
iPad Basics 
Officiële CMM Training

U heeft zojuist uw eerste iPad gekocht en dan?! Wat kunt u 
er eigenlijk mee doen en hoe werkt het? U ziet steeds meer 
mensen met een iPad rondlopen, maar halen ze er uit wat 
erin zit? Deelnemen aan de cursus iPad Basics geeft u de 
controle over uw eigen iPad en stelt u in staat om hem vol-
ledig te benutten.

'Je nieuwe iPad 
optimaal gebruiken' 

Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor iedereen die meer uit zijn of haar 
(nieuwe) iPad wilt halen.

Cursus omschrijving
Gedurende de ééndaagse cursus iPad Basics leert u spelen-
derwijs uw gehele iPad kennen. Zo komt u te weten hoe u het 
beste iTunes kunt gebruiken en hoe het besturingssysteem 
werkt. Meer op de achterzijde...
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Cursusinhoud
Daarnaast behandelen we verschillende Apps zoals AirDrop, 
Camera, Contacten Mail, en Siri.

Tevens behandelen we hoe u Safari (internetbrowser) kunt ge-
bruiken en hoe u op een gemakkelijke manier kunt commu-
niceren via FaceTime met andere familieleden die een Apple 
apparaat hebben.

We behandelen ook manieren om bestanden te delen en te 
synchroniseren tussen PC / Mac en iPad. Een veel voorkomen-
de vraag van iPad gebruikers.

Na de cursus weet u hoe u de iPad optimaal kunt gebruiken!

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

 
Certificaat
Na de cursus krijgt u 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 u ook als maatwerk training aanvragen, 
toegespitst op uw bedrijf, team of medewerker. Zo kunt u 
specifieke Apps laten behandelen m.b.t bijvoorbeeld draad-
loos communiceren. Informeer vrijblijvend naar de mogelijk-
heden.

iPad meebestellen
Bij College of MultiMedia kunt u ook een iPad meebestellen 
bij het boeken van de cursus. Hebt u vragen over welke iPad 
u moet hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderwerpen

 - Wat krijgt u bij de iPad?
 - Wat zijn de verschillen tussen de iPad’s?
 - De eerste keer opstarten
 - Apple ID & iCloud aanmelden
 - De interface
 - Instellingen van uw iPad
 - Privacy
 - Berichtencentrum
 - Bedieningspaneel 
 - Bestanden van iPad naar computer
 - Apps op uw iPad
 - De App Store
 - iBooks, e-Books en PDF
 - Facetime (videobellen)
 - Airplay, films en foto’s op uw TV
 - AirDrop
 - iTunes & Synchronisatie
 - Backup van uw iPad
 - Safari, de weg naar internet
 - Camera
 - Praten met Siri
 - E-mail op de iPad

Nog geen iPad?

Heeft u nog geen iPad, dan kunt u deze meebestellen bij  
het boeken van de cursus iPad Basics! Zo kunt u nooit uw 
iPad vergeten!

iPad Basics
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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