In-company Windows 8 Workshops
Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Algemene Informatie
Compu Act Opleidingen verzorgt in heel Nederland In-company workshops op het gebied van Windows.
Vaak gaat dit samen met een Migratie traject maar veel bedrijven gaan werken met Windows 8 tablets en
willen hun personeel goed en efficiënt laten werken met de nieuwe mogelijkheden.

Cursusmethode
Via een korte hands-on cursus verzorgt onze
docent een korte rondleiding door Windows. Met
slimme tips en trucs leert de docent de cursisten
grip te krijgen op hun eigen Windows omgeving.
Elke cursist probeert op zijn/haar eigen computer
direct de vele mogelijkheden. Er is ruim de tijd om
in te gaan op bedrijfsspecifiek situaties. Deze vorm
van leren verzekert u ervan dat u het meeste uit
uw trainingsbudget haalt. In deze klassikale
trainingsvorm staan de onderwerpen van elke
deelnemer centraal en neemt de docent ruim de
tijd om individuele vragen te beantwoorden. De
voordelen:
o
o
o

Korte hands-on cursus
Door heel Nederland
Vragen worden klassikaal beantwoord; u
leert van medecursisten

Cursusaanbod
Het cursusaanbod wordt voortdurend
geactualiseerd. Wij beschikken ook over
cursusmateriaal voor de nieuwste Windows 8.

Cursusmateriaal
Cursisten ontvangen het rijkelijk geïllustreerd
cursusboek "Windows 8" met oefenbestanden.
Met dit materiaal kan men zelf de oefeningen
herhalen. Ook is dit een uitstekend naslagwerk.

Cursusinhoud
Onze docent neemt vooraf contact op om het
doel van de cursus met de opdrachtgever door te
spreken. Tevens wordt dan ook de cursusinhoud
bepaalt. Over het algemeen wijkt de cursusinhoud
af van de inhoud die op de volgende pagina is
vermeld.

Bedrijven
Voor veel bedrijven is het plannen van een cursus
voor een groep medewerkers een lastige zaak:
o
o
o
o
o
o
o
o

Wij ontwikkelen cursusmateriaal op maat
Wij inventariseren de behoefte in uw bedrijf
Wij beschikken over mobiele cursuslokalen
Wij realiseren aangepaste cursustijden
Wij verzorgen cursussen op locatie
Wij verhuren computerlokalen
Wij hanteren kortingsstaffels voor groepen
Wij beschikken over een opleidingsportaal

Offerte
U kunt altijd advies vragen aan één van onze
accountmanagers maar, u kunt ook een offerte
aanvragen via www.computertraining.nl
Mocht u vragen hebben kunt altijd contact met
ons opnemen. 023-5513409

Cursus Windows
Omschrijving
De cursus Windows is beschikbaar in meerdere
versies, zoals 8, 7, Vista en XP. In de cursus worden
u de standaard functies van Windows geleerd
zodat u geheel zelfstandig met Windows kunt
werken.
Na het volgen van de cursus Windows hebt u geen
problemen meer met het beheren en onderhouden
van uw computer.

Cursusduur: ½ dag
Studielast: ½ dag
Vooropleiding: geen
Vervolgopleiding: Office
Prijs: v.a. € 375,-Cursusmateriaal: Door Compu Act ontwikkeld

Doel

Softwareversies: Windows 8 / 7 / Vista / XP

Zelfstandig en efficiënt leren werken met Microsoft
Windows.

Locaties: In-company

Doelgroep
De beginnende en gevorderde computergebruiker
die volledig thuis wilt raken in het
besturingssysteem Windows.

Voorkennis
Voor deze Windows cursus dient u geen kennis van
computers te hebben. Bent u een langzame
leerling? Geen probleem, u kunt bij ons in eigen
tempo werken!

Globale cursusinhoud
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opstarten en afsluiten Windows en PC
De muisknoppen, slepen, klikken, dubbelklikken
Werken met diverse programma’s
Minimaliseren en maximaliseren
Werken met vensters en werkbalk
Bestandsbeheer, archiveren, slepen
Kopiëren, verplaatsen, aanmaken mappen
Verwijderen bestanden, prullenbak, wijzigen
Windows media player

Windows 8
o
o
o
o

Wat is er nieuw en waarom?
Microsoft account maken / gebruiken
Apps downloaden en beheren
Tablet besturing

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Taakbalk, snelkoppelingen, tijd
Startmenu en bureaublad wijzigen
Systeeminstellingen
Bureaublad en stijl aanpassen
Vormgeving achtergrond en scherm
Configuratiescherm instellingen
Hardware en software installeren
Formatteren en diverse mogelijkheden
Ouderlijk toezicht

o
o
o

SkyDrive
Xbox music/video
Charm instellen en gebruiken

Locaties
Compu Act Opleidingen Haarlem (Hoofdkantoor)
Wilhelminastraat 33
2011 VJ Haarlem
Telefoon: 023 - 551 34 09
E-mail: info@computertraining.nl

Compu Act Opleidingen Almere
De Stijger 74
1351 AE Almere
Telefoon: 036 - 546 87 95
E-mail: almere@computertraining.nl

Compu Act Opleidingen Zaandam
Parklaan 37
1544 AK Zaandijk
Telefoon: 075 - 750 36 39
E-Mail: zaandam@computertraining.nl

Compu Act Opleidingen Nijmegen
Bedrijvencentrum Groenestraat
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
Telefoon: 024 - 301 02 94
E-mail: nijmegen@computertraining.nl

Compu Act Opleidingen Rotterdam
Slinge 303 (LCC Larenkamp, zaal 103)
3085 ER Rotterdam
Telefoon 010 - 751 21 03
Mobiel: 06 - 184 723 86
E-mail: rotterdam@computertaining.nl

Compu Act Opleidingen Heythuysen
Compu Act Opleidingen Limburg
Park 2
6093 EL Heythuysen
Telefoon: 0475 - 49 41 50
Mobiel: 06 - 537 187 87
E-mail: info@computraining.nl

