Til deg som vil begynne med data og delta på kurs hos Seniornett Horten Eldresenter!
For at du skal unngå noen ergrelser i starten og komme raskt i gang med grunnkurset vil vi prøve å rettlede
deg og stille noen krav til PC-en du skal bruke.
Hvorfor krav.
Har du kjøpt en ny PC eller fått en brukt av venner eller familie, så vil vi gjerne få sjekket at den har de
programmene som blir brukt i de kursene vi tilbyr. En instruktør underviser to kursdeltakere og det er viktig
at begge to har de samme programversjoner på PC-ene sine. På nye PC-er ligger det ofte demo
programmer som løper ut etter 60 dager eller 20 gangeres bruk. Disse må aktiveres eller erstattes med
andre programmer noe som koster og heller ikke er så enkelt å utføre for en som ønsker å gjøre seg kjent
med sin nye PC.
Hvilke krav.
Enhver PC må ha et operativsystem, det mest vanlige er Microsoft Windows, og er det som vi underviser i.
Operativsystemet er PC-ens administrator, som sørger for at dine kommandoer blir utført. De tre aktuelle
operativsystemene er: Windows XP, Windows Vista og Windows 7 eller Windows 8.
I vårt undervisningsopplegg har vi satset på å bruke Microsoft Office programpakke. Office-pakken har
kommet i flere versjoner. Aktuelle versjoner er Office 2003, 2007 eller 2010 og nå også 2013. Hver versjon
av Office-pakken har mange utgaver og vi anbefaler den enkleste. Office Home & Student. Denne
programpakka inneholder alle de tre programmene som vi gir kurs i. Fra 2013 kjøper du 1 (en) lisens til ca.
kr 1050,-.
Word, er tekstbehandlingsprogram og er det som brukes i grunnkurset.
Excel, er et regneprogram og vi har egne kurs for de som har interesse av det.
PowerPoint er et presentasjonsprogram med lysbilde fremvisning.
I tillegg er det nødvendig å installere en del hjelpeprogram som er nyttige og nødvendige i forbindelse med
internett:
Adobe Reader, som leser det vi kaller pdf-filer, og er greie som e-post vedlegg.
Adobe Flash Player, for å se på forskjellige program på internett.
Microsoft Silverlight, for å se på forskjellige program på internett.
Sun Java må du ha når du skal bruke nettbanken.
Antivirusprogram for å beskytte maskinen din mot virus. Flere banker og internett leverandører leverer
antivirusprogram. Det finnes også flere gode gratisprogram.
Hvor får jeg hjelp?
Seniornett Horten Eldresenter har inngått avtale med Horten videregående skoles Ungdomsbedrift.
For å komme raskt og sikkert i gang med bruk av din PC og for å kunne gå på grunnkurs hos oss har vi
innført en “sertifisering” av PC-en. Denne sertifiseringen utføres av elever ved Horten videregående skole i
Skippergata. Du kan bestille time ved å ringe 33 07 91 33 fra kl. 0900 til kl. 1400.
En PC som har Officepakken og gratis hjelpeprogram sertifiseres for kr. 100,- (kontroll)
Mangler PC hjelpeprogram, men har Officepakken kr. 300,- (arbeidspenger)
Mangler PC-en alt dvs, Officepakken og gratis hjelpeprogram, er prisen ca. 1350,Fylle ut søknadsskjema til kurs.
Når du har fått “Sertifikatet” har du all informasjon om din PC som trengs for å fylle ut et søknadsskjema til
kurs. Søknadskjemaet leverer du i resepsjonen på Horten Eldresenter eller sender det til Ole Fr. Undrum
som angitt på skjemaet.
De fleste kursene varer i 10 timer. Nettbrett og smarttelefoner varer i 6 timer.
Kurstid er fra 10:00 til 12:00 eller 12:30 til 14:30. Kursene går over 5 (3) uker på en fast ukedag fra mandag til
fredag. Eksempel: Fra 10:00 til 12:00 på fem påfølgende onsdager. Det er mulig å avtale andre tidspunkter
direkte med instruktøren.
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