iOS 9.0

Met deze update wordt uw iPhone, iPad of iPod touch slimmer en proactiever dankzij de krachtige zoekfuncties en verbeterde Siri-voorzieningen. Met de nieuwe multitaskingfuncties voor de iPad kunt u twee apps tegelijk gebruiken door ze naast elkaar weer te geven of door de nieuwe beeld-in-beeldfunctie te gebruiken. Verder zijn de ingebouwde apps krachtiger geworden, met gedetailleerde reisinformatie voor het openbaar vervoer in Kaarten, een heel nieuwe vormgeving in de Notities-app en de compleet nieuwe News-app. Dankzij verbeteringen in de basis van het besturingsysteem zijn de prestaties verbeterd, is de beveiliging vergroot en gaat de batterij tot een uur langer mee.

Intelligentie

	•  Proactieve assistentie
        ◦	Relevante informatie zien nog voordat u begint met typen
        ◦	Een seintje krijgen wanneer u moet vertrekken voor een afspraak waarbij rekening wordt gehouden met de actuele verkeerssituatie
        ◦	iOS leert waar u naar luistert op bepaalde locaties of bepaalde tijden en kan automatisch afspeelregelaars laten zien voor uw favoriete muziek- en audioapps.
        ◦	Aan de hand van informatie in Mail worden suggesties voor activiteiten en contactgegevens toegevoegd aan apps.
	•  Verbeteringen in Siri
        ◦	Zoeken naar foto's en video's op basis van de datum, de locatie of de naam van fotoalbums
        ◦	Siri vragen om u later te herinneren aan datgene wat u op dat moment aan het bekijken bent in een app zoals Safari, Mail, Notities en Berichten
        ◦	Siri vragen om reisinformatie voor het openbaar vervoer
	•  Verbeteringen in de Spotlight-zoekfunctie
        ◦	Zoeken naar sportuitslagen, de weersverwachting en de aandelenkoersen
        ◦	Eenvoudige rekensommen uitvoeren en waarden omrekenen
        ◦	Berichten, telefoongesprekken en FaceTime-gesprekken direct starten vanuit de lijst met gevonden contacten

Nieuwe iPad-functies

	•  Slide Over
        ◦	Snel een tweede app gebruiken zonder de eerste app te verlaten
        ◦	Gemakkelijk andere Slide Over-apps kiezen
        ◦	Ondersteuning voor apps van Apple en compatibele apps van derden
	•  Split View
        ◦	Twee apps tegelijk weergeven en gebruiken
        ◦	Kiezen of u beide apps even groot wilt weergeven of de ene app groter wilt maken dan de andere
        ◦	Ondersteuning voor apps van Apple en compatibele apps van derden
	•  Beeld in beeld
        ◦	Video blijven kijken terwijl u andere apps gebruikt
        ◦	Ondersteuning voor Safari-video, FaceTime, Video's en Podcasts en compatibele apps van derden
	•  QuickType-verbeteringen
        ◦	Multi-Touch-gebaren om tekst op de iPad gemakkelijker te kunnen selecteren
        ◦	Snel toegang tot tekstbewerkingsfuncties met de werkbalk op de iPad
        ◦	Ondersteuning voor toetscombinaties op fysieke toetsenborden
        ◦	Ondersteuning voor alle Unicode-emojivlaggen

Ingebouwde apps

	•  Verbeteringen in Kaarten
        ◦	Ondersteuning voor ov-systemen, stationsinformatie inclusief in- en uitgangen, dienstregelingen en routebeschrijvingen in bepaalde grote steden
        ◦	Naar locaties in de buurt zoeken op categorie, zoals eten, drinken, winkelen, amusement en meer
        ◦	Aanduiding op de infokaart voor locaties van deelnemende winkels of u met Apple Pay kunt betalen
        ◦	Wikipedia-informatie op de infokaart voor bekende locaties en steden
	•  Nieuw ontworpen Notities-app
        ◦	Foto's aan uw notities toevoegen met de ingebouwde camera of door ze uit uw fotobibliotheek te kiezen
        ◦	Handige takenlijstjes maken waarop u voltooide taken met één tik kunt afvinken
        ◦	Snel een schets maken met uw vinger
        ◦	Interessante informatie uit andere apps direct in notities bewaren via de deelfunctie
	•  Compleet nieuwe News-app
        ◦	Uw favoriete kranten, tijdschriften en blogs lezen of kiezen uit meer dan een miljoen onderwerpen
        ◦	Prachtige typografie en opmaak, fotogalerieën, video's, animaties en meer
        ◦	Door artikelen bladeren die zijn geselecteerd op basis van uw interesses in 'Voor u'; aanbevelingen voor kanalen en onderwerpen in 'Ontdek'; hoe meer u leest, hoe meer News bij u past
        ◦	Artikelen gemakkelijk delen met vrienden of ze bewaren om ze later te lezen, ook als u niet online bent
	•  Verbeteringen in Mail
        ◦	Snel vinden wat u zoekt met de verbeterde zoekfunctie door de resultaten te filteren op afzender, geadresseerde, onderwerp of een combinatie van opties
        ◦	Met de markeerfunctie een afbeelding of pdf voorzien van tekst, vormen of zelfs uw handtekening en de bijlage vervolgens terugsturen – zonder Mail te verlaten
        ◦	In een handomdraai de bijlagen die u ontvangt bewaren of tijdens het schrijven van een e-mail bestanden toevoegen van iCloud Drive of andere documentaanbieders
	•  Verbeteringen in Apple Pay en Wallet
        ◦	Ondersteuning voor creditcards van Discover
        ◦	Ondersteuning voor klantenkaarten en door winkels uitgegeven creditcards en betaalkaarten
        ◦	Uw kaart alvast gereed houden bij de kassa om nog sneller te kunnen betalen door vanaf het toegangsscherm twee keer op de thuisknop te drukken en uw vinger op de Touch ID-sensor te houden
	•  Nieuwe iCloud Drive-app
        ◦	Snel bestanden zoeken of door de nieuwe iCloud Drive-app navigeren aan de hand van de datum, de naam of de tags die u op uw Mac hebt toegevoegd
        ◦	Bestanden openen in elke compatibele app of ze delen met door u gekozen personen
        ◦	Mappen en bestanden ordenen
        ◦	De iCloud Drive-app activeren door op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive' te tikken en dan 'Op beginscherm' in te schakelen
	•  Verbeteringen in CarPlay
        ◦	Audioberichten afspelen, zodat u naar de stem van anderen kunt luisteren
        ◦	Volledige ondersteuning voor de knoppen in de auto, zodat u daarmee door lijsten kunt scrollen of door de plattegronden in Kaarten kunt navigeren
        ◦	Ondersteuning voor CarPlay-apps van autofabrikanten

De basis

	•  Langere batterijduur
        ◦	Tot één uur langere gebruiksduur voordat u de batterij moet opladen
        ◦	Het scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat met het scherm omlaag ligt
        ◦	In de energiebesparingsmodus wordt zo min mogelijk stroom gebruikt en kan de batterij tot drie uur langer meegaan
	•  Het downloaden van software-updates neemt minder ruimte in beslag en updates kunnen desgewenst op een later tijdstip worden geïnstalleerd
	•  De apps en gebruikersinterface in iOS maken nu gebruik van Metal, waardoor scrollen sneller gaat, de animatie vloeiender is en de algehele werking is verbeterd
	•  Verbeterde beveiliging met ondersteuning voor tweeledige verificatie en standaard een 6-cijferige toegangscode op apparaten met Touch ID

Andere verbeteringen

	•  Nieuw systeemlettertype San Francisco
	•  Een bericht achterlaten als iemand niet beschikbaar is voor een FaceTime-gesprek
	•  Voicemails delen vanuit de Telefoon-app via de deelfunctie
	•  Vluchtgegevens en de levering van pakketjes bijhouden via datadetectors
	•  De app Gezondheid is uitgebreid met ondersteuning voor reproductieve gezondheid, uv-straling, vochtinname en perioden waarin u zit
	•  Nieuw in HomeKit is ondersteuning voor geautomatiseerde ramen en zonwering, bewegingssensoren en accessoires voor woningbeveiligingssystemen
	•  Podcasts heeft een geheel nieuwe vormgeving, maakt het eenvoudig om de nieuwste afleveringen van uw favoriete podcasts te vinden en laat u weten wanneer er nieuwe afleveringen voor u zijn
	•  Mogelijkheid om te bellen via Wi-Fi op de iPad, de iPod touch en de Mac zonder dat de iPhone in de buurt is (via deelnemende aanbieders)
	•  Wi-Fi-assistentie om automatisch het mobiele netwerk te gebruiken als de Wi-Fi-verbinding slecht is
	•  Gegevens overzetten van een Android-apparaat met de app Stap over op iOS.  Ga naar  http://www.apple.com/nl/move-to-ios voor meer informatie

Uitbreiding van de taalondersteuning

	•  Nieuw Chinees systeemlettertype PingFang
	•  Verbeteringen in suggesties, leren en autocorrectie van Chinees in QuickType
	•  Nieuw ontworpen interpunctie-invoer op het 10-key Chinese toetsenbord
	•  Nieuw ontworpen gebruikersinterface voor van rechts naar links geschreven talen
	•  Siri is nu beschikbaar voor België (Nederlands en Frans), Noorwegen en Oostenrijk
	•  De Spotlight-zoekfunctie is uitgebreid met ondersteuning voor Mexico
	•  Nieuwe toetsenborden voor Duits (Oostenrijk), Frans (België), Gujarati, Hindi (transcriptie), Hinglish, Punjabi, Spaans (Mexico) en Telugu
	•  Invoersuggesties voor Duits (Oostenrijk), Frans (België), Koreaans, Russisch, Spaans (Mexico) en Turks
	•  Dicteren is nu ook beschikbaar voor Duits (Oostenrijk), Engels (Ierland, Filipijnen, Zuid-Afrika), Frans (België), Nederlands (België) en Spaans (Chili, Colombia)
	•  Spellingcontrole voor Fins en Koreaans
	•  Verklarend woordenboek voor Hindi, Noors en Zweeds
	•  Tweetalig woordenboek Frans-Engels en Duits-Engels
	•  Nieuwe Japanse autocorrectie en verbeterde suggesties en leren in QuickType
	•  Mogelijkheid om te schakelen tussen getalsystemen voor Arabisch en Hindi

Zakelijk en educatief

	•  Apps direct toewijzen aan iOS-apparaten zonder dat er een iTunes Store-account geconfigureerd hoeft te zijn
	•  Verbeterde betrouwbaarheid van de agenda bij gebruik van Microsoft Exchange ActiveSync v16
	•  Uitbreiding van de Per App VPN-ondersteuning voor de ingebouwde IPSec- en IKEv2-client
	•  Nieuwe netwerkinstellingen voor beheerde apps om de kosten van internationale dataroaming te helpen beperken
	•  Nieuwe beperkingen om het wijzigen van toegangscodes, apparaatnamen en achtergronden te blokkeren en om AirDrop uit te schakelen op beheerde apparaten
	•  Ondersteuning voor appextensies van derden voor VPN, geavanceerde inhoudsfilters en onderscheppende Wi-Fi-netwerken

Toegankelijkheid

	•  Aanvullende aanrakingsopties in 'Aangepaste aanraking' voor gebruikers met een motorische handicap
	•  Schakelbedieningsrecepten om functies aan te passen of te creëren
	•  Ondersteuning voor Siri-stemmen voor VoiceOver-gebruikers
	•  Meer aanpassingsopties voor Assistive Touch
	•  Ondersteuning voor toetsherhaling, toetsvertraging en grendeltoetsen op fysieke toetsenborden
	•  Verbeterde audiopaden voor MFi-gehoorapparaten om te bepalen waar audio wordt afgespeeld

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar. Ga voor meer informatie naar:
	http://www.apple.com/nl/ios/feature-availability en http://www.apple.com/nl/ios/whats-new


Informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vindt u op deze webpagina: 
	http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=nl_NL

