#100890

#INFORMATICA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

APPLE DEVICES VOOR BEGINNERS: IMAC/MACBOOK

€ 361,79 incl. BTW

INITIATIE

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
De cursus brengt u de basisvaardigheden van het besturingssysteem bij. U verwer de kennis om overweg te kunnen met de programma's en bestanden en u leert de
Mac omgeving op een efficiënte manier inrichten. Na deelname aan deze cursus kan u snel en doelgericht metuw Apple computer overweg.

Introductie
Een van de mooiste dingen van een Mac is wat u er allemaal mee kunt doen. Programma's voor surfen op het web, e-mail versturen of boeken lezen: ze staan er
allemaal al op. Net als programma's om uw creativiteit mee te uiten of uw productiviteit mee op te schroeven. Uw Mac is niet alleen berekend op actie, hij is er ook
helemaal klaar voor.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze workshop is bedoeld voor nieuwe Mac-gebruikers die efficiënt willen leren werken met het meest recente Apple besturingssysteem.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen.U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werkt u
aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoe en, visie en strategie ontwikkelen wij
een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen.

PROGRAMMA
Leren werken met het besturingssysteem OSX
Gebruikersinterface: schermindeling, navigatie, menustructuur, aanpassing interface
Wennen aan het toetsenbord in vergelijking met Microsoft Windows PC
Mail configureren en gebruiken
Bellen met je Mac
FaceTime gesprek voeren
Berichten ontvangen en versturen
Surfen met Safari
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Je agenda(s) beheren
Routebeschrijvingen opvragen
Contacten beheren
Herinneringen aanmaken en beheren
Notities aan maken en beheren
Notities beveiligen met wachtwoord
Video's en foto's bewerken
Apps downloaden
Bestanden beheren en taggen
De mogelijkheden van iCloud ontdekken
Creativiteits- en productiviteitssoftware ontdekken
Back-up maken met Time Machine
Programma's installeren en verwijderen
Randapparatuur aansluiten
Software updaten
De nieuwste functies ontdekken

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
2 sessie(s) vanaf woensdag 16/11/2022 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf woensdag 16/11/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

woensdag 16/11/2022

18:30

21:30

woensdag 23/11/2022

18:30

21:30

8800 Roeselare

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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