
Booking.com
- matkustelu, varaukset

Pinterest
- kansioita, parhaat palat talteen

Keskisuomalainen
-uutiset

Evernote
- muistio, kaikki talteen

Samsung Notes
- muistio

Pankki-appsit
- MobilePay
- Pivo

Facebook
- yhteydenpito

Whatsup

Spotify
- musiikkia

vTime
-virtuaalitapaaminen
-avatar

Zmoji
- avatar
- ilmeiden teko eri palveluihin

CartoonPhoto
- oman kuvan muutos, 
piirroshahmo

Moovy
- parkkipaikkasovellus
- parkkitaloissa maksu

Google kuvat
- mitä kuvia ottaa, ne menee 
pilveen

Valopilkku
- taksin tilaus
- Jy-taksi tai muut jotka liittyneet

Perille.fi

- vaihtoehtoja eri matkakohteille 
– kuinka kulkea perille
VR-mobiili
- kuinka paljon juna myöhässä

B-Bark
- karttasovellus
- auton sijainti, kun lähtee 
metsään

Dji-go (gimbal)

Mondo
- matkustusohjelma
- mistä halvin matka

Google Maps
- navigaattori
- reittien löyty

Hsl-mobiili
- Helsingin reittiliikenne

TomTom 
- kamerat tien päällä

Flashlight
- taskulamppu

Fonecta caller
- voi katsoa kuka soittaa

Googlen ohjelmat
- docs

Foreca täsmäsää

File manager
- tikulta tiedot kännykälle

Translator – google kääntäjä

Tori.fi 
- käytetyt myyntiin

Google Pay, Nordea wallet
- kukaan ei kurki olan takaa

Neste -app
- tankkaus kännykällä

Easy park

ABC mobiili

Endo Mondo
- gps piirturi lenkeille
- nousut, laskut

Suomi 112

Dropbox

Snapspeed
- muokataan kuvat

QR-koodilukija

Aliexpress
- tilaukset kiinasta

Sportstracker
- kuntoiluun apuja

Metsä
- metsänomistajalla koodit, jolla 
näkee oman palstan tilanteen, 
kartat

Nokia Here
- liikkumiseen liittyvä, kahvilat, 
hotellit
- Mersu osti Nokialta

Wearfit
- kello, analyysi itsestä

Yi-action
- kameran ohjaus

Voice recorder
- äänentallennus, sanelukone

Ilmatieteenlaitos
- sää

Telegram
- viestiohjelma

Elisa Viihde
- ohjaus television tallennuksille,
katselu

Riista



- metsästys juttuihin liittyvät

Hangouts
- live-yhteydenpito

ZYPlay
- gimbal-ohjaus
Digital Gps speed
- auton nopeus heijastuksena 
tuulilasiin

Airpatrol
- mökin lämpötilan säätö

Shazam
- musiikin tunnistus

Ampparit
- Suomen sanomalehdet

Maastokartat
- peruskartat

Accuweather
- sää

Suomalaiset sanomalehdet
- nettilehdet

Instagram
- kuvat ja videot

Blue light filter
- ruudun himmennys

Blogger
-blogiohjelma

Google drive

Ebay
- nettiostoksia
- huutokauppoja

FilmoraGo

Quora
- kysymys/vastaus sos.media

Speed cleaner
-puhdistusohjelma

FilmicPro
- kuvausohjelmisto

Vatupassi

Auringon sijainti
- eri paikoissa tiettyyn aikaan

Tähtikartta

Klaffi
- kello, tekstiä

Kuun nousut ja laskut

3DBear-AR
- kolmiulotteisuutta

EasyPark
-parkkimaksut

ABC mobiili
-kortiton tankkaus

Yle Areena
-tv1,2,teema ohjelmia 


