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‹nr.› 

Werken met de GO| app 





Zoekscherm 





Met internet 

Alle functionaliteiten beschikbaar. 

►  toegang tot alle vergaderingen 

►  toegang tot alle stukken 

►  annoteren, opslaan en delen van 

documenten 





Zonder internet 

Beperkte functionaliteiten. 

► toegang tot opgeslagen stukken 

► annoteren opgeslagen documenten 







Navigatie 





We gaan inloggen 



Voer de gebruikersnaam en het  

wachtwoord in en klik op Login 



Er zijn nu meer menuknoppen beschikbaar 



We gaan een vergadering bekijken 



Algemene gegevens van de vergadering 



► Optie om alle of geselecteerde 

documenten te bundelen in een pdf 

► Optie om alle of geselecteerde 

documenten te downloaden 



Agendapunten 



Inhoud van het 

agendapunt 



Inhoud van het 

Agendapunt  

verrijkt met video 



Klik op een document 



Klik op Opslaan & bewerken 



Paginathumbnails 

Gemaakte 

annotaties 

Bladerfuncties 



Paginathumbnails 



Gemaakte 

annotaties 



1. Notitie toevoegen 

2. Tekst markeren 

3. Tekenen 

4. Tekst invoegen 

5. Document versturen (e-mail) 



1. Notitie toevoegen 



Notitieveld 

Werkbalk 



2. Tekst markeren 



Markering 

Werkbalk 



Kleur kiezen 

Klik hier 



3. Tekenen 



Tekening 

Werkbalk 



4. Tekst invoegen 



Tekstinvoer 

Werkbalk 



e-mailen 



Hier kan geselecteerd worden 

met wie het document gedeeld 

moet worden. 

► Gehele commissies 

► Eén of meerdere leden 



Wanneer een collega een document 

met u deelt, dan verschijnt deze hier. 

Het geannoteerde document 

(ook offline beschikbaar) 



Mappenbeheer 



Map toevoegen 



Mapnaam invoeren 



De nieuwe map 



Selecteer het document 



2. Klik op plakken 

1. Ga naar de (nieuwe) map 



Het verplaatste document 



Typ een zoekterm in en druk op 

return/gereed op het toetsenbord 



Resultaten 

Filters 



Instellingenknop 



Standaard zoekfilters 



Standaard zoekfilters 



Standaard aangevinkt 





Bij het inleveren van de iPad of 

overstappen op een andere iPad 



Na het ontkoppelen kunt u opnieuw 

inloggen op een andere iPad. 



Het inlogscherm is nu weer leeg.  

Wanneer u opnieuw uw account koppelt aan een 

andere iPad, dan worden uw opgeslagen 

documenten opnieuw gedownload. 



Informatiepagina 



Handleiding 



Bedankt voor uw belangstelling 
GO| app – Apple 1.16 
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