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Bekijk de webversie

Workshop Accounts
De maand van de accounts
Wij geven een ééndaagse workshop op 2
november in het Trefpunt, Tesselsestraat 71 om
14:00 uur.
In het gehele land besteden we als SeniorWeb
aandacht aan het begrip Accounts.
De meeste mensen hebben vele accounts.
De vragen die er leven zijn:

Wat is een Account?
Heb ik die wel?
Waarom heb ik die dan?
Waar heb ik die?
Het internet lijkt zo'n anonieme plaats, waar je wat zoekt, wat kijkt en mailt of
foto's of berichten deelt.
Het is echter verre van anoniem.
Met al die persoonlijk apparaten zoals telefoons e.d. zijn we verbonden met een
leverancier.
In de workshop van 2 november leggen we uit, wie dat dan zijn en hoe je er goed
mee omgaat.
Aanmelden zorgt ervoor dat u een plekje heeft. De kosten zijn 5 euro.

Aanmelden

Microsoft en herstellen.
In onze vorige nieuwsbrief was dit onderwerp al
aangekondigd.
In deze nieuwsbrief gaan we er wat meer over
vertellen.
Je wordt vaak verrast door allerlei teksten, wensen,
opmerkingen op je smartphone tablet of laptop.
Deze opmerkingen zien er vaak heel dwingend uit. Je
hebt geen keus, doe dit nou maar. Toch is dat meestal niet zo. je hebt altijd een
keus. Meestal moet je het ook juist niet doen.
Op al deze apparatuur ben je afhankelijk van een dienstverlener en die
dienstverlener is dol op klanten. Met name klanten die erg gebonden zijn aan die
diensten.
Dat gebeurt overal, winkels doen dat met klantkaarten en aanbiedingen. Op het
internet gebeurd dat door de gebruiker te verleiden meer diensten van de
betreffende aanbieder af te nemen.
Zo ook Microsoft.
Als je ooit gekozen hebben voor andere producten dan zal microsoft daarom treuren
en proberen je terug te halen.
Door te klikken op de volgende link krijg, je het hele verhaal te zien:
Microsoft herstellen Windows 10

Aanmelden

Facebook

Voor meer informatie:
www.seniorwebdenhaag.nl
vraag@seniorwebdenhaag.nl
cursus@seniorwebdenhaag.nl
info@seniorwebdenhaag.nl
Telefoon: 06 31 07 90 88
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@seniorwebdenhaag.nl toe aan uw adresboek.

