
APPLE STARTERS 
BASIS WORKSHOP

macOS: basisbeginselen Ontdek de basisfunctie van je gloednieuwe Mac computer

iOS: basisbeginselen Ontdek de basisfuncties van je iPhone en/of iPad

Apple eco-systeem Ontdek waarom Apple producten zo goed samen werken

TIPS & TRICKS 
BASIS WORKSHOP

Sneller werken met uw iPhone Leer specifieke instlingen, veegpatronen en snelfuncties

Sneller werken met uw Mac Leer snel en eenvoudig multitasken op je Mac, ontdek handige tips

Multitasken met Apple producten Leer hoe Continuiteit werkt tussen je Apple producten

PRODUCTIVITEIT 
BASIS WORKSHOP

Foto’s programma Slim zoeken, automatisch beheren en automatische collages

Mail programma Vindt sneller wat je zoekt & personaliseer uw handtekeningen voor verschillende accounts

Adresboek & Agenda Gebruik deze programma’s optimaal

ICLOUD 
BASIS WORKSHOP

iCloud 101 Leer de basisfuncties en praktische toepassingen

iCloud Family Wat is iCloud family en wat zijn de voordelen?

iWork in the cloud Samenwerken in iWork via iCloud Drive

IWORK 
BASIS WORKSHOP

Pages toegelicht Ontdek waarom Pages zoveel simpeler is dan Word

Numbers toegelicht Spreadsheets die mooi en overzichtelijk uitzien

Keynote toegelicht Leer de basisfuncties om een presentatie te maken

IWORK PRO 
PRO WORKSHOP

Pages geavanceerd ontwerp Leer snel en correct werken met geavaceerde textuele en grafische functies

Keynote presentatietechnieken Leer hoe je lange presentaties boeiend en dynamisch kunt maken

Numbers als mini database Visualiseer uw spreadsheet of CSV file en leer meerdere spreadsheets combineren

TECHNISCH 
PRO WORKSHOP

iOS: Siri/extensie workflows Visueel programmeren op je iPhone om je workflow te versnellen en automatiseren

macOS: Automator Visueel programmeren op je Mac om je workflow te versnellen en automatiseren

VERSIE 
2018Q3 V2

KORTINGEN VOOR WORKSHOPS 
MET MEERDERE PERSONEN KORT STANDAARD UITGEBREID KORT STANDAARD UITGEBREID

PRIJS PER 
PERSOON

1 persoon 50,00 € 90,00 € 130,00 € 60,00 € 100,00 € 150,00 €

2 personen 10% 45,00 € 81,00 € 117,00 € 54,00 € 90,00 € 135,00 €

4 personen 15% 42,50 € 76,50 € 110,50 € 51,00 € 85,00 € 127,50 €

6 personen 20% 40,00 € 72,00 € 104,00 € 48,00 € 80,00 € 120,00 €

TARIEVEN WORKSHOP

BASIS WORKSHOP PRO WORKSHOP

DISCLAIMER Deze prijslijst is een uitgave vanaf 2018Q3. De prijzen zijn vermeld exclusief BTW. MACSIMIZE © 2018


