Cursusplaatsen beschikbaar

Bekijk de webversie

Cursusplaatsen
beschikbaar
Deze nieuwsbrief bestaat uit 3 onderdelen:
1. Cursus Internet en Veiligheid
2. Cursus iPad/iPhone
3. Een leuke tip: Wat is roaming

De 1-ste cursussen al weer voorbij
Niet getreurd voor diegene die nog willen, ook in maart zijn er weer kansen.
Deze keer beginnen we met de iPhone/iPad cursus op de woensdagmorgen vanaf 9 maart.
EN ook op woensdag, maar dan 's-middags is de Internet en veiligheid cursus.
Daar zijn nog enkele plekken vrij. Schroom niet en meldt u aan.
Dat gaat het snelst als u belt met ons telefoonnummer: 06 31 07 90 88.
Als er geen tijd is om te bellen kunt u ook mailen naar cursus@seniorwebdenhaag.nl. Vermeld wel
naar welke cursus de interesse uitgaat.

Privacy
Voortdurend is de Privacy
in het geding.
De kunst is natuurlijk dat
zo in te stellen zodat het
bij je eigen levenswijze
past.

Veiligheid

Browser of zoeken

Veilig hoezo?
Thuis in mijn
vertrouwde omgeving
wie doet me wat?

Een URL wat is dat en
waarom moet ik een
browser kiezen?
Internetten gebeurt toch
met Google?

Browsers of Bladeraars

Hiernaast staan er een aantal afgebeeld.
Wat is een browser of bladeraar?
Wat is het verschil met zoeken?
Dat alles wordt haarfijn uit de doeken
gedaan op de cursus Internet en
veiligheid.
Deze cursus is geschikt voor elk
apparaat.
Dus neem uw smartphone, iPhone,
tablet of laptop mee.
Na afloop bent u een stuk vertrouwder
geworden met dat apparaat.

Roaming
Op een telefoon kan er gebruik gemaakt worden
van roaming.
Zet je dat aan, dan volgt een waarschuwing.
Die waarschuwing is terecht buiten de EU.
Binnen Nederland en binnen Europese Unie
landen is het handig roaming aan te zetten.
Het betekent niets anders dan dat de telefoon
ook kan bellen en internetten op een ander
netwerk dan de standaard.
Dus een abonnee van KPN of Vodaphone in
Griekenland of op Tenerife kan gewoon bellen,
Appen en mailen tegen hetzelfde tarief als in
Nederland.
Zelfs in Nederland kan het soms nuttig zijn. Als
het 'eigen' netwerk een slecht bereik heeft kan
je dat van die ander gebruiken.
Je vindt de instellingen onder netwerken.
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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.

