“Ik lees mijn mail en artikelen op m’n iPad, maar wil ‘m graag voor meer dingen gebruiken."
“Ik wil graag papierloos werken. Hoe kan ik hiervoor de iPad gebruiken?”
“Ik heb geen tijd om me te verdiepen in alle in & outs.”

Workshop
Moeiteloos Werken met de iPad
Herkenbaar? De iPad is een handig hulpmiddel dat ook steeds vaker zakelijk wordt ingezet.
Bijvoorbeeld om mobiel en papierloos te kunnen werken en te vergaderen. Maar dan is het wel
handig, als je weet hoe dat op een slimme, moeiteloze manier kan.
Heb je een iPad en wil je deze graag op korte termijn ook zakelijk gebruiken? Maar heb je geen tijd of
zin om alle mogelijkheden en apps eerst allemaal zelf uit te proberen? Zie je door de bomen het bos
niet meer? Dan is deze workshop iets voor jou. In één dagdeel bespreken we de basisbeginselen,
toepassingen en handige zakelijke apps en kan je snel met de iPad aan de slag.
In de workshop van een dagdeel (duur: circa 2 ½ tot 3 uur) leer je, o.a. door zelf te oefenen, de
verschillende mogelijkheden en handigheidjes om de iPad in te stellen en te gebruiken. Je leert de
voor- en nadelen van verschillende zakelijke apps, zodat je een keuze kan maken die bij jouw manier
van werken past.

Onderwerpen workshop
Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:



Leer je iPad kennen: knoppenkennis, instellingen & meer
Grip op je informatie: documenten en notities maken & informatie delen



Vergaderen : lezen & annoteren




Mail, agenda en taken
Extra’s: verschillende apps voor zakelijk gebruik & accessoires

Het resultaat
Na het volgen van de workshop, ben je bekend met de mogelijkheden van de iPad en handige
zakelijke apps. Je kunt op een effectieve, efficiënte en vooral professionele wijze de iPad gebruiken
tijdens je werk en vergaderingen. Papier wordt (steeds meer) overbodig en je werktas lichter.

Praktische gegevens
 Duur workshop :
 Groepsgrootte :

2 ½ tot 3 uur (ochtend of middag)
minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers

 Investering :

€ 212,50 per deelnemer, exclusief 21% BTW

 Inclusief :

digitale informatie van Moeiteloos Werken én een
iTunes kaart t.w.v. €15,- voor het downloaden

 Optioneel :

van een aantal apps
individuele begeleiding na afloop van de workshop,
in het gebruik van de iPad
(op aanvraag, tegen meerprijs)

Door middel van een checklist inventariseren wij vooraf de aanwezige kennis & vaardigheden van de
deelnemers en met welke (zakelijke) apps er eventueel al wordt gewerkt. Hierdoor sluit de workshop
aan bij de werkwijze van de deelnemers en organisatie.

Contact
Moeiteloos Werken met de iPad is onderdeel van een serie trainingen voor op de werkplek. Op onze
website www.moeitelooswerken.nl vind je meer informatie. Heb je vragen of wil je meer informatie?
Wij horen of lezen graag van je. Deze trainingen en workshops worden o.a. gegeven door:

Lisette Beijnes
Structuurlijk Professional Organizing
Bosweg 59 | 7314 HB Apeldoorn | 06 – 54 75 67 97
info@structuurlijk.nl
www.structuurlijk.nl | www.moeitelooswerken.nl

