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1 Time management - Win tijd met Microsoft Outlook
Je gaat aan het einde van een werkdag naar huis. Hoewel je de hele dag druk bezig was, is een aantal
belangrijke taken niet afgerond. Erger nog: dit komt zo ongeveer elke dag voor. Het werk stapelt zich
op, tegelijk met de stress. Dan is het tijd om meer te doen aan time management.
Met een zo effectief mogelijke werkwijze komt het werk af en leef je met minder stress. Hoewel time
management veel te maken heeft met discipline, kan de juiste software je zeker helpen efficiënter te
werken.
Wil je het werk nóg beter organiseren? Tijd winnen? Meer vrije tijd overhouden? Maak dan van
Outlook de controletoren. Outlook bevat de essentiële principes van time management.
•

Slimmer dashboardwerken met Outlook.

•

Nóg productiever zijn

•

Werken met meer controle en minder stress.

•

Dynamisch en flexibel werken en focussen op de belangrijke zaken.

•

Je werkt doel- en oplossingsgericht.

•

Je verliest geen informatie meer.

•

Je vergeet niet meer wat je beloofd hebt.

•

Je kan perfect opvolgen wat anderen je hebben beloofd.

•

Je werkt aan een opgeruimd bureau.

•

Je gebruikt Outlook optimaal ter ondersteuning van de werkorganisatie.

•

Je realiseert een dagelijkse een merkbare tijdwinst.

1.1 Principes van Efficiëntiebeheer
•Verwijderen
•Spam
•Regell
•Quick Steps

•Met assistent(e)
•Taken toewijzen
•Doorzenden
•Regels
•Quick Steps

Delete

Delegate

Discipline

Do it
Now
•Is altijd vandaag
•Markeren
•Categorizeren
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Later
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1.1.1

Delete (verwijderen)

Een tijdrovend probleem is spam. Ongewenste berichten wil je niet eens in Outlook binnenkrijgen.
Installeer daarom goede antispam-software die op de server draait. Dat kan de eigen server zijn
(Exchange Server) of een server bij de internetprovider. Krijg je toch spam binnen, probeer die dan via
de functie Regels (Rules) (Tabblad Start (Home) groep Verplaatsen(Move)) of de ingebouwde outlook
spam filter te herkennen en automatisch te verplaatsen. Bijvoorbeeld nar de map Ongewenste items
(Spam).
Handmatig kan ook: houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik alle ongewenste berichten aan. Druk dan op
Shift+Delete om ze definitief te verwijderen. Wil je voorkomen dat je per ongeluk een belangrijk
bericht wist, druk dan niet op Shift+Delete maar op Delete. Iets wat toch belangrijk was haal je dan
weer op uit de map Verwijderde items (Deleted items).
1.1.1.1

De hoeveelheid storende informatie in je Postvak IN verminderen
Selecteer vanuit de mail het tabblad Start (Home) en klik op de knop Negeren (Ignore). In de
groep Verwijderen (Delete).

Discussie negeren (Ignore Conversation): Als een discussie voor jou niet meer relevant is, kan je de
weergave van verdere reacties in je Postvak IN voorkomen. Met de opdracht Negeren (Ignore) kan je
de hele discussie en toekomstige berichten voor deze discussie naar de map Verwijderde items
(Deleted Items) verplaatsen.

Selecteer vanuit de mail het tabblad Start (Home) en klik op de knop Opschonen (Clean Up).
In de groep Verwijderen (Delete).

Discussie opschonen (Clean Up Conversation): Wanneer een bericht alle voorgaande berichten uit de
discussie bevat, kan je op Opschonen (Clean Up) klikken om de redundante berichten te verwijderen.
Wanneer mensen deelnemen aan een discussie, verschijnt het antwoord bovenaan en worden de
vorige berichten uit de discussie daaronder weergegeven. In plaats van elk bericht door te nemen, kan
je alleen het nieuwste bericht bewaren dat de hele discussie bevat.

5
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De knop Instellingen (Settings) laat je toe om de specifieke opties te selecteren

1.1.1.2

Een afzonderlijk ongewenst bericht verwijderen uit je Postvak IN en de naam van de afzender
toevoegen aan de lijst met afzenders van ongewenste berichten

•

Klik met de rechtermuisknop op het ongewenste e-mailbericht in je Postvak IN.

•

Wijs Ongewenste e-mail (Junk E-Mail) aan.

•

Klik op Afzender blokkeren (Block Sender).

6
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1.1.1.3

1.1.2

Ongewenste e-mail opties

Delegeren

Menigeen heeft het zo druk omdat hij of zij niet kan delegeren. Wanneer je beschikt over een
assistent(e) is het wel zo handig wanneer zij de agenda en eventueel de e-mail kan beheren. Dat kan
met Outlook in combinatie met Microsoft Exchange Server.
1.1.2.1

Delegatie toekennen
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Info (Info). Selecteer
Accountinstellingen (Account Settings)

Het scherm Delegatie (Delegates) wordt geopend.

7
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Klik op Toevoegen (Add...) en selecteer de gebruiker die je de delegatie wenst toe te kennen.
Nu kan je voor de verschillende onderdelen in Outlook de nodige machtigingen verlenen.

•

Geen (None): geen toegang

•

Commentator (Reviewer): kan items lezen

•

Auteur (Author): kan items lezen en toevoegen

•

Redacteur (Editor): kan items lezen, wijzigen en maken
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Berichten die met Verzenden namens-machtigingen zijn verzonden, bevatten zowel de naam van de
gemachtigde als die van de manager naast het vak Van. Wanneer een bericht met Verzenden alsmachtiging wordt verstuurd, wordt alleen de naam van de manager weergegeven.
1.1.2.2

Een gedelegeerde map openen
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Openen (Open). Selecteer Map
van ander gebruiker (Other User’s Folder)

Typ in het vak Naam (Name) in het dialoogvenster Map van andere gebruiker openen (Other User’s
Folder) de naam van de gebruiker die eigenaar is van de map, klik in het vak Map type (Folder type) op
de naam van de map en klik op OK.

Hierna wordt de gedeelde Outlook-map weergeven in het mappenlijstvenster van Outlook.
Als er een foutbericht wordt weergegeven of als je de gedeelde map niet kunt openen nadat je deze
stappen hebt gevolgd, moet je contact opnemen met de afzender van de uitnodiging tot delen, zodat
je kan controleren of je voor de gedeelde postbus op de Exchange Server minimaal over de machtiging
Revisor beschikt.
De eigenaar van de gedeelde map kan de volgende stappen volgen als deze de machtiging Revisor wil
toekennen:
•

Klik in Outlook 2013 met de rechtermuisknop op Postbus - gebruikersnaam en klik vervolgens
op Mapmachtigingen.

•

Klik op het tabblad Machtigingen (Permissions) en klik op Toevoegen (Add).

•

Geef in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen (Add Users) de gebruiker op met wie je de
map wilt delen, klik op Toevoegen (Add) en klik op OK.

•

Klik in de lijst Naam (Name) op de naam van de toegevoegde gebruiker, klik op Revisor
(Reviewer) in het vak Machtigingsniveau (Permission level) en klik op OK.
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1.1.2.3 Als een taak toewijzen
Om een taak toe te wijzen, ga je de taak verzenden naar de persoon aan wie je wil vragen ze voor je
uit te voeren.

Klik op de knop Taak Toewijzen (Assign Task) en selecteer het contact.
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Je kan eventueel aanvullen met notities, bijlagen, Outlook Items enz
1.1.2.4 Een taak maken vanuit Postvak IN
Indien je een e-mail krijgt waarin een aantal taken opgesomd staan die je moet doen, kan je hiervan
een taak maken in je takenlijst. Sleep de mail naar het object Taken (Tasks). De mail blijft bestaan, en
er wordt een nieuwe taak aangemaakt. Als onderwerp van de taak krijg je het onderwerp van de mail.
De inhoud van de mail komt in het vak opmerkingen terecht. Bovenaan krijg je enkele gegevens over
de mail zelf.
Sleep je met de rechtermuisknop ingedrukt, dan krijg je een contextgevoelig menu:

1.1.3

Markeren nu of later

Een meer geavanceerde vorm van markeren is het toewijzen van een taak item. Door in Postvak IN of
in een andere map in de kolom met het vlaggetje te klikken markeer je het bericht als een taak item.
Het bericht komt daardoor in de takenlijst terecht.
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Outlook laat een compacte versie van de takenlijst direct in het e-mailvenster zien. Via een rechtsklik
in de kolom met het vlaggetje kan je een taak instellen voor vandaag, morgen, deze week of volgende
week. Standaard wordt een item 'gevlagd' voor vandaag. Als je op het gekleurde vlaggetje klikt wordt
het item gemarkeerd als ‘voltooid'. Je kan gemarkeerde items ook afhandelen vanuit de Takenlijst van
Outlook of vanuit de agenda (week-of dag weergave).
1.1.3.1 Categorieën instellen
Een variant op de vlaggetjes zijn de categorieën. Wanneer je in het Postvak IN klikt in de kolom
Categorieën zie je een aantal gekleurde categorieën. Zij heten bijvoorbeeld Categorie Blauw of
Categorie Rood enz... Zo kan je alle zeer belangrijke items in de Categorie Rood indelen en ze aldus
markeren. Privé zaken markeer je bijvoorbeeld met Categorie Blauw. Daarmee komen er
daadwerkelijk rode en blauwe blokjes bij de berichten te staan. Dit helpt je bij het stellen van
prioriteiten.
Het zou nog professioneler zijn om deze categorieën duidelijke namen te geven.
Selecteer het tabblad Start (Home) en klik op de knop Categorieën (Categorize) in de groep
Markeren (Tags). Selecteer Alle categorie (All Categories)

Selecteer een naam en klik op Naam wijzigen (Rename). Nu kan je een eigen naam invoeren, zoals
Privé of Superbelangrijk.
Je kan uit 25 kleurcategorieën kiezen, en daarenboven kan je elke kleur meermaals gebruiken.
1.1.3.2 Afspraken plannen
Eindeloos iedereen bellen totdat je een gaatje in de agenda's hebt gevonden voor een vergadering?
Gebruik liever de optie Planning (Scheduling). Maak in Outlook een nieuwe afspraak en klik op de knop
Planning (Scheduling). Voeg personen toe. Je ziet nu een matrix waarin de afspraken en vrije tijden van
alle deelnemers getoond worden. Het is zo heel gemakkelijk een moment te plannen waarop iedereen
tijd heeft.
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1.2 Tijdrovers (Mappen)
Wanneer handel je de zaken af? E-mailberichten bijvoorbeeld kan je het beste direct afhandelen en
opruimen. Daarmee voorkom je een overvol Postvak IN. Je leest het bericht, klikt op de knop
Beantwoorden (Reply) en je typt een antwoord. Daarna kan het bericht uit het Postvak IN verdwijnen.
Daartoe maakt je mappen aan: rechtsklik op Postvak IN en kies Nieuwe Map (New Folder). Geef de
map een naam en klik op OK. Sleep elk afgehandeld bericht naar de map.
Welke mappen je maakt moet je zelf bedenken. De één doet het op projectnaam, de ander maakt
mappen voor (belangrijke) klanten, een derde heeft slechts twee grote mappen: Afgehandeld en Nog
te behandelen.
Mappen zijn niet steeds efficiënt, meer nog, de enorme (georganiseerde?) chaos die je hiermee creëert
speelt je parten. Bedenk maar het tijdsverlies met slepen, en daarbij: kan je beweren nog nooit iets
verkeerd gesleept te hebben, dat je vervolgens niet meer kon terugvinden?

1.3 Zoekmappen
Microsoft Outlook gebruikt zoekmappen om verzamelingen gegevens te groeperen. Een Outlook-map
is een plaats waar items, zoals nieuwe e-mailberichten (Postvak IN), verzonden e-mailberichten
Verzonden items (Sent Items) of e-mailberichten die je wilt bewaren, worden opgeslagen. Berichten
worden niet opgeslagen in zoekmappen. Zoekmappen zijn virtuele mappen die weergaven bevatten
van alle e-mailitems die voldoen aan specifieke zoekcriteria.
Zoekmappen geven de resultaten weer van eerder gedefinieerde zoekacties. De getoonde emailberichten blijven opgeslagen in een of meer Outlook-mappen.
1.3.1

Zoekmap maken

Wanneer je een zoekmap maakt, kan je uit een aantal opties kiezen, zoals 'E-mail met bijlagen' of 'Email van bepaalde personen'. Je kan ook eigen aangepaste zoekmappen maken door specifieke
zoekcriteria te definiëren waaraan e-mailberichten moeten voldoen die in de zoekmap worden
weergegeven. Elke zoekmap is een opgeslagen zoekactie die up-to-date wordt gehouden door in al de
mappen te zoeken naar items die voldoen aan de zoekcriteria van de zoekmap.
Rechtsklik op de naam Zoekmappen (Search Folders) en selecteer Nieuwe zoekmap maken (New Search
Folder).
13
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Je vindt er verschillende modellen in terug. Onderaan in de lijst vind je ook: Een aangepaste zoekmap
maken (Create a Custom Search folder).
1. Klik op Kiezen (Choose) onder Zoekmap aanpassen.
2. Typ een naam voor de aangepaste zoekmap.
3. Klik op Criteria en selecteer de gewenste opties.

•

Het tabblad Berichten (Messages) bevat criteria voor de inhoud of eigenschappen van een
bericht, zoals de afzender, trefwoorden of geadresseerden.

•

Het tabblad Meer opties (More Options) bevat criteria voor andere berichtvoorwaarden,
zoals urgentie, markeringen, bijlagen of categorisatie.

•

Op het tabblad Geavanceerd (Advanced) kan je gedetailleerde criteria opgeven. Klik onder
Aanvullende criteria bepalen op Veld, klik op het gewenste type criterium en klik op het
specifieke criterium in de lijst. Klik in het vak Voorwaarde (Condition) en het vak Waarde
(Value) op de gewenste opties en klik op Toevoegen (Add). Herhaal dit voor elk criterium
dat je aan de zoekmap wilt toevoegen en klik op OK.

4. Klik op Bladeren, selecteer vervolgens de mappen waarin je wilt zoeken en klik vervolgens
driemaal op OK.
1.3.2

Zoekmap verwijderen

Wanneer je een zoekmap verwijdert, worden niet de e-mailberichten verwijderd die in de zoekmap
zijn weergegeven omdat deze items nooit in de zoekmap zijn opgeslagen maar daar alleen worden
weergegeven. Als je echter een of meer e-mailberichten opent of selecteert die in een zoekmap
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worden weergegeven, en daarna de e-mailberichten verwijdert, worden de berichten verwijderd uit
de Outlook-map waarin ze zijn opgeslagen

1.3.3

Zoekmappen en Efficiëntie

Zoekmappen zijn een handig hulpmiddel in Outlook. Een zoekmap doorzoekt zelfs het hele emailsysteem op criteria die je zelf opgeeft. Om je op weg te helpen bevat de map Zoekmappen (onderin
het navigatiedeelvenster) al enkele voorbeelden. Twee daarvan bewijzen hun dienst bij
timemanagement:
•

Ongelezen e-mail toont alle berichten die je nog niet geopend had, in welke map ze ook staan.

•

Voor opvolgen (For Follow Up) toont alle berichten die je met een vlaggetje had gemarkeerd,
eveneens onafhankelijk van de locatie van het bericht.

Zo speur je belangrijke berichten op, zelfs wanneer deze zich niet in het Postvak IN bevinden.

Het is uiteraard zeer handig deze mappen bij de favorieten te plaatsen.

1.4 Direct zoeken (Instant Search)
In Outlook 2013 kan je de zoekresultaten gemakkelijker verfijnen door afzender, trefwoorden in het
onderwerp en andere gegevens, zoals de aanwezigheid van bijlagen, te gebruiken als criteria. Het
contexttabblad Hulpmiddelen voor zoeken bevat een set filters waarmee je de zoekopdracht efficiënt
kunt beperken tot de items die je zoekt.

Met Direct zoeken (Instant Search) kan je snel items zoeken in Microsoft Outlook. Het deelvenster
Direct zoeken is altijd beschikbaar in alle Outlook-mappen.
1.4.1

Een Outlook-item zoeken

1. Klik in het navigatievenster op de map waarin je wilt zoeken.
2. Typ in het vak Direct zoeken (Instant Search) de zoektekst.
15
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3. Items met de getypte tekst worden weergegeven in het deelvenster met Resultaten van Direct
zoeken, waarbij de zoektekst is gemarkeerd.

Typ meer tekens als je de zoekopdracht wilt verfijnen.
Klik op Opnieuw zoeken (Try again searching in All Mail Items) als je de zoekopdracht wilt uitbreiden
met alle mappen aan het einde van de zoekresultaten.
•

Druk op Ctrl+E om het invoegpunt terug te plaatsen in het vak Direct zoeken.

•

Wanneer je klaar bent met de zoekopdracht, kan je deze wissen door naast het vak Direct
zoeken op Zoekactie sluiten.

•

In bijlagen wordt ook gezocht, maar de zoekresultaten van bijlagen worden niet gemarkeerd.

1.4.2

Meer zoekcriteria toevoegen

Je kunt de zoekopdracht specifieker maken door criteria toe te voegen. Wanneer je op het vak Direct
zoeken (Instant Search) klikt of hierin typt, wordt het tabblad Hulpprogramma's voor zoeken (Search
Tools) gemaakt. In de groep Verfijnen (Refine) kan je met een aantal criteria de zoekopdracht
specifieker maken.

De zoekvelden die je toevoegt, zijn specifiek voor de huidige locatie in Outlook, zoals E-mail, Agenda,
Contactpersonen, Taken, Notities, Mappenlijst of Logboek. De zoekvelden zijn ook specifiek voor het
Outlook profiel dat je momenteel voor e-mail gebruikt. De zoekvelden blijven behouden als je Outlook
afsluit en opnieuw opstart. De zoekquery blijft niet behouden.
1.4.3

Een recente zoekopdracht opnieuw gebruiken

De tien meest recente zoekopdrachten worden opgeslagen en kunnen opnieuw worden gebruikt.
Klik in het vak Direct zoeken (Instant Search) en op het tabblad Hulpprogramma's voor zoeken (Search
Tools) in de groep Opties (Options) op Recente zoekopdrachten (Recent Searches) en klik op de
zoekterm of -frase die je opnieuw wilt gebruiken
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2 Outlook Organisatie met en zonder Exchange

I
Inb nbox
o
I
Inb nbox x
I
o
Inb nbox x
o
I
Inb nbox x
ox

PST
bestanden

2.1 .Pst-bestand
Het voordeel van het .pst bestand is, dat de informatie meteen beschikbaar is, ook als je een notebook
hebt en deze van het netwerk loskoppelt en meeneemt.
Het nadeel van een .pst bestand is dat je deze niet kan delen met andere gebruikers.
Voor veel mensen bevat Outlook dan ook een schat aan informatie, die via de ingebouwde zoekfunctie
of Windows Desktop Search voor ondernemingen dagelijks door hen wordt geraadpleegd.

2.2 Ook voor Exchange-omgeving
In een Exchange-omgeving ligt de situatie iets anders. Als het bedrijf een Microsoft Exchange Server of
een e-mailservice via internet in gebruik heeft, bevindt het grootste gedeelte van de e-mail zich op
deze e-mailserver. Via een online verbinding heb je toegang tot deze informatie. Zodra de verbinding
is verbroken, kan je niet meer bij de gegevens. Tenzij je werkt in de cache modus (ost-bestand).
Het verplaatsen naar het .pst-bestand is sowieso nodig, om te voorkomen dat de beschikbare ruimte
op de Exchange Server wordt overschreven.
2.2.1

Grootte PST bestanden

PST-bestanden hebben standaard een Unicode-indeling in Outlook. Bovendien is de limiet voor de
totale grootte van de PST-bestanden groter dan de limiet van 2 GB die wordt opgelegd door de PSTbestanden in ANSI-indeling. De limiet voor een PST-bestand in Unicode-indeling in Outlook versie
hoger dan 2003 is standaard ingesteld op ± 20 GB.
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2.2.2

PST bestanden aanmaken
Selecteer het tabblad Start (Home) en klik op de knop Nieuwe items (New Items) in de groep
Nieuw (New). Selecteer Nieuwe Items (New Items)

Wanneer het menu verschijnt, selecteer je Meer items (More Items), gevolgd door Outlookgegevensbestand (Outlook data file).

Wanneer maken of openen van Outlook-gegevensbestand wordt weergegeven, blader je naar de
locatie waar het bestand wordt geplaatst. Ga naar de Bestandsnaam (File Name) en voer de gewenste
naam voor het bestand. Als je een wachtwoord wilt toevoegen aan het bestand, schakel Toevoegen
optionele wachtwoord in. Klik op de knop OK.
2.2.3

PST bestanden openen
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Open (Open). Selecteer Open Outlook
Gegevensbestand (Open Outlook Data File)
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2.2.4

PST bestanden sluiten

Klik met de rechtermuisknop op het desbetreffende PST bestand en kies voor Sluiten (Close).
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3 Snelle stappen en Regels
Snelle stappen is een functie in Microsoft Outlook 2013 waarmee je meerdere acties tegelijk kunt
toepassen op e-mailberichten, zodat je het postvak snel en eenvoudig kunt beheren. Als je
bijvoorbeeld regelmatig aan berichten een bepaalde categorie toekent, kan je een snelle stap (Quick
Step) gebruiken om het bericht met één klik te verplaatsen. Als je vaak berichten doorstuurt naar de
manager of collega's, kan je die taak vereenvoudigen door een snelle stap met één klik te maken.
De snelle stappen in Outlook 2013 zijn aanpasbaar. Je kan ook eigen snelle stappen definiëren om een
galerie Snelle stappen te maken met de e-mailacties die je het vaakst uitvoert.

3.1 Standaard snelle stappen
Je kan de standaard snelle stappen aanpassen. Wanneer je sommige snelle stappen voor de eerste
keer gebruikt, word je gevraagd deze te configureren. Als je bijvoorbeeld een snelle stap wilt gebruiken
om berichten naar een bepaalde map te verplaatsen, moet je die map opgeven voordat je de snelle
stap kunt gebruiken.
Standaard snelle stappen in Outlook zijn onder meer de volgende:
Snelle stap

Actie

Verplaatsen naar:

Hiermee verplaats je het geselecteerde bericht naar een map e-mail
die je opgeeft en markeer je het bericht als gelezen.

Naar manager

Hiermee stuur je het bericht door naar de manager. Als de organisatie
Microsoft Exchange Server gebruikt, wordt de naam van de manager
opgehaald uit de algemene adreslijst en ingevoegd in het vak Aan. Je
kunt ook zelf de geadresseerde opgeven.

E-mail naar team

Hiermee stuur je het bericht door naar anderen in het team. Als de
organisatie Microsoft Exchange Server gebruikt, worden de namen van
de teamleden opgehaald uit de algemene adreslijsten ingevoegd in het
vak Aan.

Gereed

Hiermee verplaats je het bericht naar een specifieke map e-mail en
markeer je het bericht als gereed en als gelezen.

Beantwoorden en
verwijderen

Hiermee open je een antwoord op het geselecteerde bericht en wordt
het oorspronkelijke bericht verwijderd.

Nieuwe maken

Je kan eigen snelle stap maken om een reeks opdrachten uit te voeren
en deze een naam en een pictogram geven waaraan je de stap kunt
herkennen.

Ga als volgt te werk om bestaande snelle stappen te configureren of te wijzigen:
•
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Klik in E-mail op het tabblad Start (Home) in de groep Snelle stappen (Quick Steps) op de pijl
Meer (More) aan de zijkant van het vak Snelle stappen (Quick Steps) en klik vervolgens op Snelle
stappen beheren (Manage Quick Steps).
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•

Klik in het vak Snelle stap (Quick Step) op de snelle stap die je wilt wijzigen en klik vervolgens
op Wijzigen (Edit).

•

Voer onder Acties (Actions) de gewenste wijzigingen door of voeg de acties toe die je door
deze snelle stap wilt laten uitvoeren.

•

Desgewenst kan je in het vak Sneltoets (Shortcut key) op de sneltoets klikken die je aan de
snelle stap wilt toewijzen.

•

Als je het pictogram voor een snelle stap wilt wijzigen, klik je op het pictogram naast het vak
Naam (Name) en klik je op het gewenste pictogram en vervolgens op OK.

3.2 Een snelle stap maken
•
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Klik op het tabblad Start (Home) in de groep Snelle stappen (Quick Steps) in de galerie Snelle
stappen (Quick Steps) op de snelle stap Nieuwe maken (New Quick Step).
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•

Klik op een type actie in de lijst of klik op Aangepast (Custom).

•

Typ in het vak Naam (Name) een naam voor de nieuwe snelle stap.

•

Klik op de pictogramknop naast het vak Naam (Name), klik op een pictogram en klik op OK.

•

Kies onder Acties (Actions) een actie die je de snelle stap wilt laten uitvoeren. Klik op Actie
toevoegen (Add Action) voor eventuele aanvullende acties.

•

Als je een sneltoets wilt toewijzen, klik je in het vak Sneltoets (Shortcut key) op de sneltoets
die je wilt toewijzen.

Nieuwe snelle stappen worden weergegeven boven in de galerie op het tabblad Start (Home) in de
groep Snelle stappen (Quick Steps). Gewijzigde snelle stappen houden dezelfde locatie in de galerie. Je
kan ze desgewenst opnieuw rangschikken in Snelle stappen beheren (Manage Quick Steps).

3.3 Hoe je met regels berichten kunt beheren
Een regel is een actie die automatisch door Microsoft Outlook wordt uitgevoerd wanneer een
binnengekomen of verzonden bericht voldoet aan de voorwaarden die je in de regel hebt opgegeven.
Met het gebruik van de wizard Regels en waarschuwingen heb je een ruime keuze aan voorwaarden
en acties ter beschikking. Regels worden niet uitgevoerd op berichten die al zijn gelezen, maar alleen
op ongelezen berichten.
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Info (Info).
Selecteer Regels en waarschuwingen (Manage Rules and Alerts)

Je kan natuurlijk ook vertrekken vanuit de tab Home
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3.3.1
•

Een nieuwe regel maken
Klik op de knop Nieuwe regel (New Rule)

Er zijn twee categorieën met regels: organisatie en melding. De wizard Regels en waarschuwingen
bevat sjablonen voor de meest gebruikte regels.
•

Georganiseerd houden (Stay Organized): Dit zijn regels die je helpen bij het opbergen en
opvolgen van berichten. Je kan bijvoorbeeld een regel maken waarbij berichten van een
specifieke afzender, zoals Jeroen Cool, met het woord 'verkoop' in de Onderwerp regel,
worden gemarkeerd voor opvolgen, worden gecategoriseerd als Verkoop en worden
verplaatst naar een map genaamd 'Jeroens verkopen'.

•

Up-to-date houden (Stay Up to Date): Wanneer je meldingsregels gebruikt, word je op de een
of andere manier gewaarschuwd wanneer je een bepaald bericht ontvangt. Je kan
bijvoorbeeld een regel maken die automatisch een e-mailbericht naar de mobiele telefoon
verstuurt wanneer je een bericht van een familielid ontvangt.

•

Beginnen met een lege regel (Start from a blank rule): Dit zijn regels die je helemaal zelf maakt.
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3.3.2

Uitzonderingen

Je kan voor speciale omstandigheden uitzonderingen aan de regels toekennen, bijvoorbeeld wanneer
een bericht is gemarkeerd voor een opvolgactie of als uiterst urgent is gemarkeerd. Een regel wordt
niet op een bericht toegepast als zelfs maar één van de opgegeven uitzonderingen van toepassing is.
3.3.3

Regels periodiek, maar niet altijd uitvoeren

Als je een regel op gezette tijden, maar niet voortdurend wilt uitvoeren, ga je als volgt te werk:
•

Schakel in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen (Rules and Alerts) de regel uit door
het bijbehorende selectievakje uit te schakelen.

•

Klik op Regels nu uitvoeren (Run Rules now).

•

Schakel in het dialoogvenster Regels nu uitvoeren (Run Rules now) onder Uit te voeren regels
(Select rules to run) selecteren het selectievakje in naast de regel die je wilt uitvoeren.

•

Selecteer de map waarop je de regel wilt toepassen.

•

Selecteer de categorie berichten waarop je de regel wilt toepassen.
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3.3.4

Regels op de server en regels op de client

Regels op de server: Als je een Microsoft Exchange-account hebt, kan de server regels op de berichten
toepassen, zelfs als Outlook niet wordt uitgevoerd. Dit worden serverregels genoemd. De regels
moeten zijn ingesteld voor toepassing op berichten die je ontvangt in het Postvak IN op de server en
de regels moeten volledig op de server kunnen worden uitgevoerd. Een regel kan bijvoorbeeld niet op
de server worden uitgevoerd als de actie bepaalt dat een bericht moet worden afgedrukt. Als een regel
niet op de server kan worden uitgevoerd, wordt deze uitgevoerd wanneer je Outlook start.
Regels op de client: Een 'client' is het e-mailprogramma dat op de eigen computer wordt uitgevoerd.
Een regel die niet op de server kan worden uitgevoerd is een 'client regel', omdat de regel alleen
uitgevoerd kan worden op de eigen computer. Als de lijst met regels zowel regels bevat die op de
server kunnen worden uitgevoerd als regels die niet op de server kunnen worden uitgevoerd, worden
eerst de serverregels en daarna de lokale client regels uitgevoerd.
3.3.5

Regels exporteren of importeren
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Info (Info).
Selecteer Regels en waarschuwingen (Manage Rules and Alerts)

•
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Klik op Opties (Options).
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•

Klik op Regels exporteren (Export Rules).

•

Typ in het vak Bestandsnaam (File Name) het pad en de bestandsnaam voor de set regels die
je wilt exporteren.

•

Als je een bestand wilt exporteren dat alleen regels bevat die compatibel zijn met een eerdere
versie van Microsoft Outlook, selecteer je een van de volgende opties in de lijst Bestand
opslaan als (Save File As):

Als je regels exporteert worden deze in een bestand met de extensie .RWZ opgeslagen.

3.4 Waarschuwingsberichten
Als de organisatie Microsoft Windows SharePoint Services of Microsoft SharePoint Portal Server
gebruikt om toegang tot documenten op een website te beheren of te verschaffen, kan je via e-mail
worden gemeld wanneer inhoud op de site verandert. Dit type melding wordt een waarschuwing
genoemd. Via waarschuwingen word je op de hoogte gebracht van wijzigingen in documenten,
lijstitems, documentbibliotheken, lijsten, enquêtes of zoekresultaten. Op die manier blijf je
gemakkelijk op de hoogte van relevante informatie.
Als je toegang hebt tot een SharePoint-site kan je waarschuwingen vanuit Microsoft Outlook
toevoegen, wijzigen en verwijderen. Je kan waarschuwingen maken voor lijsten en
documentbibliotheken, maar ook voor afzonderlijke items en bestanden in die lijsten en bibliotheken.
Je kan de waarschuwingen beheren vanuit elke SharePoint-site vanwaar je ze ontvangt, of je kan al de
waarschuwingen beheren op het tabblad Waarschuwingen beheren (Manage Alerts) van het
dialoogvenster Regels en waarschuwingen (Rules and Alerts) in Outlook. Vanuit dit dialoogvenster kan
je de volgende informatie over elke waarschuwing bekijken:
•

Waarschuwingsbron: De naam van de SharePoint-site vanwaar je de waarschuwing hebt
ontvangen.

•

Beschrijving van waarschuwing: Specifieke informatie over de waarschuwing, zoals de
documentbibliotheek en, indien van toepassing, de naam van het document waarover je
waarschuwingen ontvangt. Hier wordt ook weergegeven over welke typen wijzigingen je wilt
worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld wanneer een document aan een lijst wordt toegevoegd
of uit een lijst wordt verwijderd.

•

Ontvangen als: Hoe je de waarschuwing ontvangt. Je kan waarschuwingen bijvoorbeeld als emailberichten ontvangen.

Vanaf een SharePoint-site kan je opgeven over welke typen wijzigingen je waarschuwingen wilt
ontvangen. Je kan bijvoorbeeld een waarschuwing maken waarin je op de hoogte wordt gesteld
wanneer iemand een bepaald bestand in een lijst met gedeelde documenten wijzigt.
Je kan ook opgeven hoe dikwijls je waarschuwingen wilt ontvangen. Je kant onmiddellijk worden
gewaarschuwd, of dagelijks of wekelijks een overzicht worden toegestuurd. Wanneer je de wijzigingen
voor een item niet meer hoeft te volgen, kan je de bijbehorende waarschuwing verwijderen.
Wanneer je een waarschuwing voor een item maakt, ontvang je onmiddellijk een bevestigingsbericht
waarin je wordt meegedeeld dat de waarschuwing is gemaakt. Dit bericht geeft aan dat het
waarschuwingsproces in werking is gesteld. Het bevestigingsbericht bevat eveneens informatie over
de waarschuwing en een koppeling naar de SharePoint-site waar het item zich bevindt. Wanneer
iemand het item verandert, ontvangt je een waarschuwingsbericht waarin wordt meegedeeld wat er
is gewijzigd en wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden. Het waarschuwingsbericht bevat ook een
koppeling naar de SharePoint-site om je te helpen bij het bekijken en beheren van al de
waarschuwingen op die site.

3.5 Regels voor waarschuwingsberichten
Je kan Outlook-regels gebruiken om de waarschuwingen te beheren. Je kan bijvoorbeeld een regel
maken die waarschuwingsberichten waarin je op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen in items in
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de documentbibliotheek Gedeelde documenten (Shared Documents) verplaatst naar een map in de
Microsoft Exchange Server-postvak

3.5.1.1

Een Nieuwe Waarschuwing (New Alert) maken

•

Klik op Nieuwe waarschuwing (New Alert)

•

Selecteer een bron of typ het web adres in
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•

3.5.1.2
•
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Selecteer een documentenbibliotheek en klik op volgende (next)

Een Waarschuwing (Alert) wijzigen
Selecteer Eigenschappen van waarschuwing (Alert properties)
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Kies voor Waarschuwing wijzigen (Modify Alert)
3.5.1.3

Een regel maken op een waarschuwing

•

Selecteer een waarschuwing

•

Klik op Regel maken (Create Rule)
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4 Outlook weergaves inrichten
Bij standaardinstellingen zal Outlook 2013 ongelezen berichten tonen in een vetgedrukt lettertype.
Bedoeling hiervan is dat ongelezen berichten beter opvallen. Maar wist je dat je het lettertype (en
kleur) van de berichten zelf kan aanpassen? Zo kan je bepaalde berichten zelfs nog beter laten
opvallen.
Ben je iemand die al eens een e-mailbericht over het hoofd ziet, dan kan je misschien overwegen om
de ongelezen berichten beter te laten opvallen. 1 mogelijke manier om dit te doen is bijvoorbeeld door
het lettertype (en kleur) aan te passen.
Selecteer het tabblad Beeld (View) en klik op de knop Weergave instellingen (View Settings)
in de groep Huidige weergave (Current View).

4.1 Voorwaardelijke opmaak
Voorwaardelijke opmaak is een functie die toelaat de indeling (opmaak) van een map te
personaliseren.
•

Klik in het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen (Advanced View Settings) op
Voorwaardelijke opmaak (Conditional Formatting).

Er wordt een reeks standaardregels weergegeven.
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Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als je een regel wilt verwijderen, klik je op de regel en klik je vervolgens op Verwijderen
(Delete).

•

Als je een regel tijdelijk wilt uitschakelen, schakel je het selectievakje voor deze regel uit.

•

Als je de criteria voor een regel wilt wijzigen, klik je op de regel en klik je vervolgens op
Voorwaarde (Condition).

•

Als je de tekstopmaak die wordt toegepast op een regel, wilt wijzigen, klik je op de regel en
klik je vervolgens op Lettertype (Font).

•

Als je een nieuwe regel voor voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klik je op Toevoegen
(Add), typ je een naam in het vak Naam (Name), klik je op Lettertype (Font) om de opmaak op
te geven en klik je vervolgens op Voorwaarde (Condition) om de criteria voor deze regel op te
geven.

4.1.1

Weergaven

Er zijn verschillende weergaven beschikbaar die je op de mappen kan toepassen.
Selecteer het tabblad Beeld (View) en klik op de knop Weergave wijzigen (Change View) in
de groep Huidige weergave (Current View).

4.1.2

Weergaves beheren

Met de optie Weergave beheren (Manage Views) kan elke weergave steeds opnieuw worden gewijzigd
of zelfs terug worden gebracht naar de Beginwaarden (Reset)
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4.2 Weergaves filteren
Filteren is een functie die toelaat de indeling (opmaak) van een map te personaliseren op basis van
een zelfgekozen filter.
•

Klik in het dialoogvenster Geavanceerde weergave-instellingen (Advanced View Settings) op
Filteren (Filter).

Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Filteren op basis van algemene filtercriteria
Selecteer op het tabblad Berichten (Messages) de gewenste filteropties.

•

Filteren met extra zoekcriteria, zoals een categorie of urgentieniveau
Klik op het tabblad Meer opties (More Choices) en selecteer de gewenste filteropties.
Als je in het dialoogvenster Filter meer dan één filteroptieveld selecteert, worden alleen de
items weergegeven die voldoen aan alle criteria. Als je echter één filterveld gebruikt en
meerdere criteria opgeeft, worden items opgehaald die voldoen aan minimaal één criterium
binnen dat veld.

•

Filteren op basis van aangepaste criteria
Klik op het tabblad Geavanceerd (Advanced).
Klik op Veld (Field) en wijs de gewenste veldenset aan en klik op het veld dat je wilt gebruiken
in de zoekcriteria.
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Klik in de lijst Voorwaarde (Condition) op de voorwaarde die je wilt gebruiken met het
geselecteerde veld. Het hangt af van het geselecteerde veld welke voorwaarden beschikbaar
zijn.
Als een waarde is vereist voor de voorwaarde, geef je in het vak Waarde (Value) de waarde op
waaraan het veld en de voorwaarde moeten voldoen.
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5 Contacten professioneel beheren
1.1 Een groep contactpersonen maken en hiermee werken
Een Nieuwe groep contactpersonen (New Contact Group) is een verzameling contactpersonen
(contactpersoon: iemand binnen of buiten de organisatie waarover je verschillende soorten informatie
kunt opslaan, zoals (e-mail)adressen, telefoon- en faxnummers en URL's van webpagina's.). Je kan
hiermee eenvoudig berichten verzenden naar een groep personen. Je kan groepen gebruiken in
berichten, taakverzoeken, vergaderverzoeken en andere groepen.
Distributielijsten worden standaard opgeslagen in de map Contactpersonen. Als je Microsoft Exchange
Server gebruikt, kan de algemene adreslijst (algemene adreslijst: het adresboek dat de e-mailadressen
bevat van alle gebruikers, groepen en distributielijsten in de organisatie. De beheerder maakt en
onderhoudt dit adresboek en kan hierin ook e-mailadressen uit openbare mappen opnemen.)
algemene distributielijsten bevatten, die beschikbaar zijn voor iedereen die het desbetreffende
netwerk gebruikt. De persoonlijke distributielijsten (persoonlijke distributielijst: een verzameling emailadressen die je maakt en als een enkele e-mailalias aan jouw Outlook-adresboek toevoegt.
Wanneer je een bericht verzendt naar de distributielijst, wordt het bericht bezorgd bij elk e-mailadres
in de lijst.) die je maakt in de map Contactpersonen zijn alleen beschikbaar voor jou, maar je kan deze
delen door ze te kopiëren en naar andere personen te sturen.
Je kan eenvoudig namen toevoegen aan en verwijderen uit een distributielist, de lijst naar anderen
verzenden en deze afdrukken.
1.1.1

Een distributielijst maken

Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Wijs Contactpersonen (Contacts) aan en kies onder het tabblad Start (Home) voor Nieuwe
groep contactpersonen (New Contact Group) in de groep Nieuw (New) aan in het menu
Bestand (File) en klik op Distributielijst (Distribution list).

•

Typ een naam in het vak Naam (Name).

•

Klik in de groep Leden (Members) op Leden toevoegen (Add Members).

•

Klik in de vervolgkeuzelijst Adresboek (From Address Book) op het adresboek met de emailadressen die je wilt opnemen in de distributielijst.
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•

Typ in het vak Zoeken (Search) een naam die je wilt toevoegen. Klik in de onderstaande lijst op
de naam en klik vervolgens op Leden (Members). Voer deze handeling uit voor alle personen
die je wilt toevoegen aan de distributielijst en klik op OK.

De distributielijst wordt opgeslagen in de map Contactpersonen (Contacts) onder de naam die je hebt
opgegeven.

1.2 Mailings voorbereiden
1.2.1

Importeren van adressenlijsten vanuit een ander database programma

Een veel gebruikte importfunctie is het importeren van gegevens vanuit Excel, maar ook vanuit Access
is dit een vrij eenvoudige bewerking.
We gaan hiervoor als volgt tewerk:
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Openen en Exporteren
(Open and Export).
Selecteer Importeren (Import)

Kies
uit
een
ander
programma of bestand.

Selecteer
het
juiste
gegevenstype (bvb Excel)
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Blader
naar
het
te
importeren bestand, en
selecteer de gewenste optie.

Selecteer de
(Contacts) map

contacten

Hier
kan
je
het
geselecteerde deel van
het bestand kiezen.
Daarna
zal
je
de
Aangepaste
velden
toewijzen (Map custom
Fields)
moeten
organiseren
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Na de toewijzing, klik je op
ok en verder of Voltooien
(Finish)

De gegevens worden nu
naar de respectievelijke
contacten
map
overgeheveld

De gegevens worden nu
naar de overeenkomstige
contacten
map
overgeheveld.

1.2.2

Snel contacten vinden

Wijs de knop Contacten aan, en zoek een contact:
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Of werk vanuit de Takenbalk:

1.2.3

Afdruk samenvoegen

Wanneer je in de map contactpersonen een aantal relaties hebt staan, kan je deze gebruiken als
gegevensbestand voor het samenvoegen met een Word document, Afdruk samenvoegen (Mail
Merge).)
Selecteer vanuit de contacten het tabblad Start (Home) en klik op de knop Afdruk
samenvoegen (Mail Merge). In de groep Acties (Actions).

De functie Afdruk samenvoegen (Mail Merge) omvat een procedure waarmee je namen en adressen
toevoegt aan adresetiketten, enveloppen, formulieren, catalogussen, e-mailberichten of faxberichten,
zodat je deze in één keer kunt versturen. Je kan beginnen met het samenvoegen van een afdruk vanuit
Microsoft Outlook of Microsoft Word.
Volgende keuzes kan je maken:
Contactpersonen (Contacts): Je kan hier kiezen of het om geselecteerde contacten gaat of als je alle
contacten in de huidige weergave wenst te gebruiken.
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Samen te voegen velden (Fields to merge): Hier bepaal je of je de velden van de huidige weergave wil
overbrengen of alle velden die bij contactpersonen horen)
Documentbestand (Document File): Als je al een word document hebt gemaakt kan je daar naartoe
bladeren, in het andere geval zal je straks een nieuw word document moeten aanmaken.
Gegevensbestand met contactpersonen (Contact data file): Je kan de volledige samenvoeg opdracht in
een document bewaren.
Opties voor samenvoegen (Merge options): Kies het documenttype en de samenvoegopdracht (nieuw
document, printer, E-mail).

Nadat je een keuze hebt gemaakt wordt Word geopend en kom je terecht in het document in het
voorgeselecteerde tabblad Verzendlijsten (Mailings).

Vanuit de opdracht Samenvoegvelden invoegen (Insert Merge Field) kan je de velden kiezen die je in
het document wil plaatsen.
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6 Archiveren met Outlook
E-mailberichten en de eventuele bijlagen worden bewaard op de e-mailserver. Dat is ofwel een
Exchange Server in het bedrijf, ofwel de mailserver van de internet provider. Werk je niet met Exchange
en haal je de mail op, dan komt deze op de pc terecht. Om precies te zijn: de informatie wordt
opgeslagen in het bestand met de standaardnaam outlook.pst. Dit .pst bestand bevat al de Outlookmappen, met inbegrip van de mappen Postvak IN, Agenda en Contactpersonen.

6.1 Internet Provider
Het voordeel van het .pst bestand is, dat je de informatie meteen beschikbaar hebt, ook als je een
notebook hebt en deze van het netwerk loskoppelt en meeneemt. Voor veel mensen bevat Outlook
een schat aan informatie, die via de ingebouwde zoekfunctie of Windows Desktop Search of Direct
Zoeken voor ondernemingen dagelijks door hen wordt geraadpleegd.
Mailtjes van drie, vier jaar terug blijven gewoon oproepbaar. Het nadeel daarvan is evenwel dat het
outlook.pst-bestand op een gegeven moment volloopt (alhoewel... een pst bestand kan ± 20 Gb aan
informatie bevatten). Outlook geeft je in dat geval de melding dat 'de maximum grootte is bereikt'.

6.2 Exchange-omgeving
In een Exchange-omgeving ligt de situatie iets anders. Als het bedrijf een Microsoft Exchange Server of
een e-mailservice via internet in gebruik heeft, bevindt het grootste gedeelte van de e-mail zich op
deze e-mailserver. Via een online verbinding heb je toegang tot deze informatie. Zodra de verbinding
is verbroken, kan je niet meer bij de gegevens (tenzij je werk in Cache Modus).
Neem je de notebook dus mee, dan moet je deze informatie missen, tenzij je de e-mails naar mappen
in het lokale Outlook-systeem verplaatst met cache modus. Dan namelijk worden ze opgeslagen in een
.ost bestand - precies zoals hierboven - en kan je erover beschikken.

6.3 Archiveren
•

Archiveren

•

Archiveren

is altijd toevoegen en wist geen gegevens

•

Archiveren

zal de mappenstructuur eveneens integraal overnemen en deze aan het archief

betekent het overhevelen van e-mailgegevens uit outlook naar een.pst-bestand.
Dit archiefbestand blijft vanuit Outlook bereikbaar, zodat je altijd over de gegevens blijft
beschikken.

toevoegen.
•

Archiveren

zal geen gemarkeerde gegevens overhevelen.

•

Archiveren

zal geen contactpersonen overhevelen

•

Archiveren

gebruikt de datum van de laatste wijziging van een item

6.3.1

AutoArchiveren van alle gegevens

Outlook heeft een ingebouwde AutoArchiveren-functie, die standaard is ingeschakeld en waarvan de
standaardinstellingen desgewenst te wijzigen zijn:
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Opties (Options). Selecteer
Geavanceerd (Advanced)
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•

Klik op de knop Instellingen voor AutoArchiveren (AutoArchive Settings).

•

Vink de optie Elke. dagen (Run AutoArchive Every.Day) aan.

•

Noteer achter ‘Elke' om de hoeveel dagen AutoArchiveren moet worden gestart.

•

Noteer onder Oude items verplaatsen naar de naam van een archiefbestand. Standaard is dat
archive.pst, maar je mag ook de naam van een nieuw, nog niet bestaand bestand invullen.

•

Als je van alle gegevens van Outlook een back-up wilt maken, klik je op de knop Deze
instellingen nu op alle mappen toepassen.

•

Klik op OK.
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Zodra het ingevulde aantal dagen verstreken is wordt AutoArchiveren gestart. Je krijgt hiervan een
melding, als je de optie Waarschuwen voor AutoArchiveren hebt aangevinkt. Om AutoArchiveren
weer uit te schakelen herhaal je stap 1 en 2 en vink je de optie Elke . dagen uit.
6.3.2

Handmatig archiveren

In plaats van automatisch om de zoveel dagen een archivering te laten uitvoeren, kan je hier ook een
handmatige opdracht voor geven:
Selecteer het tabblad Bestand (File) en klik op de knop Info (Info). Selecteer
Opschoonprogramma’s - Archiveren (Cleanup Tools - Archive)

•
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In het dialoogvenster Archief (Archive) geeft je op of je alle mappen wilt archiveren of alleen
de map die je in het witte vak selecteert. Kies je voor alle mappen, dan worden de
standaardinstellingen gehanteerd of de individuele instellingen, voor zover je die per map hebt
opgegeven.
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•
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Noteer onder Archiefbestand (Archive file) de naam van een archiefbestand. Standaard is dat
archive.pst, maar je mag ook de naam van een nieuw, nog niet bestaand bestand invullen,
waarin alleen de gegevens uit de desbetreffende map worden opgeslagen.
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7 Basistaken in Microsoft OneNote 2013
OneNote is een digitaal notitieblok met één centrale locatie voor al uw notities en gegevens. U hebt
op die manier alles wat u thuis, op het werk of op school nodig hebt, bij elkaar.
OneNote-notitieblokken kunnen veel meer informatie bevatten dan papieren notitieblokken.
Daarnaast kunt u deze gemakkelijk opnieuw indelen, afdrukken, delen en met de zoekfunctie snel iets
opzoeken. Het grootste voordeel is dat u uw notitieblokken online kunt opslaan, zodat u deze overal
kunt gebruiken.

7.1 Een nieuw notitieblok maken
Wanneer u OneNote de eerste keer start, wordt een voorbeeldnotitieblok voor u gemaakt. U kunt dit
notitieblok gebruiken of snel een eigen notitieblok maken.
1. Klik op Bestand > Nieuw (File New).
2. Selecteer een van de beschikbare locaties (bijvoorbeeld SkyDrive, je SharePoint-site, een
gedeelde map op het netwerk..) of klik op Locatie toevoegen (Add Location) om de locatie op te
geven waarop u het nieuwe notitieblok wilt opslaan.

3. Volg de aanwijzingen op het scherm. Als uw nieuwe notitieblok klaar is, wordt deze geopend in een
nieuwe sectie met één lege pagina.
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7.2 Notities typen of schrijven
Wanneer u klaar bent om notities te maken, gaat u op één van de volgende manieren te werk:
•

Als u notities op een pagina in OneNote wilt typen, klikt u op de plaats waarop u de notities wilt
weergeven en begint u te typen.

•

Als u ergens anders op de pagina een notitie wilt toevoegen, klikt u gewoon op die plaats waarna u kunt
gaan typen.
Als u een paginatitel wilt toevoegen, klikt u op het gebied voor de paginakoptekst bovenaan de pagina
en typt u de titel. Titels worden ook weergegeven in de paginatabs rechts op de pagina.¶

•

•

Als op uw computer handgeschreven tekst wordt ondersteund, klikt u op het tabblad Tekenen
(Drawing) op het lint, selecteert u een pen en schrijft of tekent u direct op het scherm.

7.3 Koppelingen toevoegen
Als u iets typt dat in OneNote als koppeling (ook wel een hyperlink genoemd) wordt herkend, wordt
dit automatisch als zodanig opgemaakt. Als u bijvoorbeeld www.microsoft.com in uw notities typt,
wordt hier een hyperlink van gemaakt. Door op de hyperlink te klikken, wordt de Microsoft-website in
uw browser geopend. U kunt ook handmatig koppelingen in uw notities invoegen (inclusief
koppelingen naar tekst, afbeeldingen en naar andere pagina's en secties van uw notitieblokken). U
doet dit als volgt:
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1. Open de tekst of afbeelding waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.
2. Klik op Invoegen > Koppeling (Insert – Hyperlink).

3. Typ in het dialoogvenster Koppeling (Link) de doel-URL van de koppeling in het veld Adres (Address) en
klik vervolgens op OK.

7.4 Bestanden toevoegen aan uw notities
In OneNote kunnen al uw gegevens over een onderwerp of project op één plaats worden opgeslagen,
inclusief kopieën van gerelateerde bestanden en documenten.
1. Ga in uw notities naar de pagina waar u een bestand of document wilt invoegen.
2. Klik op Invoegen > Bestandsbijlage (Insert – File)

3. Selecteer in het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen een of meer
bestanden en klik vervolgens op Invoegen.¶
Ingevoegde bestanden worden als pictogram op de notitiepagina weergegeven. Dubbelklik op een
pictogram om het bijbehorende bestand te openen.
Vergeet niet dat ingevoegde bestanden slechts kopieën zijn. De kopieën worden niet automatisch
bijgewerkt als de oorspronkelijke bestanden worden gewijzigd.

Andere objecten invoegen

7.5
-

Afbeeldingen
invoegen
schermopnamen, foto's, gescande afbeeldingen, foto's van uw mobiele telefoon en andere
afbeeldingstypen

-

Tabellen

-

Mail invoegen

7.6 Mail vanuit Outlook naar OneNote zenden
Selecteer de mail die u naar OneNote wil zenden en klik op Start – OneNote (Home – OneNote).
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Kies waar het mailbestand naartoe moet komen: welke sectie, welke pagina.

Bevestig met OK.
Het resultaat in OneNote:
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7.7 Meer pagina's toevoegen
Als u meer ruimte in uw notitieblok wilt, kunt u net zo veel pagina's toevoegen als nodig is.
1. Klik in de sectie van het notitieblok waaraan u pagina's wilt toevoegen, rechts op de pagina op Pagina
toevoegen (Insert – Page). Klik één keer voor elke pagina die u wilt toevoegen.

2. Als u klaar bent om een van de nieuwe pagina's te gebruiken, typt u een paginatitel in het gebied voor
de paginakoptekst en drukt u vervolgens op Enter.
Als u de volgorde van de pagina's wilt wijzigen, klikt u op een paginatab en sleept u deze naar een
nieuwe positie.

7.8 Meer secties toevoegen
Secties in OneNote zijn vergelijkbaar met de gekleurde tabbladen in een map. U kunt in OneNote elk
gewenst aantal secties maken.
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1. Klik met de rechtermuisknop op een sectietab bovenaan de huidige pagina en klik op Nieuwe sectie
(New Section). Of gebruik de plus rechts naast het laatste tabblad.

2. Typ een titel voor de nieuwe sectie en druk vervolgens op Enter.
Nieuwe secties bevatten altijd één lege nieuwe pagina. U kunt notities op deze pagina maken of de
pagina verwijderen en een pagina van een van de sjablonen gebruiken.¶

7.9 Uw notities opslaan
OneNote heeft geen knop Opslaan. U hoeft in OneNote namelijk nooit uw werk op te slaan zoals in
andere programma's.
Terwijl u in uw notitieblokken werkt, wordt alles automatisch opgeslagen, ongeacht hoe klein of groot
uw wijzigingen zijn. U kunt zich dus helemaal concentreren op uw projecten, gedachten of ideeën in
plaats van dat u aan computerbestanden moet denken.
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