iPad & Tablet

Effectief gebruik van de iPad of tablet
De technologische ontwikkelingen en nieuwe Apps maken de tablet
zeer geschikt voor zakelijke doeleinden. Steeds meer organisaties en
bedrijven schaffen tablets aan om het mobiele en papierloze werken
te promoten.
Maar werken met een tablet gaat net even anders dan met een laptop. En kiest u voor Apple, Android of Windows?

Hoe zet u de tablet effectief in?
AVK heeft een aantal effectieve trainingen ontwikkeld die geheel zijn
toegespitst op werken met de tablet. Wij laten zien hoe u de tablet
optimaal kunt benutten als een sterke en professionele business tool.
Na een tablet training weten u en uw team precies hoe deze is in te
zetten als zakelijk hulpmiddel en hoe u de eigen werkzaamheden productief en effectief kunt organiseren.

Op weg naar het papierloze kantoor
Het mobiel delen, opslaan en digitaal archiveren van documenten,
dossiers en agenda vraagt om duidelijke afspraken met collega’s en
het secretariaat. Wij geven u praktische handvatten voor het maken
van duidelijke werkafspraken en archiveringsbeleid.

Maatwerk in-company trainingen
AVK is gespecialiseerd in maatwerk trainingen bij u op locatie. Samen
met uw team wordt de training samengesteld aan de hand van onze
à la Carte lijst en uw wensen en behoeften.
De onderwerpen uit de verschillende basistrainingen hiernaast zijn onderling uitwisselbaar. U heeft dus altijd de juiste training voor uw organisatie of afdelingen en teams.

iPad & Tablet trainingen
Werken met
de tablet
Maak optimaal gebruik van uw tablet als mobiel kantoor. Wat kunt u
allemaal met de tablet en welke
Apps kunt u het best gebruiken.

Papierloos
Vergaderen
Wij leren u de fijne kneepjes van
het papierloos vergaderen met
de tablet, van de juiste Apps tot
het wijzigen van het vergaderproces.

MindMappen
op de tablet
Leer creatief en innovatief te denken door MindMaps te maken
op de tablet. Wij laten u zien hoe
MindMappen werkt en met welke
Apps.

Snellezen
op tablets
Wist u dat lezen vanaf een beeldscherm met minimaal 20% vertraagt? Verhoog uw digitale leestempo met deze training.
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Inhoud Tablet Trainingen

De exacte inhoud van de verschillende tablet trainingen wordt in overleg met u en uw team samengesteld met
behulp van onze à la Carte lijst. De à la Carte lijst bevat alle mogelijke trainingsonderwerpen en een lijst met
Apps die wij adviseren om te gebruiken. Onderwerpen uit deze trainingen zijn onderling uitwisselbaar.
U heeft dus altijd de juiste training voor uzelf, uw organisatie, team of afdeling.

Training: Werken met de tablet

Training: MindMappen met de tablet

Hoofdonderwerpen:

Hoofdonderwerpen:
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Het Nieuwe Werken en de tablet
Digitaal (papierloos) vergaderen
Kiezen van de juiste Apps en beveiligingstechnieken
Bestanden en informatie uitwisselen en opslaan
Documenten maken, bewerken en annoteren
Standaard Apps (E-mail & Agenda)
Digitaal Archiveren: Wie-Wat-Waar-Hoe
Tips & Tricks voor slim werken met de tablet

MindMappen; Wat, Waarom, Wanneer, Hoe?
Het MindMap jargon
MindMappen op papier; een eerste oefening
MindMappen met behulp van diverse Apps
Basis handelingen ‘slim en snel’ op de tablet
Oefenen met MindMappen in beste Apps
De beste Tips & Trucs voor MindMappen
MindMappen in de Cloud?
Notuleren in een MindMap

Training: Papierloos Vergaderen

Training: Snellezen op de tablet

Hoofdonderwerpen:
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Tablet tips en tricks voor goed gebruik
Do’s en dont’s
Doelstellingen voor persoonlijk en team gebruik
De juiste vergader Apps voor annoteren en
bewerken
De juiste vergader Apps om documenten te
delen
Aan de slag met papierloos vergaderen in de
praktijk
Tips voor tijdens de vergadering
Archivering
Aktielijsten
Een kritische blik op uw vergaderingen
De volgende stap: papierloos werken...
Papierloos vergaderen met OneNote

Vergroot uw leessnelheid
Technieken
Strategieën
MindMappen

De beste tablet voor op kantoor
Welke tablet en welke Apps passen het best bij de
werkwijze van uw organisatie? Als extra onderdeel
van de tablet trainingen bieden wij een demonstratie aan van verschillende
tablets, hun mogelijkheden
en Apps.
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