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INTERVJU

Sodobne tehnologije

Kaj danes potrebuje e-senior?
..Pametni telefon, tablica, računalnik ... kaj zares potrebujemo in kako se naučiti učinkovito uporabljati nove tehnologije..

Sodobne tehnologije so danes tako vpletene v
naše vsakodnevno življenje, da brez njih skoraj
ne bi mogli. Pridobivanje informacij, medsebojna komunikacija in vsakodnevno poslovanje
enostavno ne morejo več potekati brez uporabe računalnika, tablice ali pametnega telefona.
V izobraževalnem centru ISA.IT, d. o. o., že več kot
20 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 pametni telefoni in
tablice tisti, ki pomenijo preskok v načinu
razmišljanja in uporabe. »Posvojile« so jih vse generacije, od najmlajših do seniorjev. Prav slednji se
največkrat vprašajo, kako to tehnologijo uporabljati, kako jo čimbolj izkoristiti in predvsem »kako pa
se naučim to uporabljati«. Zato je pomembno tudi
to, da jim lahko ponudimo izobraževanja, pripravljena posebej zanje. Bistveno je, da primarno izpolnimo vsa pričakovanja uporabnika, potem pa to
osnovo nadgradimo s tistimi znanji, ki uporabo naredijo še bolj kakovostno. Na primer nekdo se
odloči za nakup pametnega telefona, da ga bo
pač uporabljal za pogovore, pošiljanje sporočil, da
bo z njim lahko slikal, imel pri roki elektronsko
pošto in včasih kaj poiskal na internetu. Ni pa
razmišljal ali pa sploh ne ve, da si na telefon lahko
naloži tudi množico uporabnih aplikacij, s katerimi
bo lahko hitro prišel do čisto vsakodnevnih informacij, ki jih potrebuje: televizijskega sporeda, vremenskih podatkov, zasedenosti parkirišč in drugih
informacij. Malo pozornosti pa je temu vseeno tre-
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ba posvetiti, telefona ali tablice ne preveč »nasmetiti« in se potruditi za vzdrževanje reda in varnost podatkov.
Najhitreje se boste do res učinkovite rabe telefona ali tablice prebili s tečajem, kjer boste na
učinkovit način skozi praktično delo pravzaprav
spoznali vse možnosti, ki jih ponujata. Na tečaju
vam bomo svetovali tudi, kako izbirati med
množico brezplačnih aplikacij, ki so na voljo, katere so na vaši tablici skoraj nepogrešljive in kako
lahko bolj zahtevni nakupujete v trgovini Play
oziroma Appstore. Vse zahtevnejše bo zanimala
povezava tablice in računalnika z oblačno storitvijo Google Drive, ki vam omogoča skupno
rabo dokumentov. Nastavitve telefona ali tablice so prav tako pomembne za nemoteno delo in prav je, da se vsaj v osnovah seznanite tudi
s tem področjem. Odgovorili vam bomo tudi na
vprašanje, kaj storiti, če pride do težav in se vam

telefon ali tablica ne odziva.
Nekaj časa bomo posvetili tudi vprašanju, kateri
pametni telefon ali tablico kupiti, saj je danes
ponudba res zelo obširna in je odločitev kar
težka. Če tablice še nimate, se lahko tečaja prav
tako udeležite: uporabljali boste šolsko tablico
in tako brez predhodnega nakupa ugotovili, ali
je ta tehnologija za vas uporabna.
Z uporabo sodobnih tehnologij tako tudi
starejši postajajo e-seniorji, enakovredni vsem
drugim, še aktivnim uporabnikom. Prav ta znanja jim pomagajo pri vsakodnevni vključenosti v
današnjo družbo, včasih pa tudi pri premagovanju osamljenosti, saj je možnosti komunikacije,
pa naj bo prek družbenih omrežij, elektronske
pošte, bloganja in še kaj bi se našlo, res skoraj
neomejeno. Oglasite se pri nas, z veseljem vam
bomo pomagali osvojiti nova znanja in se
vključiti v družbo 21. stoletja. 
(P. R.)
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