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Anytime, Anyplace, Anywhere





Wat wil je bereiken met behulp van je iPad?



Wat is de route van je informatie?



Welke apps heb je nodig?



GoodReader4

iAnnotate

PDF Expert

Documenten lezen en annoteren



Word

Notities maken

Notability

Evernote



Presentaties maken en laten zien

Powerpoint

Keynote

FlowVella



bedraad draadloos media



Trello

Moxtra

Samenwerken
Asana
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Veel succes
en kom maar op 
met jullie vragen!

mailto:peter@vanloevezijn.nl
http://petervanloevezijn.nl


‹#›|

Stappenplan zakelijk 
iPadgebruik

1

Welke stappen doorloop ik voordat ik daadwerkelijk zakelijk aan de slag ga met mijn 
iPad? En hoe pak ik het in de praktijk aan?

2 3 4 5
Hoe wil ik gaan 
werken?

 Welke apps heb ik 
nodig?

Welk toetsenbord 
ga ik gebruiken?

Wil ik ook met de 
hand schrijven?

Wil ik kunnen 
presenteren?

6 7 8 9 10
Alle benodigde info 
offline op de iPad

Alle benodigde info 
in de juiste apps 

Alle benodigde apps 
open Uitvoeren Opslaan en delen

Waar gaat de iPad me helpen?  
Waar moet ik het werkproces 
herordenen?
Hoe verloopt informatie?

Wat wordt mijn minimale set aan 
apps?

Intern of extern toetsenbord, los of 
vast?

Ga ik een stylus gebruiken?
Welke app is dan handig?

Draadloos of bedraad,? Welke kabels, 
afstandsbediening?

Denk aan presentaties, documenten, 
audio, video

Welke info hoort in welke app te 
staan?

Zowel de apps met de bestaande 
info als de apps waarin je nieuwe 
info maakt

Noteer, presenteer, annoteer, neem 
op, maak foto etc.

Bewaar en deel op afgesproken plek 
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Office-documenten maken en bewerken: welke opties?

Microsoft Word Pages Documenten

Microsoft Powerpoint Keynote Presentaties

NumbersMicrosoft Excel Spreadsheet



Peter van Loevezijn

Gelooft in de kracht van iPads voor professionals 
en organisaties. 

Auteur van hét boek voor zakelĳk iPadgebruik Je 
iPad als mobiel kantoor. Slim (samenwerken) waar 

je ook bent en van Wat is nu eigenlijk het 
probleem? Een krachtige en overtuigende 

adviesaanpak. 

Publiceert regelmatig op verschillende sites, 
waaronder zĳn eigen website petervanloevezĳn.nl 

en via Twitter @pvloev. 
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