»

PREDSTAVITEV

Tablice

Tablica – pripomoček za prav vsakogar
..Kako se hitro in učinkovito naučiti uporabljati tablico..

V izobraževalnem centru ISA.IT, d. o. o., že več
kot dvajset let skrbimo za to, da uporabnike
naučimo kar najbolj izkoriščati vse prednosti, ki
jih ponuja informacijska tehnologija, pa naj bo
to na poslovnem področju, pri izobraževanju ali
pa tudi za domače potrebe. V zadnjih letih so
prav tablice tiste, ki pomenijo preskok v načinu
razmišljanja in uporabe. Posvojile so jih vse generacije, od najmlajših do seniorjev. Prav slednjim
se največkrat postavi vprašanje »Kako pa se
naučim to uporabljati?«, zato smo tudi za njih
pripravili posebna izobraževanja.
Če ste že aktiven uporabnik pametnega telefona, potem pri prehodu na tablico ne boste imeli začetniških težav. Malo pozornosti je vseeno
treba posvetiti temu, katere aplikacije si boste
naložili na svojo novo tablico, kako boste
vzdrževali red na njej in za kaj jo boste primarno
uporabljali. Če pa ste do zdaj uporabljali samo
računalnik, potem bo poleg zgoraj naštetega
potrebna še manjša sprememba v načinu dela.
Najhitreje se boste do res učinkovite rabe tablice prebili s tečajem, kjer boste skozi praktično
delo pravzaprav spoznali vse možnosti, ki jih
ponuja. Tablico si boste najprej ogledali od zunaj, se seznanili z vsemi gumbi in triki za njihovo
hitro rabo. Spoznali boste, kako se povežete s
spletom in kakšne so značilnosti njegove uporabe na tablici. Tudi elektronska pošta je eno
izmed pomembnih področij uporabe tablice –
tako rekoč vsak hip jo boste lahko pregledovali,
na sporočila ažurno odgovarjali ali kar takoj
počitniške fotografije ali videoposnetke (ki jih
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boste tudi posneli s tablico), posredovali svojim
prijateljem. Naučili se boste tudi, kako fotografije ali videoposnetke prenesete na računalnik ali
jih delite s prijatelji.
Na tečaju vam bomo svetovali tudi, kako izbirati
med množico brezplačnih aplikacij, ki so na voljo in so na vaši tablici skoraj nepogrešljive, in kako lahko bolj zahtevni nakupujete v trgovini Play
oziroma Appstore. Če ste tudi uporabnik
računalnika, vas bo zanimala povezava tablice
in vašega računalnika z oblačno storitvijo
Google Drive. Ustvarili boste dokumente, jih oblikovali in urejali po mapah ter dajali v skupno
rabo. Nastavitvam tablice se boste posvetili na
koncu tečaja, ko se boste s tablico že dovolj sez-

nanili in pravzaprav spoznali, kakšne so še vaše
zahteve oziroma pričakovanja. Odgovorili vam
bomo tudi na vprašanje, kaj storiti, če se vam tablica ne odziva.
Kaj pa, če tablice še nimate, ker niste prepričani,
kje bi vam lahko koristila, in se za nakup pravzaprav šele odločate? Nič hudega, udeležba na
tečaju je za vas pravilna odločitev. Uporabljali
boste šolsko tablico, posvetili pa se bomo tudi
vprašanju, katero tablico izbrati. Včasih se je pri
res obširni ponudbi kar težko odločiti. Oglasite
se pri nas, z veseljem vam bomo pomagali.
Naše znanje, izkušnje in nenazadnje certifikat
kakovosti ISO9001-2008, ki ga imamo že deset
let, so zagotovilo, da ne boste razočarani.  (P.R.)
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