Axier.se : Installera iPhone, iPad app.
Den bästa platsen att söka efter iPhone apps är på iTunes. Även Google fungerar för att
söka, men kan bara ge specifika detaljer om apps. App Store eller iTunes är ett bättre
sätt att leta efter appar.
För att använda iTunes för att ladda ner Axier appen måste du uppfylla vissa krav. Du
kommer att behöva en iOS-enhet som har iOS högre än 2,0. Du behöver också ett
iTunes-konto med senaste version installerad i enheten. Du kan starta iTunes på din
dator om du inte kan klicka på iTunes Store som tar dig direkt till iTunes. iTunes är en
del av App Store. Du kan hämta iTunes från denna länk.
http://www.apple.com/itunes/
Du har flera alternativ för att söka efter Axier appen. Det finns ett sökfält som tillåter
användaren att söka efter appar med sitt namn.
Så snart du anger ett sökord dvs "Axier" och klickat på retur-knappen, kommer en lista
med resultat att presenteras för dig. Från resultaten kan du välja att endast visa Axier
app från sökresultaten för både iPhone och iPad. Du kan klicka på "select all" länken för
att se alla de resultat som matchade din sökning. När du hittar ett program som
matchar dina kriterier du kan välja att appen visar detaljerna.
Du hittar Axiers app under Finance kategorin.
Efter att du har sökt färdigt och du vill installera Axiers app, måste du ladda ner det.
Klicka på appen och du kommer att tas till en sida där du kan se de skärmdumpar,
recensioner och andra krav i appen. Du kan hitta grundläggande information om appen
nedanför programikon på vänster sida.
Den nuvarande versionen är gratis.
Program som laddas ner från App Store eller iTunes körs bara på iOS-enheter som
iPhone, iPod eller iPad. Du måste synkronisera din enhet med appen för att se till att
den kan köras på din enhet. Så snart du synkroniserat din app med enheten kan appen
installeras och är strax klar att använda.
Här är en direkt länk för att komma till Axier appen
https://itunes.apple.com/in/app/axier.se-aktieanalys/id615315748?mt=8
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