iPad cursussen
Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

In-Company
iPad Training
Veel bedrijven willen graag een cursus verzorgd hebben op de eigen werkplek. Compu Act Opleidingen heeft ruime
ervaring met het verzorgen van cursussen "on the job". Al onze cursussen kunnen wij ook bij u op locatie verzorgen.
Bij meerdere deelnemers is een training bij u op locatie vaak goedkoper dan inschrijving bij onze openroostertrainingen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de trainingen op een van onze locaties of een door ons
gehuurde locatie bij u in de omgeving te organiseren.

De voordelen








Opleidingen worden verzorgd op een door uw gekozen locatie, waardoor de cursisten niet onnodig lang of
ver hoeven te reizen
Kostenbesparing door inkoop van meerdere opleidingen tegelijkertijd
Veel interactie tussen medewerkers
Uniformiteit in begrippen, aanpak en werkwijze
De trainingen kunnen worden aangepast aan de specifieke wensen van uw organisatie.
Maatwerk en persoonlijk contact
Na uw offerte-aanvraag nemen wij contact met u op om de mogelijkheden door te spreken. Wij maken een
zo gedetailleerd mogelijke offerte waarin al uw wensen omschreven staan. Nadat u akkoord gaat met de
offerte volgt een inventarisatie.

Plannen van de cursus
Het zelf administratief verzorgen van bedrijfsgerichte opleidingstrajecten brengt vaak veel rompslomp met zich mee.
Denk daarbij onder andere aan het plannen van data, het versturen van uitnodigingen, het faciliteren van
inschrijvingsprocedures, registratie van aanwezigheid en het evalueren van de opleiding. Met onze portal krijgt u
inzicht in het reilen en zeilen van uw werknemers op cursusgebied.

Goede docenten
Een goede training staat of valt met een goede docent. Onze docenten hebben jarenlange ervaring en zijn al jaren
lang verbonden aan onze organisatie. De docent neemt vooraf contact met u op om de details met u door te
spreken. Zo is er weinig ruis op de lijn. Maar ook na de cursus kunnen cursisten vragen stellen aan hun eigen docent.
Na de cursus volgt een evaluatie door de cursisten. U ontvangt een korte rapportage!

Altijd maatwerk
De cursusinhoud, vorm en cursusduur wordt samen met u bepaalt. Ook cursustijden
en data kunnen op uw organisatie worden afgestemd. Wij ontwikkelen zelf
cursusmateriaal en kunnen dit voor uw cursisten op maat samenstellen. Via onze
website/e-mail/telefonisch kunt u een offerte aanvragen voor een in-company
cursus. De docent neemt vooraf contact met u op om de details met u door te
spreken.

Cursus iPad
Cursusduur
Vooropleiding
Prijs
Locatie
Cursusmateriaal
Versie

3,5 uur
Geen
v.a. € 375,-- per groep, per dagdeel exclusief cursusmateriaal
In-Company
Door Compu Act Opleidingen op maat ontwikkeld
iOS 6/7

De iPad en de iPad mini zijn zogenaamde tablets, en houden dus het midden tussen een
smartphone en een traditionele pc of laptop. Een iPad is bij uitstek geschikt voor het
'consumeren' van informatie: het lezen van boeken, notulen of andere documenten. Ook
kunnen er bijvoorbeeld filmpjes en foto's op de iPad worden bekeken.
De iPad is een multifunctioneel apparaat dat zowel in de privé- als werksfeer hard aan
populariteit wint. Het is ook een ideaal apparaat om e-mails te lezen en te schrijven, nieuws
te lezen.

Doelgroep training iPad
De doelgroep voor de training iPad zijn gebruikers die het maximale rendement uit hun iPad willen halen in een
professionele omgeving. Voor de training iPad is geen specifieke voorkennis nodig.

Doel





Efficiënter werken met uw iPad
Een aantal handige applicaties gebruiken
E-mail ontvangen, versturen en beheren
Vergaderen met een Ipad

Ga efficiënter te werk met uw iPad
De iPad is een draagbaar multimedia-apparaat (tablet-pc) van Apple. Een iPad biedt uitgebreide
computermogelijkheden. Door middel van een internetverbinding kunnen er applicaties op de iPad worden
geïnstalleerd. Deze applicaties kunnen u in diverse opzichten assisteren (bijv. routeplanning met GPS) en informeren
(bijv. actuele reisinformatie). Met een iPad kunt u o.a. e-mail ontvangen en versturen, internetpagina’s bekijken,
muziek beluisteren en films bekijken. Tijdens de cursus dienen de iPads voorzien te zijn van een actieve account bij
de App-store zodat Apps geïnstalleerd kunnen worden. Eventueel zijn de creditcard gegevens en e-mail gegevens
nodig om de Apps te kunnen afrekenen. Wij adviseren de iPad uit te breiden met een keyboard voor meer efficiency.

Cursusinhoud:












iStore
Mail
Safari
Office tools
De iPad en het nieuwe werken
Best practices iPad in een professionele omgeving
Synchroniseren van de iPad
Laat Mail, Calendar, and Contacts apps voor u werken en maak gebruik van beschikbare informatie services
(bijvoorbeeld Google)
De iPad inzetten en gebruiken als acceptabele vervanger voor de laptop
Opslaan en plaatsen van bestanden op de iPad (iTunes, Dropbox, Webdav, etc)
Overzicht van de meest productieve (en leuke) business apps voor je iPad

Locaties
Compu Act Opleidingen Haarlem (Hoofdkantoor)
Wilhelminastraat 33
2011 VJ Haarlem
023-5513409
e-mail: info@computertraining.nl

Almere
Alkmaar
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Den Haag
Drachten
Emmen
Eindhoven
Groningen
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Zaandam
Hoogeveen
Venlo

