De leukste opleidingen

Zakelijke iPhone training
De iPhone is één van de populairste smartphones op dit moment, en niet voor niets. De iPhone is makkelijk in
het gebruik, er zitten ontzettend veel extra functies op en er bestaan tienduizenden applicaties. Veel applicaties
zijn voor zakelijke gebruikers; maar met welke applicaties en functies kunt u efficiënter en effectiever werken?
Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het gebruik van verschillende Social Media kanalen op uw
iPhone. Kortom, tijdens de training “zakelijk iPhone gebruik” leert u, hoe u alles uit uw iPhone kan halen!
Apple biedt tienduizenden apps voor uw iPhone aan. De training laat u zien welke applicaties u als zakenman
moet hebben. Door het juiste gebruik en de juiste applicaties bent u in staat efficiënter te werken, waardoor uw
productiviteit verhoogt. Door uw iPhone op de juiste manier te gebruiken, zult u zien dat dit apparaat u geld kan
opleveren!
Prijs
De prijs van deze Zakelijke iPhone training zonder iPhone is € 200,00 incl. BTW op basis van een
4 uurs training. Inclusief de kosten van verzorging en verblijf, u betaalt niet apart voor zaalhuur en koffie/thee.
De prijs van deze Zakelijke iPhone training incl. iPhone 12 Mini - 64 GB incl. Lader is € 1034,00 incl. BTW
Kleur iPhone 12 Mini – Zwart, Wit, Red, Groen, Blauw. Incl. Lader
4 uurs training met iPhone 12 mini - 64 GB prijs € 1034,00 incl. BTW 5,4 inch
4 uurs training met iPhone 12 mini - 128 GB prijs € 1084,00 incl. BTW 5,4 inch
4 uurs training met iPhone 12 mini - 256 GB prijs € 1204,00 incl. BTW 5,4 inch
Kleur iPhone 12 – Zwart, Wit, Red, Groen, Blauw. Incl. Lader
4 uurs training met iPhone 12 - 64 GB prijs € 1134,00 incl. BTW 6.1 inch
4 uurs training met iPhone 12 - 128 GB prijs € 1184,00 incl. BTW 6.1 inch
4 uurs training met iPhone 12 - 256 GB prijs € 1304,00 incl. BTW 6,1 inch
Kleur iPhone 12 Pro – Grafiet, Zilver, Goud, Oceaan Blauw. Incl. Lader
4 uurs training met iPhone 12 Pro – 128 GB prijs € 1384,00 incl. BTW 6.1 inch
4 uurs training met iPhone 12 Pro – 256 GB prijs € 1504,00 incl. BTW 6.1 inch
4 uurs training met iPhone 12 Pro – 512 GB prijs € 1734,00 incl. BTW 6.1 inch
Kleur iPhone 12 Pro Max – Grafiet, Zilver, Goud, Oceaan Blauw. Incl. Lader
4 uurs training met iPhone 12 Pro Max - 128 GB prijs € 1484,00 incl. BTW 6.7 inch
4 uurs training met iPhone 12 Pro Max - 256 GB prijs € 1604,00 incl. BTW 6.7 inch
4 uurs training met iPhone 12 Pro Max - 512 GB prijs € 1834,00 incl. BTW 6.7 inch
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Doelgroep
U in het bezit bent van een iPhone en het maximale uit uw iPhone wilt halen. Uw productiviteit wilt verhogen
door goede (security e.a.) instellingen en door gebruik van handige apps voor uw iPhone. Een iPhone kan ook
bij de training geleverd worden.
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Overzicht iPhone
Instellen en uitleg standaard gegevens.
Mail en agenda instellen en beveiliging.
Safari gebruiken als browser.
Instellen en gebruik FaceTime.
Syncronisatie instellen via de iCloud omgeving.
Dagelijkse backup instellen.
Gebruik 3G/4G verbinding en wifi verbindingen.
Uitleg gebruik app. Store
Je apple ID beheren.
Synchroniseren van de iPhone via je PC, uitleg software.
Het koppelen van je iPhone met Dropbox.
Telefoongesprekken.
Uitleg applicaties op verzoek van de klant.
Overzicht van de meest productieve (en leuke) business apps voor je iPhone.
Uitleg gebruik maken van Cloud programma's.
iCloud Drive.
Handoﬀ.
QuickType en alternatieve toetsenborden.
Family sharing.
Gezondheidsapp.
Shazam een onderdeel van Siri.
Het terugzetten van een backup.
Lesmateriaal
Tijdens de basiscursus iPhone wordt intensief gebruik gemaakt van de iPhone als cursusmateriaal. U dient in
bezit te zijn van de iPhone deze kan ook bij de training geleverd worden.
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Resultaat
Na het volgen van de training “iPhone training voor zakelijk gebruik” bent u in staat om het optimale uit uw
iPhone te halen. U bespaart niet alleen tijd doordat u weet hoe u uw agenda, mail en contacten laat
synchroniseren en u bent tevens in staat om uw werk overzichtelijker te houden door handige applicaties en de
velen mogelijkheden die de iPhone voor u te bieden heeft.
Werkwijze
Tijdens de opleiding worden de benodigde vaardigheden door middel van een mix van presentaties,
leergesprekken, discussies, praktijksituaties en cases op een interactieve wijze aan u overgebracht.
Duur
Een halve dag voor onervaren gebruikers.
Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis nodig.
Data
Zie website voor actuele data.
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