
iPad Business
Officiële CMM Training

“Gebruik de iPad 
in jouw bedrijf”

Ipad’s worden steeds vaker meegenomen naar het werk 
(bring your own device) en bedrijven verspreiden steeds 
meer iPad’s onder hun personeel om ze productiever te la-
ten zijn. Vergaderingen worden papierloos en documen-
ten worden geordend in the cloud opgeslagen. Hoe ga 
je met al die informatie om op een veilige manier en hoe 
werk je effectief met een iPad in het bedrijf? Dat leer je tij-
dens de cursus iPad Business van College of MultiMedia.

Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met 
iPad’s binnen zijn of haar bedrijf.

Cursus omschrijving
Tijdens de cursus iPad Business leer je omgaan met de iPad 
binnen een bedrijf. We starten met de interface van de iPad. 
Hoe deze werkt en waar je onderdelen kunt vinden, zoals be-
richtencentrum, internet en instellingen. 

Vervolgens gaan we kijken naar onderdelen zoals privacy en 
beveiliging op het werk, aangezien bedrijfsgevoelige infor-
matie niet mag rondslingeren en onbeveiligd benaderd mag 
worden.

Omdat papierloos vergaderen steeds populairder wordt, be-
handelen we de meest gebruikte Apps. We gaan het hebben 
over: Goodreader, iBabs, Audio Note en iAnnotate.
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Vervolg omschrijving
Tijdens de cursus gaan we het ook hebben over communice-
ren via de iPad, zoals FaceTime, Berichten en natuurlijk Mail.

De App Store is de plek om Apps te kopen en te downloaden. 
Daarom besteden we aandacht aan de dingen die je moet we-
ten als je hiermee gaat werken, binnen en buiten het bedrijf.

De iPad is een ideaal medium om te gebruiken tijdens verga-
deringen voor notities, maar ook om mee te presenteren. De 
verschillende manieren worden uitgelicht tijdens de cursus. 
Tot slot gaat de cursus in op het maken van een backup, syn-
chroniseren van je iPad en het werken met iTunes.

Lesmateriaal
Bij de cursus krijgt u het boek “Het iPad Boek”, wat het ideale 
naslagwerk is na de cursus.

 
Certificaat
Na de cursus krijg je een certificaat van deelname.

 
Apple geautoriseerd 
College of MultiMedia is Apple Authorised Training Centre. 
Dat betekent dat we altijd werken met gecertificeerde Apple 
Professionals.

 
Maatwerk
Deze training kun je ook als maatwerk training aanvragen, 
toegespitst op jouw bedrijf, team of medewerker. Zo kunt u 
specifieke Apps laten behandelen of specifieke onderdelen 
uit uw workflow integreren. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden.

Welke software
Als Authorised Training Centre (ATC) maken we altijd gebruik 
van de meest recente versie van het programma. Zo ben je 
na de cursus altijd bekend met de allernieuwste mogelijkhe-
den en weet jij hoe je die het beste kunt inzetten.

Onderwerpen
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

-   De eerste keer opstarten
-   Apple ID & iCloud account
-   De interface
-   Instellingen
-   Privacy
-   Beveiliging op het werk
-   Papierloos vergaderen
-   Goodreader
-   iBabs
-   iAnnotate
-   FaceTime en business communicatie
-   Berichtencentrum
-   Bedieningspaneel
-   Apps op de iPad
-   De App Store
-   Ibooks en PDF
-   Airplay, vergaderen en presenteren
-   iTunes & Synchronisatie
-   Dropbox, iCloud, Google Drive & Corporate Cloud
-   Een backup van de iPad
-   Safari en internet
-   Mail op het werk

iPad Business
Omschrijving cursus

Cursusduur:  1 dag

Lestijden:  10.00 -17.00 uur 
 incl. koffie-en lunchpauze

Kosten:  Zie de Apple cursussen prijslijst 
 (cursus is exclusief iPad)
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