Microsoft Word

Office for Mac

'Save time and achieve the
best results with MS Office!'

In de ééndaagse cursus Microsoft Word - Office voor Mac
leer je vaardigheden die je nodig hebt voor het maken
van verschillende documenten in Word. Daarnaast komen
alle opmaakmogelijkheden aan bod waaronder alinea's,
tabs, het toevoegen van afbeeldingen, grafieken en het
gebruik van lagen.

Deze cursus is ook te boeken met de cursussen Microsoft Excel - Office voor Mac en/of met de cursus Microsoft Powerpoint - Office voor Mac.
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Microsoft Word

Office for Mac

Doelgroep
De cursus Microsoft Word - Office voor Mac is geschikt voor
alle Mac gebruikers die thuis of op de werkvloer het maximale
rendement uit het Microsoft Office voor Mac pakket willen halen en in Word de mooiste docuenten wil leren maken. Ook
voor personen die al met het programma werken is het zeer
geschikt om hun kennis verder uit te breiden en sneller, efficienter en effectiever met de software om te gaan.

Benodigde voorkennis

Lesoverzicht en onderwerpen
Les 1.

Vertrouwd raken met Word

Les 2.

Documenten maken en opmaken

Les 3.

Lijsten, tabellen, afbeeldingen
en andere objecten toevoegen

Les 4.

Afbeeldingen en andere objecten

Les 5.

Verder gaan dan een basisdocument

Les 6.

Andere nuttige hulpbronnen verkennen

Kennis van de Mac is een vereiste. Hiervoor kan eventueel
voorafgaand aan deze training de cursus Mac Basics gevolgd
worden.
De voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Cursusduur:

1 dag

Lestijden:

10.30 -17.30 uur
(incl. koffie-en lunchpauze)

Lesmateriaal: Het officiële lesboek het boek
Office for Mac uit de serie van
Pearson Eductation
Kosten:

Zie de Apple cursussen prijslijst
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