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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 kies je voor Apple, Android of  Windows 
Surface?

Hoe zet je de tablet effectief  in?

AVK heeft een aantal effectieve trainingen ontwikkeld die geheel zijn toegespitst op werken met de tablet. Wij laten 
zien hoe je de tablet optimaal kunt benutten als een sterke en professionele business tool.

Na een tablet training weten jij en je team precies hoe deze is in te zetten als zakelijk hulpmiddel en hoe je 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 afspra-
ken met collega’s en het secretariaat. Wij geven je praktische handvatten voor het maken van duidelijke werkafspra-
ken en archiveringsbeleid.

Maatwerk in-company trainingen
AVK is gespecialiseerd in op maat gemaakte trainingen bij jou op locatie. De exacte inhoud van de verschillende trai-
ningen wordt op basis van onze à la Carte lijsten in overleg met jou en jouw team samengesteld. 

Wij bieden maatwerk thematrainingen voor alle afdelingen in de organisatie. Je hebt dus altijd de juiste training voor 
jouw organisatie, team of  afdeling.



Kijk voor meer info en actuele prijzen op 
www.avk.nl/tablet
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Papierloos vergaderen met iPad of  tablet
Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de tablet als handige tool voor papierloos vergaderen en werken. De hui-
dige technieken en Apps maken de overstap naar het papierloze kantoor dan ook steeds gemakkelijker. Bovendien 
blijkt digitaal werken in de praktijk veel efficiënter en productiever, als je maar de juiste kennis hebt. 

Voor de gemiddelde kenniswerker is het veelal routine om de meeste zaken op papier bij te houden. Maar met de 
juiste apps en technieken kun je met de tablet jouw werk vele malen efficiënter en leuker maken én heb je jouw 
werkplek altijd dichtbij. 

De tablet als digitaal vergaderdossier

Gebruik de tablet als een handzaam en doorzoekbare dossiermap: van vergaderdossier tot digitale taken, en van 
1 op 1 gesprek tot brainstormen. Gebruik jouw Android tablet zelfs als Whiteboard waarvan de stiften nooit meer 
leeg zijn.

In de training selecteren we samen de juiste vergader apps om te annoteren, documenten te bewerken en de 
vergadering voor te bereiden. Daarnaast bekijken we de meest praktische en veilige wijze om vergaderdossiers 
beschikbaar te stellen aan deelnemers, van SharePoint tot mailen en van dropbox tot vergaderapp.



iPad en iPad Pro training
We laten zien hoe je effectief  kunt werken met de iPad als een sterke en profes-
sionele business tool. De uitgebreide functionaliteiten en zakelijke apps maken 
het eenvoudig om jouw werkzaamheden efficiënt en productief  te organiseren.

Android tablet training
We laten zien hoe je effectief  kunt werken met de tablet als een sterke en profes-
sionele business tool. De uitgebreide functionaliteiten en zakelijke apps maken 
het eenvoudig om jouw werkzaamheden efficiënt en productief  te organiseren.

Papierloos vergaderen met de iPad
In deze training leer je de fijne kneepjes van het papierloos vergaderen met de 
iPad. Van het gebruik van de juiste vergader apps tot het wijzigen van het verga-
derproces en het beschikbaar stellen van de vergaderstukken.

Papierloos vergaderen met de Android tablet
In deze training leer je de fijne kneepjes van het papierloos vergaderen met de 
iPad. Van het gebruik van de juiste vergader apps tot het wijzigen van het verga-
derproces en het beschikbaar stellen van de vergaderstukken.

Microsoft Surface en Surface Pro training
In de Surface training leer je de fijne kneepjes van het papierloos werken met de 
Microsoft Surface en/of  Surface PRO Tablet. Je krijgt praktische tips om direct 
aan de slag te gaan met het ultieme papierloze kantoor.

iPad & tablet trainingen:

https://www.avk.nl/training-werken-met-de-ipad
https://www.avk.nl/training-android-tablet-samsung-galaxy-tab
https://www.avk.nl/training-papierloos-vergaderen-met-de-ipad
https://www.avk.nl/training-werken-met-de-ipad
https://www.avk.nl/training-android-tablet-samsung-galaxy-tab
https://www.avk.nl/training-papierloos-vergaderen-met-de-ipad
https://www.avk.nl/training-papierloos-vergaderen-met-de-android-tablet-samsung-galaxy-tab
https://www.avk.nl/training-papierloos-vergaderen-met-de-android-tablet-samsung-galaxy-tab
https://www.avk.nl/training-microsoft-surface-en-surface-pro-tablet
https://www.avk.nl/training-microsoft-surface-en-surface-pro-tablet

