
Marts 2018 © brugdintablet.dk

Håndtering af Meddelelser på din iPad 

En iPad der taler dansk kalder det “meddelelser” og det er informantioner der altid popper op når 
det er mest (u)belejligt.


Du sidder og snakker ved spisebordet, og så lyder der et “ding” eller et “dang” og lidt forskelligt 
kommer reaktionerne prompte:


kan vi ikke have fred når vi spiser?

du må nok hellere tage den

hvem er det nu?


Ja, det er bare hvad jeg har lige i hovedet, der er helt sikkert mange andre reaktioner.


Måske vil historien om “Ulven kommer” være på plads her. Mange får sat meddelelserne op for 
ukritisk, og man ignorerer dem i mange tilfælde, så maske skal vi lige kaste et kritisk blik på vores 
opsætning af denne service.


En iPad eller en smartphone har 2 ansigter, et der altid kan ses af alle og et der kun kan se når 
man er logget ind. Det kaldes henholdvist “låst skærm” og “ikke låst skærm”.


Forskeller på “Vist på låst skærm” og “Vist på ulåst skærm”


Her er en låst skærm.


Dvs jeg er endnu ikke 
logget ind.


Den kendetegnes af den 
lille hængelås, øverst midt 
på skærmen.


Her en ulåst 
skærm, dvs jeg er 
logget ind.


Bent Egebart 2018



Marts 2018 © brugdintablet.dk

På begge billeder er vist at der er kommet en mail til mig. Den blå ikon viser også at mailen er 
kommet på min Mac Mail konto (iCloud).


Men der står intet om hvad mailen omhandler.


Det kan styres, således at der kun på det ulåste (altså hvor du har logget dig) vises hvem mailen 
er fra og hvad der står i “Emne” samt signatur. På iPad sprog hedder det “Vis eksempler”, på 
engelsk hedder det “preview” og dækker bedre hvad det er der vises.


Du kan se at jeg på næste billeder har sagt at der gerne må vises eksempler (preview) på den 
låste skærm. Jeg har sendt 3 beskeder til mig selv fra min gmail mail konto til min Mac mail konto. 
Du kan se hvem der har sendt dem, hvad der står i “Emne” og så kommer min signatur også med.

Kort sagt megen vigtig information vises - FOR ALLE, der kan se forsiden på din iPad, dvs bare 
trykke på home-knappen.


Principielt vil jeg mene at det, måske er lidt for megen åbenhed, Men det må du selv beslutte med 
dig selv.

Bliv ikke paranoid, men vælg et fornuftigt og rimeligt niveau.


Du har sikkert set nogle meddelelser, som du ikke har reageret på, dem skulle du måske forhindre 
i at blive vist.


“Ulven kommer” syndromet medfører bare at man bliver overloaded men information, men man 
reagerer ikke på den, det er en dårlig situation.
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Personligt vil jeg nok foretrække at “Vis eksempler” altså preview kun vises når jeg er logget ind i 
system og ikke på den låste skærm


Her kan du se hvordan jeg vil foretrække det:


Bemærk hængelåsen øverst i midten af billedet indikerer at det er en lukket skærm.
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Det kan du styre hvis du går til Indstillinger -> Meddelelser og vælger den app vi taler om, her er 
det Mail, og sætter den op på følgende måde:




Lad os tage indstillingerne fra oven af: 

Jeg har valgt en lyd der hedder “Ding”, der lyder når jeg får en mail til min Mac mail. du kan 
desværre ikke vælge egne lyde i alle app, (se eksempler på næste side). Jeg har ikke undersøgt 
hvilke du kan styre lyden fra, men det ser ud som om at i alle Apples egne app kan gøre det.


Så har jeg valgt “Etiket på app symbol”, det betyder at der kommer en ikon eller et lille billede i 
meddelelsen, så du let kan se hvor den kommer fra - altså hvilken app på din iPad har genereret 
meddelelsen.


Den liste af meddelelser du kan se kaldes “Historik”


Jeg har valgt “Vis på låst skærm”, hvilket betyder, at der kommer meddelelser op på min iPad 
når den bare ligger på bordet, og de kan læses af alle. Hvor meget der kommer op vælger du 
nederst i “Vis eksempler”. Her har jeg valgt at eksempler  (preview) kun vises når jeg er logget ind 
på systemet.


I dette tilfælde kommer der altså en lyd og en kort information på den låste skærm, og såfremt jeg 
er logget ind kommer der en lyd og en uddybende informantion.


Informationen kan vælges til at komme “Midlertidigt” eller “Vedvarende”, du vælger det på 
ikonerne, der også illustrere hvordan de virker. Jeg har sat den til “Midlertidig”, og det betyder at 
jeg får en lyd og nogle sekunder til at se hvad, hvem der forstyrrer;-) hvis jeg havde valgt 
Vedvarende (permanent) så vil meddelelsen står indtil den er behandlet
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Den sidste funktion er valget om hvad der skal vises “Vis eksempler” (preview).


Der er 3 muligheder: 

1. Altid (standard), 

2. På ulåst skærm og 

3. Aldrig. 


Har du ikke gjort noget, så vises den videde meddelelse altid, det sikrer at man til at begynde 
med får information, og hvis det er for meget eller for åbent, så man man vælge en af de 2 sidste 
muligheder.


De 2 sidste muligheder er vis den udvidede meddelelse på ulåst skærm,, altså når du har logget 
dig ind, og den sidste mulighed er Aldrig. Hvis du har meget personlige meddelelser så vælg 
denne. Der vil så aldrig komme meddelelser fra denne app op på skærmen.


Der er en Master vælger - hvor man kan vælge alle beskeder fra, det gøres i 

Indstillinger->Meddelelser, hvor du øverst eller i første linie kan vælge “Aldrig”. Man skal dog 
være forsigtig med denne såkaldte Master vælger, da det der er sat i app vil få fortrin!
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Lidt mere Lyd 
Her kan man se at man kan vælge egen lyd/tone på nogle app men ikke på andre. Måske har 
Apple en tendens til at favorisere sine egne apps.


Du kan vælge egen lyd/tone på FaceTime (ovenfor) men ikke på gmail (efterfølgende)
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Hvis du ikke vil forstyrres når du sover så er der råd for det 

Lad os nu sige at vi har sat de vigtigste meddelelser til at proppe op på vores skærm, og vi har 
omhyggeligt valgt at dem på den låste skærm ikke skal vise meget og dem på den ulåste skærm 
skal vise meget.


Men nu er det nat, og klokken 01 kommer der en mail og forstyrrer din eller andres søvn.


Det kan man også styre og det foregår i - sjovt nok - “Forstyr ikke”

Her er “Forstyr ikke” 
endnu ikke slået til.


På det nederste billede har 
jeg sat systemet op som 
jeg gerne vil have det.


1. Forstyr ikke er sat til

2. Jeg har defineret 
tidspunkterne hvor det 
skal være, 22:00-07:00

3. Hvis jeg sidder og 
arbejder på iPad’en så vil 
lyde blive afspillet.

4. Jeg har sagt at opkald 
kun er tilladt fra personer 
der står i min Adressebog. 
(eks. er Facetime)

5. Gentagne opkald inder 
for 3 min vil annullere 
“Forstyr ikke”
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Nu er jeg tilfreds. 

På min låste skærm kommer kun korte beskeder, på min ulåste skærm kommer mere information, 
og jeg har omhyggeligt gået alle app efter..


Jeg har også sikret natteroen ved at sætte “Forstyr ikke” op til at lukke ned mellem kl 22:00 og kl 
07:00


Ups, jeg har glemt at sige at når du får en besked op, så kan du trække den ned af og du får så 
følgende muligheder:




Du kan super hurtigt regere på en meddelelse:


1. Du kan: Lukke (x) du kan 

2. Du kan: Arkivere og du kan 

3. Du kan: Svare.(og du bliver evt. bedt om at logge dig ind.
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