
MEER MET MIJN MAC

UW MAC-DOCENT AAN HUIS! 

Wat biedt Meer met mijn Mac?


Uitleggen wat iCloud is, wat het nut is en hoe je het moet instellen.

Oplossen van ruimtegebrek door een te grote hoeveelheid foto’s.

Slimmer en handiger leren omgaan met de Mac. (Aanrader!)

Oplossen van synchronisatieproblemen tussen iPhone, Mac en iPad.

Slimmer en veiliger omgaan met wachtwoorden middels de Sleutelhanger app. 

Updaten van de Mac naar een nieuwere versie van het besturingsysteem.

Controleren en eventueel verbeteren van veiligheid en privacy-zaken en het beveiligen van data.

Adviseren m.b.t. het al dan niet gebruiken van MS-Office (Office365).

Open schermen (windows) heel snel en simpel onder of naast elkaar krijgen, of in 3 kolommen.

Zonder het bezit van MS-Office of Office365, toch middels Word communiceren met bekenden.

Diverse mail-accounts allemaal centraal onderbrengen in de Mail-app.

Oplossen van dubbele items in Agenda / Notities / Contacten op de iPhone, iPad en Mac.

De voorkeuren van Finder, Mail en Safari op de juiste manier instellen. 

Opschonen en controleren van de Mac.

Maken van een semi-automatisch factuursysteem in Numbers en het werken met Excel.

Herinstalleren van het besturingsysteem met behoud van uw data.

Oplossen van allerlei mailproblemen.

Technisch testen en troubleshooten van de Mac.

Foto’s op de juiste manier beheren en bewerken.

Uitleggen van de verschillen tussen een PC en een Mac. 

Bestandsbeheer sterk vereenvoudigen..

Opzetten van een goede backup-strategie. 

Eventuele chaos in de Contacten-app oplossen.

Vergroten van de iCloud-ruimte.

Adviseren m.b.t. het gebruik van antivirus-apps. 

Twee-staps autorisatie instellen op het Apple-id.

Data overzetten van een Windows-PC naar een Mac.

Verwijderen van MacKeeper & Adobe Flashplayer. 

Optimaliseren van opslagruimte op een iPad / iPhone / Mac.

Reclame verminderen op de Mac.

Controleren op Adware & Malware op de Mac. 

En nog heel veel meer!!


Dit alles kan ik voor u uitvoeren, maar ik kan het u, als gecertificeerd Apple Teacher, ook uitleggen en het u 
leren zelf te doen.  Wilt u met een groepje bekenden handiger leren omgaan met uw Mac, dan kan dat 

ook! (Dit soort bijeenkomsten worden altijd met een 8 of hoger beoordeeld!)
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