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Apple Gebruikers-groep, Breda

Locatie: Ontmoetingscentrum “De Vlieren”.
Mgr. Nolensplein 1, 4812 JC Breda. 076-514285

Uitleg over diverse apparaten zoals, Ipad, Mac,
IMac-Book en IPhone.
Uitleg over Apps en bepaalde programma’.
Iedereen die iets weet mag iets inbrengen of vragen.
Middels deze nieuwsbrief proberen we regelmatig nieuwigheden van Apple te
ventileren.
Wanneer zijn deze avonden in de Vlieren
Iedere 2e donderdagavond van de maand.
Aanvang 19.30 uur
De Teamleider voor deze avond is Jan Kimenai
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Afgelopen donderdagavond 14 februari waren alle aanwezige op de Apple
avond zeer enthousiast over het onderwerp PDF foto presentatie maken met
m.b.v. Adobe Photoshop. De gemaakte PDF presentatie die gemaakt waren
door de aanwezige deelnemers zagen er veel belovend uit.
Deze avond hebben we weer met succes afgesloten.

Op de volgende Apple avond 14 maart zal het onderwerp zijn.
“Veiligheid met gemak”.

Apple breidt gratis workshops en cursussen in Apple Store flink uit.
https://www.onemorething.nl/2019/01/apple-store-gratis-workshops-today-atapple/
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Heel interessant is ook om op een nieuwsbrief te abonneren van
Icreate. Dan krijg je heel veel gratis informatie.
Goedkoop heel veel lectuur lezen of boeken op Leeslounge.
Bezoek de tarieven en de vele mogelijkheden.
Nieuwe TV’s van Samsung worden begin volgend jaar uitgerust
met ondersteuning voor Air Play 2
Apple komt ook op de markt met een Apple /Netflix.
Heb gelezen dat dit al duurder zal zijn als de bestaande Netflix.
Compleet nieuwe media Speler voor je Mac of Imacbook.
De moderne mediaspeler voor macOS. Iina
Te downloaden van de website:
www.iina.io. Let op niet te vinden in de app store.
Het is een gebruiksvriendelijke App met veel instelmogelijkheden.
Leuke app die veel gemak geeft is de App Fluid voor al je favoriete
mediadiensten.Ga naar www.fluidapp.com en neem de gratis app,
Klik op free download. ga vervolgens naar de download map. Lees
de instructie op de site. Ga naar download map en dan zie je een
een wereldbol en sleept die gelijk naar je programma’s. De iconen
vind ik wel groot je kunt ook je eigen kleine iconen gebruiken om
die aan de app toe te voegen.
Tot zo ver uitgaven 3
MvG Wicez

