 English conversation
 Dictionnaire français
 Conjugaisons
 Thai lite
 Thai handwrite
 Woordenboek (Nederlands Engels)
E-book's

 Adobe Reader
 FBReader
 Kobo
 iAnnotate PDF
 Aldiko
 Ebook Reader
Foto's






Galerij (Android)
Foto's (Google)
Picasa tool
QuickPic

Video's

 Youtube (Google)
 VLC (bèta)
Muziek

o Play Music (Google)
o MP3 speler (Samsung)
Media

 TuneIn radio
 Skype (Microsoft)
 IMDb
Wiskunde

 Geogebra
 Mathlab calculator
 MathAlly Graphing
Kunst




SketchbookX
Aviary

Informatica

 AIDE
 SQL reference
 PHP HTML5 tutorial
 Android aspect
 Android tutorials
Spellen

 Sudoku free
 Chess free
 Mahjong Solitaire Epic

Deze tekst werd ingegeven op een Samsung Galaxy Tab 3 (10.1" - wifi).
Als je de aan/uit-toets samen met de Home-toets gedurende 3 seconden
ingedrukt houdt dan wordt er een schermafdruk gemaakt. Deze afdrukken
worden standaard in de map "storage/emulated/0/Pictures/Screenshots"
opgeslagen.

Applijst app
Je kunt de “Applijst” app installeren als je de volgende stappen volgt:



Kopieer het bestand “Applijst.apk” naar een map op jouw tablet.
Ga met een bestandsbeheer app (bvb. File manager HD) naar de map en tik op het
bestand.



De installatie wordt gestart maar wordt geblokkeerd omdat de app niet wordt
geïnstalleerd vanuit de Google Play
Store (of de Samsung store). Hiervoor
moet je de instellingen van jouw tablet
tijdelijk aanpassen. Tik op de knop
“Instellingen”.



In het volgende scherm moet je op het keuzevakje van de “Onbekende bronnen”
tikken (zie pijl).



Hierna tik je op de knop “OK” om de installatie éénmalig toe te staan.



En dan volstaat het om op de knop “Installeren” te tikken.



Na de installatie kan je dan op de knop “Gereed” tikken.

Je kunt de “Applijst” app terugvinden in de Apps lijst van de tablet.
Druk enkele seconden op het “Applijst” pictogram
de gewenste plaats op één van de startschermen.

en sleep het pictogram naar

Zo, nu kan je de lijst gaan raadplegen en apps gaan installeren (via de Google Play store).

