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Zakelijke Basis cursus Windows en papierloos vergaderen 
incl. Surface Pro wifi tablet of de Surface Laptop. 

Steeds meer consumenten en beroepsprofessionals maken tijdens hun dagelijkse 

werkzaamheden gebruik van een tablet. Hierdoor is de tablet met zijn onbegrensde 

mogelijkheden, functies en toepassingen ondertussen bijna niet meer weg te denken uit ons 

dagelijkse leven. Hoewel de tablet thuis al veel wordt gebruikt voor games, surfen, mailen en fun, 

wordt het mobiele apparaat nu ook steeds vaker als professionele toepassing ingezet op de 

werkvloer. 

Wilt u ook leren om alles uit uw tablet te halen, waardoor u het apparaat zowel thuis als op de 

werkvloer efficiënt en effectief kunt gebruiken? Dan kunt u nu bij ons deelnemen aan de één 

daagse basis cursus Windows. Tijdens deze één daagse training leert u alle essentiële 

vaardigheden om de diverse mogelijkheden, functies en toepassingen van de tablet optimaal te 

kunnen benutten. 

Prijs 

De prijs van deze Basis en papierloos vergaderen cursus Windows tablet is € 1860,00 incl. Type 

cover en Syluspen en incl. BTW 

Zonder extra kosten krijgt u een nieuwe Windows Surface Pro 8  i5 – 8GB -128 GB wifi 

meegeleverd bij deze cursus. Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt niet apart 

voor zaalhuur, lunch en koffie/thee. 

 

De prijs voor de cursus zonder tablet is € 400 incl. BTW 

Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt niet apart voor zaalhuur, lunch en 

koffie/thee. 
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Upgrade tablet mogelijk 

Surface Pro 8 – 8 GB - 128 GB - i5 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 1860,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 8 GB - 256 GB - i5 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 1960,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 16 GB - 256 GB – i5 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 2160,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 8 GB - 512 GB – i5 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 2160,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 16 GB - 256 GB  - i7 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 2360,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 16 GB - 512 GB – i7 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 2660,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 16 GB -1 TB – i7 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 2960,00 incl. BTW 

Surface Pro 8 – 32 GB - 1 TB – i7 

Incl. Type Cover en Pen 
€ 3360,00 incl. BTW 

  

Windows Surface Laptop4 - 13,5” 8 GB - 256 GB - i5 € 1850,00 incl. BTW 

Windows Surface Laptop4 - 13,5“ 16 GB - 512 GB - i5 € 2050,00 incl. BTW 

Windows Surface Laptop4 - 13,5“ 16 GB - 512 GB - i7 € 2250,00 incl. BTW 
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Windows Surface Laptop4 – 15“ 16 GB - 512 GB - i7 € 2350,00 incl. BTW 

Windows Surface Laptop4 – 15“ 32 GB - 512 GB - i7 € 3100,00 incl. BTW 

Resultaten 

 

Tijdens de basis cursus Windows leert u de tablet effectief en efficiënt te benutten voor diverse 

doeleinden. Zo wordt tijdens de training onder andere aandacht besteed aan zowel de besturing, 

werking als toepassingen van het apparaat. Daarnaast leert u op welke wijze de tablet kan 

worden ingezet als een krachtige business tool in een professionele omgeving. Naast de werking 

van de tablet, maakt u ook kennis met de verschillende (business) applicaties waarmee u uw 

werkzaamheden effectiever en efficiënter kunt organiseren. 
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Programma 

• Uitpakken en eerste gebruik tablet. 

• Instellen en uitleg standaard gegevens. 

• Mail instellen. 

• Instellen en gebruik Skype. 

• Dagelijkse backup instellen. 

• Gebruik wifi verbinding. 

• Uitleg gebruik Windows store. 

• installeren Antivirus programma. 

• Nuttige applicaties downloaden en installeren. 

• Mappen aanmaken en vensters beheren. 

• Je Windows id beheren. 

• Synchroniseren van de tablet via je PC, uitleg software. 

• Het koppelen van je tablet met Dropbox en Skydrive. 

• Overzicht van de meest productieve (en leuke) business apps voor je tablet.  

• Uitleg Office 2019 – 365 en aantekeningen maken op PDF bestanden. 

• Het terugzetten van een backup. 

Lesmateriaal 

Tijdens de basis cursus Windows wordt intensief gebruik gemaakt van de tablet als 

cursusmateriaal. 

Een Windows Surface Pro 8 - i5-128 GB wifi wordt bij de training geleverd (en is uw eigendom). 

Wilt u liever een ander merk tablet ook dit is mogelijk, dit kan dan afgestemd worden met u. 

Doelgroep 

De basis cursus Windows is geschikt voor alle (beginnende) tablet gebruikers die thuis of op de 

werkvloer het maximale rendement uit hun tablet willen halen. Vooral voor degene die nog niet in 

het bezit van een tablet zijn, is de cursus ideaal, omdat er een tablet wordt meegeleverd zonder 

bijkomende kosten. 

 

Duur 

1 dag. 
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