Algemene informatie workshops

Computersoos
Eelde
WORKSHOPS VOORJAAR 2019
De wereld van de computer, tablet en smartphone
De computersozen van Trias in Tynaarlo helpen al jaren vele senioren over de
digitale drempel. U kunt langskomen bij onze open-inloop met uw vragen over
uw computer, tablet of smartphone. De computersozen, officiële leercentra van
SeniorWeb, worden gedragen door een grote groep vrijwilligers, van wie er ook
een aantal actief zijn als docent/assistent. We kunnen u helpen met alle gangbare typen apparaten, zoals laptops (Windows en Apple), tablets (iPad of Samsung
tablet) en smartphones (iPhone of ander type).

-

De lessen vinden plaats in kleine groepjes (maximaal 6 personen)
Locatie: computersoos in Eelde (Händelweg 20A).
U werkt op uw eigen laptop, tablet of smartphone.
De workshops duren een of twee dagdelen. Onder een dagdeel verstaan
we twee uren met een kwartier koffie- of theepauze.
De kosten bedragen € 5 per dagdeel (exclusief eventueel lesmateriaal,
inclusief koffie of thee), contant te betalen bij aanvang van de workshop.

Individuele cursussen
Behalve workshops bieden we ook individuele cursussen aan. De begeleider kan
dan beter rekening houden met uw eigen tempo en computerervaring en kan de
cursus meer toespitsen op uw eigen vragen. Een individuele cursus duurt minimaal twee dagdelen, afhankelijk van het onderwerp, dat u zelf kunt kiezen.
Voorbeelden: wat kan ik allemaal met mijn laptop, tablet of smartphone. Of
leren werken met programma’s als Microsoft Word en/of Excel, of leren iets op
internet te bestellen (webwinkelen), enz.
Ook de “gewone” workshops zijn individueel te volgen. Individuele cursussen
worden alleen gegeven op de donderdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur vanaf
7 maart 2019. Kosten: € 5,- per dagdeel (exclusief eventueel cursusmateriaal en
inclusief koffie of thee), contant te betalen tijdens de lessen.

Aanmelden
Openingstijden Computersoos Eelde
Maandagmiddag 13.30 – 15.30 uur
Donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur

Via een inschrijfformulier. Verkrijgbaar in de computersoos, of telefonisch te
bestellen bij Stichting Trias: 0592 - 338 938 of te downloaden van onze website:
http://www.computersoostynaarlo.nl
Voor individuele cursussen moet u zich van tevoren met uw vraag aanmelden.
Dit kan tijdens een soosbezoek, maar ook met een mailtje aan:
computersooseelde@gmail.com.
Wij beoordelen dan of een van onze vrijwilligers uw vraag kan beantwoorden.
Deze neemt daarna contact met u op via de mail om verder met u te overleggen
over uw vraag en over voor u geschikte data.

FOTOGRAFIE-WORKSHOPS
Foto’s maken met iPhone of iPad
Inhoud: gewone foto’s, panoramafoto’s, selfies, zelfontspanner, belichting instellen, flitser, live foto’s, HDR, schermfoto maken.
Datum: maandag 4 maart, 9.30 uur.

NS-Reisplanner
Inhoud: Een treinreis plannen, kaartjes kopen, diverse opties o.a. treinradar.
Bedoeld voor iPhone en iPad, maar ook geschikt voor Android.
Datum: maandag 8 april, 9:30 uur.

Foto’s beheren en delen met iPad of iPhone
Inhoud: Foto’s beheren, zoeken en importeren, versturen via e-mail, Fotostream, iCloud Foto’s, gedeeld album maken.
Data: maandag 11 en 18 maart, 9.30 uur.

SOCIALE MEDIA

Foto’s bewerken met iPad of iPhone
Inhoud: Bewerken van foto’s (rechtzetten, bijsnijden, belichting), albums maken,
diavoorstelling samenstellen.
Datum: maandag 25 maart, 9.30 uur.
Foto’s maken met een Android smartphone of tablet (o.a. Samsung, Huawei)
Inhoud: gewone foto’s, panoramafoto’s, selfies, zelfontspanner, belichting instellen, flitser, HDR, schermfoto maken.
Datum: dinsdag 5 maart, 13.30 uur.
Foto’s beheren en delen met een Android tablet of smartphone (o.a. Samsung,
Huawei
Inhoud: Foto’s beheren, zoeken en importeren, versturen via e-mail, Google
Foto’s, gedeeld album maken.
Data: dinsdag 12 en 26 maart, 13.30 uur.
Foto’s bewerken met een Android tablet of smartphone (Samsung, Huawei)
Inhoud: Bewerken van foto’s (rechtzetten, bijsnijden, belichting), albums maken,
diavoorstelling samenstellen.
Datum: dinsdag 9 april, 13.30 uur.
REIZEN EN NAVIGATIE
Google Maps
Inhoud: Een locatie zoeken, route plannen en navigeren, Street View. Bedoeld
voor iPhone en iPad, maar ook geschikt voor Android.
Datum: maandag 1 april, 9:30 uur.

WhatsApp
Inhoud: berichten versturen en ontvangen, foto’s meesturen, groeps-app maken, chats archiveren. Geschikt voor alle typen telefoons.
Datum: dinsdag 23 april, 13.30 uur.
Facebook
Inhoud: omgaan met en gebruiken van Facebook. Voor alle typen apparatuur.
Datum: dinsdag 30 april, 13.30 uur.
WACHTWOORDEN BEHEREN
iPad, iPhone en Mac: de “iCloud-sleutelhanger”
Inhoud: Instellen, wachtwoordsuggesties bij aanmaken account, automatisch
invullen van wachtwoorden.
Datum: maandag 15 april, 9.30 uur.
Wachtwoordbeheer op een Windows-computer
Inhoud: Inhoud: Instellen, wachtwoordsuggesties bij aanmaken account, automatisch laten onthouden en invullen van wachtwoorden.
Datum: dinsdag 7 mei, 13.30 uur.
BACK-UP MAKEN
Informatiemiddag over het maken van back-ups
Inhoud: We geven u informatie over de mogelijkheden, bijvoorbeeld de iCloudreservekopie (iPad, iPhone), Bestandgeschiedenis (Windows 10) en specifieke
programma’s als Cobian (Windows) of Sync Folders Pro (Mac).
Datum: maandag 29 april, 9.30 uur.

