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K@nelbullen

– SeniorNets IT-café

för seniorer, Rosenlundsgatan 44 A

Information till dig som vill
använda datorerna - nybörjare eller datorvan


Vårt IT-café K@nelbullen är i första hand avsett för seniorer (folk över 55).



Det finns sex datorer. De är tillgängliga måndag - fredag kl. 13 – 16.



Det kostar 15 kr per halvtimme att använda en dator. Är du medlem i SeniorNet
Sweden är det gratis.



Det finns normalt minst två personer från SeniorNet på plats som sköter ruljangsen
och som kan hjälpa till om du har frågor eller får problem (i vart fall om de är av enkelt
slag – vi hjälper till så mycket vi kan och hinner). Boka tid vid en dator hos
honom/henne. Du kan också boka tid för kommande dagar, det kan vara bra om det
är en speciell dator du vill ha (t ex för att skanna bilder).



Bokning kan också ske per telefon 08 - 694 82 33 (må – fr. kl. 13 – 16). Dit kan du
också meddela om du t ex blivit sjuk och inte kan komma till en beställd tid.



Du kan - bland mycket annat - använda datorutrustningen till att:
- surfa på webben, söka information etc.
- sända och ta emot e-post (om du saknar egen E-postadress kan du använda vår)
- skanna in bilder, även negativ och diabilder (dator C)
- ta stillbilder eller rörliga bilder med liten digital videokamera (dator B)
- överföra dokument och bilder till egen USB-pinne (USB 8 GB finns att köpa)
- bränna CD- och DVD-skivor (skivor finns att köpa)
- skriva ut dokument och bilder på papper (0,50 kr/sida, färgbilder blir dyrare)
- föra över video från VHS till dator och redigera videofilm (om du vet hur)
- ringa med Skype (till andra som har Skype i sin dator)
- spela över LP till dator och kanske göra om till audio-CD eller MP3-fil.
- testa surfplatta (vi har en iPad) och ChromeBook



Du får ha med dig egna USB-minnen och/eller CD/DVD-skivor, eller eget fotopapper.



Tala om för representant från SeniorNet när du lämnar datorn (men stäng inte
datorn).



Är du medlem i SeniorNet och har problem med din dator (bärbar) kan du komma
med den till vår ”support” (kl. 10-12 och 13-16 måndagar och 14-16 torsdagar). Ring
helst och boka tid i förväg (be att få ett informationskort om supporten).

Har du frågor om vårt IT-café kan du kontakta SeniorNet Södermalm, Bo Zetterberg tel.
08 - 640 66 77 (eller 0176 – 580 90) eller Pelle Carlson tel 0706 049 048.
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