Vlindergids op de Ipod Touch
Van een aantal mensen kwam de vraag binnen hoe dit op een Ipod te krijgen. Normaal
gesproken verwijzen we deze mensen dan naar de handleiding van het apparaat. Omdat er
ook familie was die dit graag wilde weten, hebben we gepoogd wat te vinden om dit alsnog
voor elkaar te krijgen. Dat is deels gelukt, omdat niet alle mogelijkheden aanwezig zijn die
bij een normale browser wel aanwezig zijn. Aangezien er geen Ipod kennis aanwezig is, kan
het zijn dat de hier geboden oplossing niet de meest ideale is. Mocht u betere oplossingen
hebben, dan zijn wij bereid om deze hier op de site te plaatsen.
Uitvoering van het geheel, is volledig voor eigen risico en kosten van de gebruiker van het
apparaat. Er wordt dan ook geen ondersteuning of wat dan ook geleverd anders dan dit
document, welke gezien moet worden als een goedwillend gebaar richting de Ipod Touch
gebruikers. Naar verwachting zal dit ook werken voor de Iphone, maar dat is niet getest.
De onderstaande beschrijving is van toepassing op de volgende configuratie, een laptop/pc
aangesloten op het netwerk met een DHCP server (meestal is dit je ADSL modem of iets
dergelijks). De Ipod heb ik middels een USB kabel aangesloten op de laptop/pc.
Stappenplan:
- Installeer de applicatie FileApp op uw Ipod Touch, deze is gratis van uit de AppStore
te downloaden.
- Start FileApp op op de Ipod Touch
- In de FileApp staan rechtsboven een drietal icoontjes. De middelste stelt het
overdragen van bestanden voor. Een soort waaiertje. Klik hier op en je krijgt en
schermpje met daarop de instellingen om middels FTP client (dezelfde die je gebruikt
om bijv. bestanden naar je website over te zetten).
- Vul deze instellingen in binnen de FTP client op je laptop/pc en je kunt in een keer de
hele vlindergids overzetten.
- Zoek nu in FileApp naar de omgeving waar je de Vlindergids hebt neergezet en open
het bestand “index.html”.
- OP dit bestand en de VlindergidsMobiel is nu beschikbaar op de Ipod Touch.
Omdat de resolutie van de Ipod veel hoger ligt dan die van een gewone PDA is het beeld heel
klein, maar door dubbeltikken kun je het schermvullend maken en ook normaal lezen.
Het enige wat nog niet gevonden is, is de <back> toets om net zoals in een browser op een
windows PC naar de vorige pagina te gaan. De back toets die op de Ipod verschijnt is om
terug te gaan naar de omgeving waar de vlindergids bestanden staan en dat was niet de

bedoeling.
Dit kan ook gebrek aan kennis aan onze zijde zijn, dus laat degene die iets beters weet of hier
een oplossing voor weet zich niet stil houden. Zodra die oplossing er mocht zijn , dan zal dit
document aangevuld worden met die oplossing, als extra service richting de
VlindergidsMobiel gebruikers met een Ipod Touch.
Succes.
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