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1. Documenten
2. Contacten
3. agenda's 
4. Locaties
5. Audio
6. Foto’s en video
7. Camera voor live beelden
8. URL’s van Websites

Wat kunnen we delen



Hoe deel je wat met wie?

Delen via mail
Delen via de cloud
Delen met sociale media
Delen met Chat en berichten App’s
Delen via Bluetooth
Delen via Android Beam (NFC)
Delen via WiFi direct







Een NFC-chip kan in drie verschillende standen werken:

● tag-emulatie (passieve modus), waar de NFC zich gedraagt als 
een tag;

● actieve modus waar de NFC zich gedraagt als een lezer;
● peer-to-peer mode, waarbij het mogelijk is om te communiceren 

tussen twee NFC-toestellen (bijvoorbeeld bestand transmissie).



Cloud

Willekeurige
Computer

1XnzjgfG7Q-xlLvCsm1_N19NEtCwH9SVVra6FmLJLE7M/edi
t#slide=id.gfb4fda9211_0_16



Je Google account geeft je 
toegang tot heel veel app’s.

Alles goed beschermd door 
Google

Op alle apparaten die 
toegang hebben op het 
Internet.

Windows
Apple
Android
iPhone
Chromebook
Linux



Nu kun je er met ieder apparaat bij



Zo kun je dus deze presentatie delen









Het delen van een foto



Delen van een locatie via Google Maps



Met Google Drive kunnen mensen bestanden 
online opslaan, bewerken en delen. Samen met 
iemand anders aan een document werken, kan 
ook. De opslagdienst kan met allerlei bestanden 
overweg, zoals tekstdocumenten, rekenbladen, 
muziek en foto's.



https://www.youtube.com/watch?v=y9onqzNvFP0&t=8s
http://www.youtube.com/watch?v=y9onqzNvFP0


Delen met Google Keep



WhatsApp bediening
Video

Emoticon

Menu

FotoAfspelen

Voice chat

Bellen

Document



WhatsApp is een mobiele app 
voor instant messaging 
ontwikkeld voor de 
smartphone. Met een 
internetverbinding is hiermee 
te chatten en kunnen digitale 
foto's, geluids- en 
video-opnamen, documenten 
of GPS-coördinaten worden 
doorgestuurd. bellen kan via 
IP-telefonie.

Delen met WhatsApp
Pietje puk



Facebook is met meer dan een 
miljard leden wereldwijd 
ontzettend populair. Je gebruikt 
dit sociale netwerk om in contact 
te komen en blijven met 
bekenden, maar ook om mensen 
op te sporen en spelletjes te 
spelen. U kunt er een eigen 
pagina aanmaken met allerlei 
informatie, zoals foto’s, video’s en 
berichtjes.

Delen met Facebook



Bij het social media kanaal 
Instagram draait het allemaal 
om foto’s en filmpjes delen met 
je volgers. Het is een sociaal 
netwerk opgericht door 
Facebook, maar staat daar 
verder los van.

Delen met Instagram



witblok


