iOS 8

Deze update bevat honderden nieuwe functies, waaronder:

	•  Verbeteringen in Berichten
        ◦  'Tik om te praten'-functie laat u met een simpele schuifbeweging een gesproken bericht, video of foto versturen
        ◦  Nieuwe opties voor groepsberichten, zoals het gesprek een naam geven, contactpersonen toevoegen of verwijderen en het gesprek verlaten
        ◦  Nieuw detailscherm om 'Niet storen' in te schakelen, uw locatie te delen en bijlagen te bekijken
 	•  Verbeteringen in Foto's
        ◦  Slimme bewerkingsfuncties om belichting en kleur aan te passen door te schuiven
        ◦  Regelaars voor gedetailleerde aanpassing van belichting, helderheid, contrast, lichte en donkere gedeelten en andere instellingen
        ◦  Zoeken op datum, locatie of albumnaam of slimme suggesties gebruiken
        ◦  Slimme albums voor slowmotionvideo's, burstfoto's, panoramafoto's en tijdsverloopvideo's
        ◦  Directe ondersteuning in Foto's voor fotofilters en bewerkingsfuncties van derden
        ◦  Uw foto's en metagegevens uit iPhoto worden overgezet naar Foto's. Fotoboeken, verslagen en diavoorstellingen worden omgezet in albums met alleen foto's. iPhoto voor iOS wordt niet ondersteund op apparaten met iOS 8 of hoger. 
 	•  Verbeteringen in Camera
        ◦  Tijdsverloopmodus
        ◦  Zelfontspanner
        ◦  De belichting lichter of donkerder instellen door op het scherm te tikken voordat u een foto maakt
        ◦  Burstmodus voor de camera aan de voorkant op de iPhone 5s
        ◦  Panoramafunctie voor de iPad Air en de iPad mini met Retinascherm
 	•  QuickType-toetsenbord
        ◦  Woordsuggesties die zijn afgestemd op uw persoonlijke schrijfstijl en worden aangepast aan de geadresseerde en de app
        ◦  Woordsuggesties zijn beschikbaar in het Duits (Duitsland, Zwitserland), Engels (Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten), Frans (Canada, Frankrijk, Zwitserland), Italiaans, Portugees (Brazilië), Spaans en Thai
        ◦  Ondersteuning voor toetsenborden van derden
 	•  Gezondheid
        ◦  Nieuwe Gezondheid-app met overzichtelijk dashboard voor gegevens over uw gezondheid en uw conditie
        ◦  Gegevens over uw gezondheid kunt u delen met apps voor extra mogelijkheden om uw gezondheid en conditie in de gaten te houden
        ◦  U kunt een medische ID toevoegen met bijvoorbeeld uw allergieën en medicijnen en deze toegankelijk maken vanaf het toegangsscherm
        ◦  Beschikbaar voor de iPhone en de iPod touch
 	•  Delen met gezin
        ◦  Aankopen uit de iTunes Store, iBooks Store en App Store delen met zes gezinsleden
        ◦  Eén creditcard gebruiken voor alle gezinsaankopen en kinderen toestemming laten vragen om aankopen te doen
        ◦  Gezinsfoto's, een gezinsagenda, locaties en meer kunnen eenvoudig worden gedeeld
 	•  iCloud Drive 
        ◦  Al uw documenten in iCloud bewaren en ze openen vanaf uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc.
        ◦  Hetzelfde bestand gebruiken in meerdere compatibele apps
        ◦  Wijzigingen op het ene apparaat worden automatisch doorgevoerd op uw andere apparaten
 	•  Continuïteit laat uw iPhone, iPad en Mac beter met elkaar samenwerken
        ◦  Handoff laat u op een ander apparaat verdergaan met wat u aan het doen was
        ◦  Bellen en gebeld worden en sms- of mms-berichten versturen en ontvangen op uw iPad of Mac
        ◦  Met Instant Hotspot zijn uw andere apparaten online door automatisch uw mobielenetwerkverbinding te gebruiken
        ◦  AirDrop-compatibiliteit met OS X Yosemite
        ◦  Beschikbaar op de iPhone 5 of nieuwer, iPad (4e generatie), iPad Air, iPad mini en iPod touch (5e generatie)
 	•  Verbeteringen in Spotlight 
        ◦  Suggesties van Wikipedia-artikelen, plaatsen in de buurt, films (alleen in de VS), populaire websites, de App Store, de iTunes Store en de iBooks Store
        ◦  Spotlight-suggesties worden ook ondersteund in Safari, naast beste resultaten en zoeksuggesties 
        ◦  Taalondersteuning voor Nederland, België, Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland
 	• Verbeteringen in Mail
        ◦  Snel wisselen tussen een e-mail die u aan het schrijven bent en de postbus 'Inkomend' door de conceptmail omlaag te slepen
        ◦  Intelligente suggesties voor agenda-activiteiten en contactpersonen
        ◦  VIP-berichtenreeksen
 	•  Verbeteringen in Siri
        ◦  Verbeteringen in de reactiesnelheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
        ◦  Siri activeren door “Hey, Siri” te zeggen als het apparaat is aangesloten op een stroombron
        ◦  Streaming stemherkenning
        ◦  Gebruikt Shazam om antwoord te geven op de vraag welk nummer wordt afgespeeld
        ◦  Aankopen doen in de iTunes Store
 	•  Verbeteringen in Safari
        ◦  Ondersteuning voor zoekmachine DuckDuckGo
        ◦  Browsen in privémodus per tabblad
        ◦  Abonneren op RSS-kanalen in de lijst met gedeelde koppelingen
        ◦  Creditcardgegevens scannen en invoeren via de camera
 	• Verbeteringen in Kaarten
        ◦  Flyover-tours door steden
        ◦  Infopanelen uit Kaarten in Telefoon en Contacten
        ◦  Plattegrond en reistijdmeldingen voor activiteiten in Agenda
 	•	Verbeteringen in App Store
        ◦  Nieuw tabblad 'Ontdek' om gemakkelijker door categorieën te bladeren
        ◦  Weergave van trending zoekopdrachten in het tabblad 'Zoek'
        ◦  Door zoekresultaten scrollen
        ◦  Video's met een voorproefje van apps
        ◦  Badges voor aanbevelingen van de redactie
 	•  Snel toegang tot uw belangrijkste contactpersonen in de multitaskingweergave
 	•  Interactieve meldingen voor Berichten, Mail, Agenda, Herinneringen en daarvoor geschikte apps van derden
 	•  Nieuwe Tips-app om u te helpen meer uit uw iOS-apparaten te halen
 	•  De iBooks-app is in het iOS ingebouwd en heeft nu een automatische nachtmodus en een nieuwe indeling voor boekenreeksen
 	•  De Podcasts-app is ingebouwd in het iOS
 	•  Batterijgebruik per app
 	•  De iCloud-sleutelhanger kan bewaarde wachtwoorden voor websites gebruiken om snel in te loggen in bijbehorende apps
 	•  FaceTime-audiogesprekken in de wacht zetten
 	•  Tekstopmaak gebruiken in Notities
 	•  Andere apparaten detecteren via AirPlay en er media op afspelen
 	•  Functies voor zakelijk gebruik
        ◦  Uitgebreidere gegevensbeveiliging in Agenda, Contacten, Berichten, Herinneringen en Notities, evenals in Mail en apps van derden
        ◦  S/MIME-instellingen per e-mailbericht
        ◦  Verbeterde interface geeft gebruikers beter inzicht in het externe beheer van hun apparaten
        ◦  Automatische beantwoording voor Exchange
        ◦  Nagaan wie beschikbaar of bezet is voor Agenda-uitnodigingen
        ◦  Via MDM beheerde boeken automatisch naar gebruikers pushen
 	•  Toegankelijkheidsfuncties
        ◦  Nieuw vormgegeven zoomfunctie is geschikt voor bediening met één hand en bevat meerdere zoomstanden, waaronder beeld-in-beeld
        ◦  Ingebouwde timer en Touch ID-ondersteuning voor begeleide toegang
        ◦  De inhoud van het scherm laten oplezen via een gebaar of Siri-commando
        ◦  Verbeteringen in VoiceOver, waaronder de stem Alex en ondersteuning voor braille-invoer
        ◦  Ondersteuning voor MFi-gehoorapparaten op meerdere gekoppelde iOS-apparaten om moeiteloos van apparaat te kunnen wisselen
 	•  Functies voor China
        ◦  Kaarten op vectorbasis
        ◦  Stapsgewijze navigatie
        ◦  Ondersteuning voor Chinese kalender
        ◦  Verbeterde suggesties voor tekstinvoer
        ◦  Verbeterde weersinformatie
 	•  Uitbreiding van de taalondersteuning
        ◦  Dicteren wordt ondersteund in 22 extra talen: Nederlands, Catalaans, Deens, Fins, Grieks, Hongaars, Indonesisch, Kroatisch, Maleisisch, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Brazilië), Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees en Zweeds
        ◦  Nieuwe toetsenborden voor Bengaals, Engels (India), Filipijns, Marathi, Sloveens en Urdu
        ◦  Hindi-taalversie
        ◦  Woorddefinities in extra talen: Portugees (Brazilië), Russisch, Thai en Turks
        ◦  Spaans-Engels woordenboek
        ◦  Turkse spellingscontrole
        ◦  Ondersteuning voor Hebreeuws in tekst-naar-spraak en VoiceOver
 	•  Nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars, waaronder:
        ◦  Extensies: apps voorzien van nieuwe deelfuncties en de mogelijkheid om widgets, fotofilters en bewerkingsfuncties in Foto's te maken, en toetsenborden van derden
        ◦  Metal, een nieuwe grafische technologie waarmee ontwikkelaars 3D-games op mobiele apparaten dezelfde kwaliteit kunnen geven als games op spelcomputers
        ◦  SpriteKit en SceneKit voor betere 2D- en 3D-games
        ◦  HealthKit om apps voor gezondheid en conditie gegevens met elkaar te laten uitwisselen
        ◦  HomeKit: een nieuwe manier om ondersteunde apparaten in huis te bedienen via Siri
        ◦  Ondersteuning voor Touch ID om met uw vingerafdruk in te loggen op apps van derden
        ◦  CloudKit, een complete en schaalbare backendoplossing die ontwikkelaars het schrijven van servercode en het onderhouden van servers uit handen neemt
 	• Oplossingen voor problemen

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle landen of gebieden beschikbaar.

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

