Gezellig en gezond!

Bekijk de webversie

U bent weer welkom

Een leeg lokaal
Zo zag ons lokaal eruit in de afgelopen periode. Alles staat klaar om u als cursist te
ontvangen en u wegwijs te maken op uw apparaat. Het kon niet.
Binnenkort weer wel. De maatregelen zijn versoepeld. Het centrum in de Tesselsestraat is
weer open en wij doen mee. We kunnen u weer ontvangen op het inloopspreekuur, de
oefenochtend of op de cursussen.
U bent welkom op 7 februari vanaf 16:00 uur tot 17:30 uur voor korte vragen en een
duwtje in de rug, wel even een afspraak maken via 06 31 07 90 88 of via de mail naar
cursus@seniorwebdenhaag.nl.
Ook als u wilt komen oefenen op dinsdagochtend 15 februari is het noodzakelijk dat u
zich aanmeldt. Gebruik daarvoor het telefoonnummer 06 31 07 90 88 of via de mail naar
cursus@seniorwebdenhaag.nl.

Veiligheid van QR-code

SeniorWeb
Den Haag
Dit is een QR-code.
Niet zomaar een QRcode, ook geen
gevaarlijke QR-code.
Gewoon van onze
website.

Rechts en links ziet u
2 verschillende QRcodes.
Links is van
SeniorWeb Den
Haag.
Rechts kunt u zelf
een code maken.
Met de meeste
slimme telefoons
kunt u de camera
richten op de QRcode en dan
verschijnt er in het
scherm wat er in de
code staat. Zo kunt u
controleren of ze
betrouwbaar zijn.

QR maken?
Ja dat kan iedereen. Je
kan een QR maken van
je naam, je Facebook
pagina, je website.

Foto's delen van je telefoon naar PC of Laptop.
Het is zo makkelijk met de telefoon in je hand, start de camera en klik, je hebt een foto.
Soms wil je meer met die foto:
1. Delen met anderen, dat kan heel makkelijk gebruik daarvoor het tekentje delen. Op
een Android telefoon is dat 3 rondjes verbonden met 2 streepjes op een iPhone is het
een vierkantje met een pijltje.
Let op: foto's delen in Whatsapp betekent kwaliteitsreductie.
2. Delen met je Laptop of PC, dat kan met een kabel.
Let op: Op je smartphone moet na het koppelen de juiste keuze gemaakt worden,
welke dat is hangt af van je smartphone, kijk op het scherm van je telefoon terwijl je
koppelt.
3. Het kan ook anders en beter.
Iedereen heeft een account van Google of Apple op zijn telefoon en een foto app. Op
Android moet dat de app Foto's zijn en niet Galery. Synchronisatie moet aan staan dan
komen alle foto's in de cloud.
Op je PC of laptop ga je naar het internet met Firefox, Chrome, Edge of een andere
browser.
Tik in Google foto's of Apple foto's, ga naar de website: photos.google.com of
icloud.com
Log in met je Google of Apple account en je kunt alle foto's die je op je PC wilt zetten
aanvinken of selecteren (niet openen, maar vinkje aanzetten links boven en dan
downloaden, op Apple selecteren rechts).
Kies bovenaan voor downloaden Google: onder de 3 puntjes en Apple wolkje met
pijltje omhoog.
In de download map zit een zip bestand met de foto's in originele kwaliteit met alle
gegevens. Verkenner of de Finder kan die gewoon uitpakken en kopiëren naar de
juiste map.
Veel succes
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief 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.

