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MOTIVATIE 

•  Kennismaking via Mindjet 2011 
•  Met office 365 wensen realiseren 

–  Documenten presenteren in door mij gewenste 
volgorde 

–  Zoekmogelijkheden fantastisch 
•  Flexibele werkplek 
•  Meer zekerheid  

–  Automatiseringsniveau   
–  Werken in de cloud 

•  Vrijwel geen IT-afdeling nodig 
•  Voordelige oplossing 



TOEPASSING   

•  Zakelijk 
–  Elektronisch dossier 
–  Agenda 
–  CRM 
–  Taken 

•  Privé 
–  Videotheek 
–  Fotobibliotheek 
–  Topical Bible 



TOEPASSING   

•  E3 account 
–  Vrijwel onbegrensde zoekmogelijkheden 
–  Altijd de laatste versie van software 

beschikbaar 
–  Niet noemenswaardig duurder 
–  Apple heeft geen vergelijkbare software 



PRAKTIJK  

•  iMac 27 inch 
-  3TB geheugen 

•  iPad air 
•  Scanner Fujitsu IX500 



PRAKTIJK  

•  Data in de cloud 
–  Altijd toegang tot meta-data 
–  Zoekfunctie data 
–  Zoekfunctie meta-data 

•  Data lokaal  
–  Voordeel: Back-up data (extra zekerheid) 
–  Nadeel: Geen meta-data lokaal 



VRAGEN PUBLIEK  

•  Wie gebruikt er een electronisch 
dossier? 

•  Wie gebruikt office 365 in de cloud? 
•  Wie gebruikt SharePoint server? 
•  Wie scant al zijn documenten? 
•  Wie scant zo, dat in documenten kan 

worden gezocht? 



DEMO  

•  Scannen 
–  Factuur enkelzijdig of dubbelzijdig  

in één handeling 
–  Benzinebon 
–  Statuten 9 pagina’s 
–  Tabellen (in te lezen in Excel) 
 



DEMO 

•  Rapporteren vanuit software  
–  iMuis rapport in PDF 
–  Afas belastingaangifte in PDF 
– Webinformatie in PDF (uittreksel KvK) 
 

•  Back-up vanuit software 
–  iMuis back-up 



DEMO   

•  Aanmaak bibliotheek 
•  Document opslaan in bibliotheek 
•  E-mail opslaan in bibliotheek 



DEMO ZOEKEN / FILTEREN 

•  Zoeken 
–  Trefwoorden inhoud documenten 
–  Voordeel: alles komt naar voren 
–  Nadeel: kost meer tijd   

•  Filteren 
–  Trefwoorden in documentnamen 
–  Voordeel: selectie documenten komt naar voren 
–  Voordeel: kost minder tijd 

•  Voorbeelden 
–  Zoek > Bestuursverslag (in document) 
–  Zoek > C1 in ‘Vakstudie’  
–  Filter > €345,- 



VRAGEN? 


