Speciaal voor bedrijven
Training op locatie
Trainingen worden verzorgd op laptops en de
uitleg met beamer op scherm.
Eventueel op maat gemaakt voor uw bedrijf.
Door onze flexibele trainingstijden kunnen wij
ons aan uw wensen aanpassen.
De trainingen worden op uw eigen locatie gegeven. (met 2 instructeurs)
Naslagwerk is de digitale versie van het lesmateriaal en videotrainingen.
Wij staan tot 6 maanden na de cursus garant voor
vragen en nazorg.
De startdatum kan op elk gewenst moment,
wanneer het voor het bedrijf het beste uitkomt.

Speedcursus
Computraining

Windows, Outlook,
PowerPoint
en Word

Cursus Apple iMac
OSX Basis
De Mac cursus is bedoeld voor beginners in het
gebruik van het Mac besturingssysteem, (Mountain Lion/Mavericks) Ook diegenen die de Mac
al gebruiken voor basisdoeleinden zullen hun
kennis en vaardigheden aanzienlijk vergroten
tijdens deze Mac cursus. Na deelname aan de
training kunt u snel en doelgericht met uw
Apple computer (iMac of Macbook) overweg.

Access en VBA
Adobe Photoshop en Indesign
Deze cursussen worden prive op maat gegeven.

Bel voor vrijblijvende informatie :
T. 0475-494150, M. 06 5371 8787 of
mail: info@computraining.nl
Computraining
Park 2, 6093 EL Heythuysen

www.computraining.nl

van
€ 150,nu

99,-

Speedcursussen van € 150,- voor
€ 99,- in 3 avonden

wordt uw tijd efficiënter besteed. Wanneer u de
lessen alleen volgt, bent u niet afhankelijk van
het tempo van andere cursisten.

Office 2010 en 2013: Word, Outlook, en
PowerPoint.
Alle Windowsbesturingssystemen
Improvisatie naar wens
Enige basiskennis vereist

GRATIS ondersteuning achteraf, tot 3 maanden nazorg

Computraining is al jaren uw betrouwbare partner in software trainingen.

Maandabonnementen
Het grote voordeel bij ons is dat er voor particulieren gewerkt kan worden met maandabonnementen. Dit houd in: een scherpe prijs vanaf
€ 50 p/m dus zit men niet vast aan dure cursustarieven en ook dat abonnees van alle cursussen
de basis krijgen tot doelstelling bereikt is. Men
kan dus combineren zo veel als gewenst en stoppen wanneer u wilt. (geen verplichting)

Algemene cursusinformatie
De cursussen worden gegeven op werkdagen
tussen 09.00 en 21.00 uur.
In overleg kan de cursus ook op zaterdag tussen
09.30 tot 12.00 uur worden gevolgd.
Per keer duurt een les
minimaal 1.5 uur.
In overleg is een
afwijkende invulling altijd bespreekbaar

Priveles
De cursus wordt eventueel
bij ons of bij u op locatie gegeven, dus bij u thuis of op
uw bedrijf.
Advies en eventuele automatisering voor uw bedrijf tijdens de
cursus.
U werkt in uw eigen vertrouwde omgeving
op een computer die u kent, en spaart reistijd.
U bepaalt zelf, in overleg met de docent, de inhoud en het niveau van de cursus.
Er wordt dus geen aandacht besteed aan onderwerpen die niet interessant voor u zijn.
Daardoor kunt u de cursus sneller doorlopen en

Vervolg/opfriscursus van 6 lessen
voor € 150,Vervolg basis, de belangrijkste onderdelen van;
Outlook, Word, Excel en PowerPoint.
Of onderdelen waar normaal geen aparte cursussen voor zijn zoals:
Downloaden van muziek, foto’s of films.
Branden en backups van foto’s, muziek, bestanden, contactpersonen, E-mails en Accounts.
Trage computer opschonen en sneller maken
Foto’s ophalen, beheren en simpel bewerken.

Photoshop Elements
Met Photoshop Elements kunt u uw foto’s op
overzichtelijke manier beheren en op een creatieve manier bewerken en presenteren.
O.a.: Het beheren, Voorkeurinstellingen, Gereedschappen, Menu´s en Paletten, Selecties
vrijstaand maken, Resolutie, Bestandsformaten,
Lagen techniek, Retoucheren, Speciale effecten,
Filters, Kalenders, Ansichtkaarten en Wenskaarten. Prijzen en tijdsduur
De kosten bedragen € 275,- dit is incl.
lesmateriaal, demoversie van
Photoshop in 10 lessen.

Service en onderhoud?
Probleemanalyse en herstel.
Computerproblemen oplossen.
Opnieuw instaleren met de benodigde progamma’s. Trage computer opschonen en sneller maken. Computerbeveiligen en draadloosnetwerk
aanleggen.

