Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M89 Distribution appar- Från App
till Store (1 dag)
Du har ett magasin-app som du skapat med något
produktionssystem, men hur får du sedan upp det till Apples
AppStore, eller Google Play?

Enfocus, wordpress,
kunskapsområden.

xml,
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Se

vår

kurslista

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Vi går igenom hanteringen av utvecklarkontot hos Apple och
Google och vad som behövs göras för att ladda upp din app till
butikerna
Förkunskaper
Du skall redan veta hur produktionen av innehåll går till, och gärna
ha en produkt att använda som exempel.
Mål
Att efter kursen förstå hur Apples och Googles utvecklarkonton
fungerar, och hur du skapar certifikat och profiler, och slutligen
skickar upp din slutgiltiga app till Appstore eller Google Play
KURSINNEHÅLL
Introduktion
• Krav för produktionen
• Kort om iPad-simulatorn
• Ansöka om developer-konto hos Apple. Att tänka på
• Om godkännande från Apple
• Skapa utvecklarkonto hos Google
Konfiguration
• Skapa certifikat för att kunna skapa och ladda upp appar
• Hantera applikationer på Apples developer-konto
• Lägga till utvecklarenheter (iPad) på developer-kontot
• Skapa mobileprovisioning-profiler för visning på specifika
testenheter (AdHoc)
• Skapa mobileprovisioning-profiler för leverans till Apple
AppStore (Distribution)
Ladda upp app till butiken
• Skapa en post för Appen i Itunes Connect/Google Play
• Fylla på med metadata och bilder
• Konfigurera appen
• Ladda upp till AppStore med "Application Loader"
• Ladda upp appar till Google Play
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
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