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Verder in deze nieuwsbrief:


Tips & trucs: Online opslag



Fotogalerie



Programma voorjaar

Soos in De Wig
13 maart13.30-16.00 uur

Tablets

Thema’s en voordrachten.
4 maart 10.00 – 12.00 uur (Bibliotheek)

Thema Foto’s beheren.
Heeft u dat nu ook, dat u ooit foto’s op de
computer heeft opgeslagen, maar echt niet meer
weet wààr? U zoekt alles af en eindelijk vindt u
ze op een plaats die u zich echt niet kunt
herinneren.
Deze themaochtend helpt u om in ieder geval uw
foto’s logisch te leren opslaan, zodat u geen extra
tijd meer kwijt zult zijn om ze te vinden.
Graag vooraf aanmelden: info@bibliotheekbest.nl of
tel.372609, kosten €5.00.
(aanmelden kan tot vrijdag 1 maart)

6 maart 13.30 – 16.00 uur (De Wig):
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 van te voren aan

te melden bij de administratie van
De Wig, tel. 0499 - 399744.

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.

13 maart 13.30 – 16.00 uur (De Wig)

Soos Tablets
Tabletpc’s zoals de iPad en Android-tablets zijn op dit moment helemaal ‘hot’.
Gemak, hanteerbaarheid, toegankelijkheid van heel veel informatie en programma’s
luiden een nieuw computertijdperk in.
Je kunt er mee op internet, e-mailen, films bekijken, boeken lezen en veel meer. Wordt
dit het multimedia-apparaat van de toekomst?
Reeds velen hebben de voordracht Tablet, iets voor U al bezocht. Ook de laatste soos
met als onderwerp Tablets was goed bezocht.
Tijdens de soos kunt u van gedachten wisselen met elkaar over uw ervaringen en onder
leiding van de aanwezige SeniorWeb docenten meer leren over dit onderwerp. Uiteraard
hoort hier weer een gratis geschonken kopje koffie of thee bij.
De kosten voor de computersoos bedragen € 2,- , abonnementhouders hebben gratis
toegang.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

20 maart 13.30 – 16.00 uur (De Wig)

Thema Fotoalbum maken
Een van de leukere dingen op computergebied is het
zelf maken van een fotoalbum van je eigen
gemaakte foto’s op je eigen PC, welke door de
afdrukcentrale van het Kruidvat, de Hema of andere
centrales kunnen worden afgedrukt. Persoonlijker
kan het dus niet.
Tijdens deze themamiddag wordt aan de hand van
voorbeeldfoto’s een album gemaakt en kan het
resultaat ook meteen bewonderd worden.

De kosten voor het bijwonen van de
themamiddag bedragen € 5-.
Abonnementhouders betalen
slechts € 2,50.
Deelnemers dienen zich aan te
melden bij de administratie van De
Wig, tel. 0499-399744.

Cursussen de komende maanden
Op de volgende cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:
11 maart : Fotoalbum maken (zie hieronder)
04 april
: Meer met Wordpad (Windows 7) (zie hieronder)
08 april
: Twitter
themamiddag
15 april
: Facebook
themamiddag
15 mei
: Windows 8 themamiddag
Cursussen in najaar over Windows 8:
Over op Windows 8 vanuit XP, Vista of Windows 7,
Beginnen met Windows 8

Tekstverwerking
Het in Windows 7 meegeleverde tekstverwerkings-programma Wordpad is sterk
uitgebreid en verbeterd. Voor de minder veeleisende gebruiker is het niet meer
nodig het programma Word aan te schaffen. In drie lessen worden de
belangrijkste functies en toepassingen toegelicht en geoefend.

cursus “Fotoalbum maken”.

Het leuke van een fotoalbum maken is het geheel naar eigen inzicht samenstellen
en inrichten, dat is tevens de uitdaging van deze cursus.
We gaan een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s waarbij we zover gaan tot
aan het moment dat een betaalmethode moet worden gekozen.
In 3 lessen loodsen wij u door de mogelijkheden van het maken van een album .
U kunt daarna thuis zelf meteen aan de slag met uw eigen foto’s en eigen
creatieve ideeën.

Ook vindt U informatie op de website van
En u kunt online inschrijven :

Centrum De Wig.

inschrijven

Seniorweb Fotogalerie
Voorjaar op komst

Deze foto is ingezonden door Rein Gebuis
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

Tips en Trucs
Opslag online
Werken in de cloud
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van gegevens opslaan heet in de cloud. Dat
betekent letterlijk in de wolk. Met de cloud wordt bedoeld dat gegevens niet op de harde schijf
staan, maar op internet.
De cloud biedt interessante mogelijkheden om op een efficiënte manier gebruik te maken van
internet. Ongeacht het apparaat dat u ervoor gebruikt, kunt u dankzij de cloud altijd aan al uw
documenten werken, waar ter wereld u ook bent.
Via de cloud zijn uw gegevens beschikbaar op uw computer, laptop en tablet.

Online opslag - hoe veilig is dat?

Steeds meer gebruikers slaan allerlei gegevens op 'in de cloud', omdat dit toegankelijk,
gemakkelijk en vaak gratis is. Maar is dit wel zo verstandig? Is je privacy wel gewaarborgd
bij die online dienst?
De beveiliging van onderstaande diensten is doorgaans goed geregeld.
Met echt vertrouwelijke gegevens dient u toch voorzichtig te zijn.
Uitgebreide informatie vindt u in onderstaand artikel:
http://computerworld.nl/article/12817/online-opslag---hoe-veilig-is-dat.html

Online opslagdiensten
We hebben hier een aantal grote, bekende opslagdiensten
vergeleken.
Gegevens overgenomen van
http://www.pepermunt.net/kantoor-online/opslag-online.html

Dropbox
Dropbox maakt een extra map op de computer: alles wat je in deze map stopt wordt
opgeslagen op internet. Je kan de map ook zien vanaf andere computers en mobiele
apparaten. Alles wat je erin zet wordt automatisch gesynchroniseerd. Dropbox werkt snel
en gemakkelijk en is zeer populair. Maar: de beveiliging van deze dienst is niet optimaal,
dus niet geschikt voor vertrouwelijke documenten.
Platform: Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android en BlackBerry.
Nederlands: Nee.
Uploaden: via een map op de computer.
Beveiligd: Nee.
Gratis opslagruimte: 2 GB
Meer over dropbox : http://www.schoonepc.nl/tools/dropbox.html
Google Drive
De ijzersterke, gebruiksvriendelijke opslagdienst van Google. GoogleDrive werkt met een
map op de computer, die gesynchroniseerd wordt met internet. Alles wat je in deze map
zet is online toegankelijk vanaf andere computers en mobiele apparaten. Documenten
kunnen online bewerkt worden via Google Docs. Je kan via Google Drive ook tekst uit
gescande documenten laten halen (OCR), en beeldherkenning laten toepassen op foto's.
Documenten kunnen uit Drive worden gedownload in verschillende formaten, waaronder
PDF. Ook zijn bestanden te delen met anderen, en kunnen direct worden gemaild.
Platform: Windows, Mac, Android.
Nederlands: Nee.
Uploaden: via de browser.
Beveiligd: Ja.
Gratis opslagruimte: 5 MB, daarboven betaald abonnement.
SkyDrive
Opslagdienst van Microsoft, waarmee je gemakkelijk bestanden kan uploaden en delen.
SkyDrive maakt een map aan op de computer. Alle data die je daarin zet, wordt
gesynchroniseerd met je SkyDrive. Met een Windows Live account kun je direct inloggen
bij deze dienst (anders langdurig registreren). Deze dienst is ook handig als je gebruik
maakt van computers en mobiele apparaten met verschillende besturingssystemen. Alles
blijft dan toegankelijk, en is ook te bewerken op verschillende apparaten.
Platform: Windows 8 (ingebouwd), Windows 7, Vista, Mac OS X 10.7+, Windows Phone
7.5+, iOS, Android 2.3+
Nederlands: Ja.
Uploaden: via de browser of browser plugin.
Beveiligd: Ja.
Gratis opslagruimte: 7 GB.
iCloud
Dit is de opslagdienst voor gebruikers van Apple computers, tablets of smartphones. Via
iCloud worden je documenten automatisch gesynchroniseerd tussen verschillende
apparaten. Ook kan gebruikt worden gemaakt van diensten om verloren of gestolen
apparaten te localiseren, zoals Find my iPhone.
Platform: iPhone en iPad met iOS 5 of hoger, Mac met OS X 10.7 of hoger.
Nederlands: Ja.
Uploaden: via ingebouwde software.
Beveiligd: Ja.
Gratis opslagruimte: 5GB. Alleen voor Apple gebruikers. Boven de 5GB betaald
abonnement.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks
verspreid per email onder
geregistreerde bezoekers en
cursisten.
Seniorweb is een lokaal
leercentrum aangesloten bij
Seniorweb Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com
Lokale website:
best.seniorweb.nl
Landelijke website:
www.seniorweb.nl
Cursussen en activiteiten:

Educatief centrum De Wig

Internetcafé voor senioren.
Avond Internetcafé in de bieb.
van 18.30 – 20.00 uur.
De senioren uit Best en omgeving worden voortaan ook op de
maandagavond in de gelegenheid gesteld om hulp te krijgen
met hun computer of met programma’s die worden gebruikt.
Let wel her gaat hier om algemeen toegepaste programma’s!
Denk aan tekstverwerkers, browsers, email programma’s,
fotobewerkings programma’s,Windows enz.
Ook kan tijdens het Internetcafé ondersteuning voor een
verantwoorde aankoop van een computer of aanvullende
apparatuur worden verkregen. Verder kan persoonlijk advies
worden verkregen over te volgen cursussen.
Iedere dinsdag en donderdag van 13.30 – 16.00 uur worden
de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp te
krijgen op computergebied. Ook kan indien gewenst
ondersteuning voor een verantwoorde aankoop van een
computer of aanvullende apparatuur, worden verkregen.
Cursisten van lopende cursussen kunnen hun huiswerk komen
maken en vragen stellen over de stof. Hiervoor zijn deskundige
SeniorWeb docenten aanwezig.
Op dinsdag kan men terecht in de bibliotheek en op donderdag
staan de computers in De Wig tot uw beschikking.
De kosten voor het internetcafé en de computersoos bedragen € 2,- ,
abonnementhouders hebben gratis toegang.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Iman van den Boschstraat 2a
5684 WS Best
0499-399744

Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

