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Tips & trucs: chromebook

*

Fotogalerie

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf

Thema’s en voordrachten.
2 november 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Handige Tools
Foto’s verzenden en afspreken via internet
Foto’s verzenden
Hoe eenvoudig is het geworden om met een digitale fotocamera een kwaliteit foto te maken?
Met een smart Phone kunnen eveneens goede foto’s gemaakt worden, maar zijn van een
dusdanige kwaliteit dat ze alleen maar bekeken kunnen worden. Wil men meerdere foto's per
email versturen, dan moeten er kunstgrepen uitgehaald worden en is de kwaliteit bij de
ontvanger zodanig dat ze alleen bekeken kunnen worden. Het programma WeTranfer biedt
uitkomst.
In deze thema ochtend wordt u dat, o.a. aan de hand van voorbeelden, uit de doeken
gedaan
Afspreken:
“ja moeten we een keer afspreken” hoe vaak hoor je niet die kreet op een bijeenkomst of
party.
Van dat afspreken komt dan dikwijls niet veel terecht, we hebben het allemaal druk en nog
eens druk.
Tijdens deze thema ochtend doen wij u een handige gereedschap aan de hand om dit
probleem simpel op te lossen: Afspreken.nl
4 november 13.30 – 16.00 uur (leslokaal
SeniorWeb, Raadhuisplein 68):
Cursus Rabo Internetbankieren.
Het Internetbankieren programma van de Rabobank
is vernieuwd en de cursus is daarom ook in een nieuw
jasje gestoken. Tijdens de gratis cursus leert u uw
Rabobankzaken te regelen via internet. Zo kunt u zelf
ervaren hoe dat precies in zijn werk gaat: bankzaken
doen via uw laptop of computer gewoon thuis.
Belangstellenden dienen zich aan te melden op
nummer (0499)-583800 van de Rabobank. De cursus
wordt gehouden in het leslokaal van SeniorWeb Best.
Het leslokaal is achter CultuurSpoor (bibliotheek) met
ingang Raadhuisplein 68, Best (lokaal 8).
Bent u in het bezit van een laptop met Windows
7/8/10 dan verzoeken we u om die mee te nemen.
Veel ervaring met de PC is niet noodzakelijk, maar
van u wordt wel verwacht dat u met de muis overweg
kunt en dat u Windows kunt opstarten en afsluiten.

18 november 13.30 – 16.00 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Tablet Café

Op woensdag 18 november van 13.30—16.00 uur organiseert Cultuurspoor Best
weer een Tabletcafé.
Na de introductie van de iPad in 2010 is de markt voor tablets in een stroomversnelling
geraakt. Inmiddels zijn tablets niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Tijd om van
elkaar te leren en te delen!
Wat is een tabletcafé?
Onder het genot van een kopje koffie of thee informatie uitwisselen, vragen stellen en
ervaringen delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs en ervaringen
met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is het tabletcafé de manier
om er eens mee kennis te maken.
Voor wie?
Heeft u een iPad of een andere tablet, en wilt u graag wat tips en trucs? Dat kan tijdens dit
Tablet-Café in de bibliotheek. Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers
bedoeld. Ook voor informatie over Windows-8 tablets kunt u langskomen. Neem uw eigen
tablet mee en indien u er nog geen heeft er zijn een aantal iPads en andere tablets aanwezig
om mee te oefenen.
Gratis inloop
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Kom langs en
laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat handigheidjes. Bent u zelf
handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom dan ook langs. Het kopje koffie of thee
staat voor u klaar! Net als in een regulier café kan iedereen gewoon binnenlopen en is er wat
te drinken.
Het tabletcafé wordt met een zekere regelmaat gehouden in de bibliotheek in samenwerking
met SeniorWeb Best.

Seniorweb Fotogalerie
Sail 2015

Deze foto is ingezonden door Wim Jellema
Heeft u een leuke, gekke of mooie foto, die u aan iedereen zou willen laten zien? Doe dan
mee met de Fotogalerij; stuur uw foto naar de redactie nieuwsbriefswb@gmail.com
De ingezonden foto's vindt u op onze website seniorwebbest.nl

Tips en Trucs
Chromebook

Chromebook van Google: iets voor jou?
Chromebook zul je wellicht denken: wat is dat nou weer? Ik zal je gauw uit je onzekerheid
halen want Chromebook is een laptop. Een laptop met als besturingssysteem Chrome.
En Chrome is bedacht door Google. Google wil graag dat men Chrome gaat gebruiken in
laptops en in computers thuis. Om Chrome als besturingssysteem bekend te maken heeft
Google het gebruik ervan gratis gemaakt. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Microsoft die
je een fikse rekening laat betalen voor het gebruik van een versie van Windows. Sommige
fabrikanten van laptops en bureau computers zagen dat wel zitten: het leveren van laptops
zonder dat er voor een besturingssysteem betaald hoefde te worden waardoor de prijs van
zo’n apparaat lager kan zijn.
Het besturingssysteem Chrome is een uitwerking van de internet browser Chrome. die
bekend staat als snel en stabiel. En ook goed presteert op wat oudere en minder krachtige
computers en laptops.
Het uitgangspunt van Google is dat een laptop of computer met Chrome steeds verbinding
moet hebben met het internet. Dat heeft voordelen voor wat betreft de opbouw van een
laptop. Zoals minder grote harde schijven, lager gewicht en minder kwetsbaar voor stoten en
vallen. De eis verbonden te moeten zijn met internet is niet zo hard als het lijkt: je kunt met
een Chromebook heel goed off line werken en een brief of een ander document gewoon
opslaan op de behoorlijk grote ingebouwde harde schijf. Maar het aantrekkelijke van Chrome
ligt toch wel in het werken in de Cloud: je slaat al je documenten, foto’s op in jouw plekje in
de ‘wolken’. Die kan je daardoor overal waar je bent ophalen ( downloaden) waar maar een
verbinding met internet tot je beschikking staat. Natuurlijk is dat plekje afgeschermd en
alleen door jou te bereiken. Wil je dat vrienden of familie mee kunnen kijken dan kan je die
lui toegang geven tot een bepaald gedeelte van je eigen plekje door daar een speciale map
voor aan te leggen. Het gebruik van Chrome en daarmee van een Chromebook is veiliger dan
b.v. Windows 8 omdat er voor Chrome geen virussen bestaan. Internetbankieren is
bijvoorbeeld een toepassing die met voordeel op je Chromebook gedaan kan worden.
Het besturingssysteem Chrome op de Chromebook is altijd ‘bij’ want door het voortdurende
contact via internet kan Google de laatste nieuwe verbeteringen ( upgrade’s) automatisch
installeren. Je hoeft er dus helemaal geen aandacht aan schenken maar als je wilt
waarschuwt Google wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn. Een kwestie van instellen.
Je zou de constante verbinding met internet als een nadeel kunnen zien, zeker maar het
hoeft niet zoals je eerder hebt kunnen lezen. Ook hoef je je geen zorgen te maken wat de
snelheid betreft immers de meeste internet kabel verbindingen in het land zijn momenteel
zeer snel.
Je zou je ook kunnen afvragen of er wel voldoende toepassingen ( app’s) voor Chrome
ontwikkeld zijn of worden. Dat zit wel snor, immers je kent Google wel en je weet dat Google
steeds nieuwe dingen bedenkt en realiseert. Momenteel kan je kiezen uit duizenden al of niet
gratis app’s waaronder veel bekende spelletjes.
Omdat Google Chrome steeds verder ontwikkelt en er voor zorgt dat het besturingssysteem
snel en degelijk zijn werk doet, is het een vlot systeem. Fabrikanten als Samsung, Acer, Asus
en HP hebben elk een Chromebook die minder kosten dan een gelijkwaardige Windows
machine.
Een Chromebook heeft van huis uit veel prima software geïnstalleerd die er tevens voor zorgt
dat documenten , foto’s, films en powerpoint presentaties gemaakt met Windows, IOS en
Linux normaal gelezen en bewerkt kunnen worden.
Mocht je de aanschaf van een betaalbare laptop overwegen dan is het zinvol een blik te
werpen op een Chromebook.
Mijn ervaringen met mijn Acer Chromebook zijn positief gedurende de afgelopen 3 jaren.
Aanvankelijk gekocht als goedkope laptop ( 199 dollar) om er een Windows laptop van te
maken, werd de Chromebook toch enige tijd gebruikt zonder deze te veranderen. Eenmaal
gewend aan Chrome is de auteur de laptop in zijn oorspronkelijke staat blijven gebruiken.
Chrome blijkt zeer degelijke software te zijn die ook op minder krachtige laptops goed tot
zijn recht komt.
Ben Bos

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
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Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in de bieb.
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur en ook
iedere donderdagmorgen van 10.00—12.00 uur worden
de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp
te krijgen op computergebied. Tablets zijn ook
computers. Ook kan indien gewenst ondersteuning voor
een verantwoorde aankoop van een computer of
aanvullende apparatuur, worden verkregen.
De hulp en toegang is gratis.

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.
(vanaf 2016 vervalt de donderdagmorgen, maar kunt u terecht op de
vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur).

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

