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U hebt al een iPhone, iPad of iPod Touch en nu hebt u voor uw apparaat de update van
het besturingssysteem naar iOS 7 ontvangen. iOS 7 heeft een nieuw uiterlijk en nieuwe
mogelijkheden. In dit hoofdstuk maakt u kennis met het nieuwe uiterlijk en de nieuwe
bedieningsmogelijkheden in iOS 7.

1. Kennismaken met iOS 7

In september 2013 heeft Apple iOS 7uitgebracht. Dit is een nieuwe versie van het
besturingssysteem iOS voor de iPhone, iPad en iPod. iOS 7 is beschikbaar voor de
iPhone 4, 4S en 5, de iPod Touch vijfde generatie, de iPad mini en de iPad 2 en
opvolgers.

Het beginscherm
van de iPad met
iOS 7.
H01-01

Het eerste wat opvalt is dat Apple het uiterlijk van het besturingssysteem iOS flink
onder handen heeft genomen. De balken, textures zoals leer en vilt zijn verdwenen,
net als de schaduwen. Verder zijn de pictogrammen vernieuwd, de meeste knoppen zijn randloos en er is gekozen voor een ander lettertype. Het geheel ziet er fris,
licht en ruim uit.
I

Het nieuwe lettertype heeft een instelbare grootte, zodat u zelf de grootte van
de tekst aan uw wensen kunt aanpassen.

I

De achtergrond beweegt als u het apparaat kantelt, zodat het lijkt alsof de pictogrammen en meldingen erboven zweven. Apple noemt dit het parallaxeffect.
Op de iPhone 4 en iPad 2 ontbreekt het parallaxeffect.

Misselijk Hebt u last van bewegingsziekte, dan kan het parallaxeffect misselijkheid opwekken. U kunt u dit effect kleiner maken bij Instellingen, Toegankelijkheid, Verminder beweging.
I
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Panelen op het scherm zijn doorschijnend, zodat een soort matglaseffect ontstaat met de kleuren van de achtergrond.

Nieuw in iOS 7

H01-03

I

Nieuw is het bedieningspaneel dat tevoorschijn komt als u van de onderrand
omhoog veegt. Hier schakelt u snel Wi-Fi, Bluetooth en Niet storen in of uit,
maar bedient u ook spelende muziek. Het berichtencentrum is uitgebreid en
bestaat nu uit de tabbladen Vandaag, Alles en Gemist. Hier vindt u niet
alleen meldingen, maar ook de weersverwachting, geplande taken en afspraken
voor die dag.

I

De nieuwe functie AirDrop gebruikt u om dingen te delen met mensen in de
buurt. AirDrop gebruikt daarvoor Wi-Fi of Bluetooth, dus AirDrop werkt ook
als er geen netwerk beschikbaar is.

Een visitekaartje
delen met
AirDrop. Links de
zender, rechts de
ontvanger.
I

De camera kan nu ook vierkante foto’s maken en laat u direct filters toepassen,
of achteraf.

I

De app Foto’s heeft een nieuwe weergave Momenten, die de foto’s sorteert op
de plaats en de tijd waarop de opnamen zijn gemaakt.

I

De beveiliging is uitgebreid, zoals de toevoeging van Sleutelhanger, waarin
wachtwoorden en creditcardgegevens gecodeerd worden opgeslagen. Verder
is voortaan uw Apple ID en wachtwoord nodig als u Zoek mijn iPhone wilt uitschakelen, het apparaat wilt wissen of een op afstand gewist apparaat opnieuw
wilt activeren.

I

In Safari en verschillende menu’s navigeert u tussen de verschillende pagina’s
met een horizontale veeg vanaf de rand. Meestal zijn hier de traditionele knoppen ook aanwezig, zodat u de keuze hebt hoe u het liefst navigeert.

I

Apple heeft ook iTunes Radio aangekondigd. Dit is een streaming muziekdienst
van iTunes die is toegevoegd aan de app Muziek. iTunes Radio biedt meer dan
tweehonderd verschillende stations en u kunt ook uw eigen station toevoegen,
gebaseerd op uw favoriete artiesten. iTunes Radio is gratis, maar kent wel
reclame. Abonnees van iTunes Match luisteren naar iTunes Radio zonder
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reclame. Jammer genoeg is iTunes Radio voorlopig alleen in Amerika beschikbaar. Of – en wanneer – iTunes Radio in onze contreien van start gaat, is nog
niet bekend.
Veel standaardapps zijn verbeterd of er zijn nieuwe functies aan toegevoegd. Daarover leest u in volgende hoofdstukken meer. In dit hoofdstuk maakt u eerst kennis
met de nieuwe interface van iOS 7.
Update installeren Hebt u iOS 7 nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan nu.

Als geroutineerd gebruiker bedient u iOS met uw vingers en het aanraakscherm.
Daarom hier een overzicht van de in dit boek gebruikte namen van de belangrijkste
vingerbewegingen en bedieningselementen, samen met een korte omschrijving.
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I

Tik Raak het scherm kort aan. U tikt bijvoorbeeld op een knop of een pictogram.

I

Dubbeltik Tik tweemaal snel achter elkaar op het scherm. Dubbeltik bijvoorbeeld op een webpagina of een foto om in te zoomen, dubbeltik opnieuw
om weer uit te zoomen.

I

Vasthouden Raak een schermobject aan en houd uw vinger op het scherm
totdat u een reactie krijgt. Houd uw vinger bijvoorbeeld op een pictogram van
een app totdat alle pictogrammen gaan wiebelen (druk op de thuisknop om het
wiebelen te stoppen).

I

Sleep Zet uw vinger op het scherm en beweeg in de gewenste richting over
het scherm zonder uw vinger van het scherm te nemen. Dit is een langzame
beweging, bijvoorbeeld om een schakelaar te verschuiven of om door een lijst
of webpagina te scrollen.

I

Veeg Snelle beweging over het scherm. Veeg bijvoorbeeld naar links of
rechts om naar een ander beginscherm te gaan of een bladzij om te slaan. Ga
naar het vorige menu met een veeg vanaf de linkerrand naar rechts. Veeg
omhoog of omlaag om snel door een webpagina of lijst te scrollen.

I

Knijp Een beweging met twee vingers, meestal duim en wijsvinger. Zet uw
vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar of naar elkaar toe. Apple noemt
dit pinch to zoom, letterlijk: knijp om te zoomen. U gebruikt dit bijvoorbeeld om
op een afbeelding in te zoomen of weer uit te zoomen.

Vingeroefeningen

I

Pijltje Het meest voorkomende bedieningselement is wel het pijltje naar
rechts. Dit pijltje wil zeggen dat er een submenu aanwezig is. U opent het submenu met een tik op het pijltje. U krijgt dan het submenu te zien en linksboven
verschijnt een pijltje naar links. Tik op het pijltje naar links en u keert terug naar
het vorige menu.

Bedieningselementen

Bediening in beeld.
Bovenaan het
blauwe pijltje
waarmee u terugkeert naar Algemeen. Met het pijltje achter Taal
kiest u een taal
voor Siri. De schakelaar achter Siri is
ingeschakeld, de
schakelaar achter
Vliegtuigmodus is
uit.
H01-04

I

Schakelaar Bij de instellingen schakelt u de meeste opties in of uit met een
schakelaar. U verschuift de schakelaar met uw vinger naar de gewenste positie
(aan of uit).

U stelt de helderheid van het
scherm in met de
schuifregelaar
(boven). Met de
sleepgrepen achter
de items verandert
u de volgorde
(onder).
H01-06

I

Schuifregelaar Instellingen zoals volume of helderheid bedient u met een
schuifregelaar. Zet uw vinger op de knop en verschuif de knop naar de gewenste positie.

I

Sleepgreep De sleepgreep verschijnt in een lijst rechts naast elk item. Hiermee verandert u snel en gemakkelijk de volgorde. Zet uw vinger op de sleepgreep en versleep een item naar een andere plaats in de lijst.
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I

Toevoegen Deze knop is er in drie uitvoeringen. Binnen apps gebruikt u
hem om een nieuw item toe te voegen, bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon in Contacten of een nieuwe notitie in Notities.

I

Verwijderen Ook deze knop is er in drie uitvoeringen. Wilt u een item verwijderen, dan gebruikt u deze knop. Dit werkt niet alleen binnen apps, maar
ook op het beginscherm of in mappen.

I

Delen Tik op deze knop als u een item wilt delen met anderen. Daarmee
opent u een venster met de beschikbare mogelijkheden om te delen.

I

Bijwerken U gebruikt deze knop om bijvoorbeeld een webpagina bij te werken. Ontbreekt de knop Bijwerken, maar wilt u wel weten of er nieuwe
berichten zijn? Zet dan uw vinger op het scherm, sleep omlaag en laat vervolgens het scherm los. Dit kunstje heet Sleep om te verversen. In de app Mail sleept
u de lijst met berichten omlaag.

De knop Toevoegen in drie varianten (boven), net als
de knop Verwijderen (onder).

De knop Delen
(links) en de knop
Bijwerken (rechts).
H01-09

Sleep om te verversen in Mail.
Sleep de lijst met
berichten omlaag
als u wilt controleren of er nieuwe
berichten zijn.
H01-10
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