
Få arbejdskalenderen på din iPad 

 

Langt de fleste af os har ikke mulighed for automatisk at synkronisere vores iPad med vores 

arbejdskalender på Guldborgsund Kommunes netværk, men hvis du har en Google Kalender*, 

så er her en vejledning til, hvordan du kan undgå at indtaste aftalerne fra din arbejdskalender 

manuelt i kalenderen på din iPad. 

*Hvis du har en Gmail, så har du også en Google kalender. 

Forudsætning 

Du skal have en Gmail-adresse, og den skal du sætte op som beskrevet i Ting #2 – E-mail. 

Hvis du ikke anvender Gmail, som din primære e-mail på din iPad, så skal du tilføje den 

alligevel, som beskrevet under Ting #2, efterfølgende går du til Indstillinger  E-post, 

kontakter og kalendere  Exchange Vælger din Gmail og nøjes med at lade Kalendere være 

aktiv. 

Bruger du Gmail til e-post skal både E-post og Kontakter være aktive (Blå) 

 

 

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render&followup=https://www.google.com/calendar/render&scc=1
http://23mobileting.org/2013/01/07/ting-2-e-mail/


Åbn Outlook på din arbejdspc og åbn Kalenderen (Ctrl+2).  

Vælg Filer Importer, eksporter  

 

 

I guiden vælger du Eksporter til en fil klik på Næste 

 



Vælg Semikolonseparerede værdier (DOS) klik på Næste.  

 

 

Scroll ned til Kalender og klik på Næste.  

 

 



Navngiv filen fx kalender og gem den på Skrivebordet (Klik på Gennemse og vælg 

Skrivebord) 

 

 

Sørg for, at der er flueben i Eksporter ”Aftaler” fra mappen Kalender og klik på Udfør.  

 

 



Indtast den periode du vil eksportere. Standard er 4 måneder, men det kan du ændre, klik på 

OK 

 

 

Filen eksporteres nu til det sted, hvor du har valgt, at den skal gemmes fx Skrivebord 

 



Log in på Google Kalender fra din arbejdspc. 

Klik på pilen til højre for Andre Kalendere  

 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&passive=1209600&continue=https://www.google.com/calendar/render&followup=http://www.google.com/calendar&scc=1


Vælg Importer kalender. 

 

Klik på Gennemse, peg på filen kalender.CSV på Skrivebordet og klik på Importer 

 



Åbn nu kalenderen på din iPad, du vil nu kunne se aftalerne fra din arbejdspladskalender i 

kalenderen. 

Gør dette en gang om ugen eller efter det behov, det er langt hurtigere end taste aftalerne i 

kalenderen på din iPad. 

PeS 18.3.2013 


