
Op een iPad kunt u snel en gemakkelijk aantekeningen maken en ordenen. Dankzij 
de razendsnelle opstartfunctie en de lange gebruiksduur van de batterij staat de 
iPad altijd en overal klaar om belangrijke informatie vast te leggen. De tekst op het 
display met led-achtergrondverlichting is scherp, helder en goed leesbaar en dankzij 
het grote schermtoetsenbord is typen een fluitje van een cent. Bovendien neemt u 
uw aantekeningen met uw iPad overal mee naartoe: vergaderingen, lezingen en zelfs 
beurzen. 

Aantekeningen maken op iPad is dankzij innovatieve apps een interactieve, 
dynamische ervaring. U kunt niet alleen korte krabbels noteren, maar ook geluids- en 
beeldfragmenten, webknipsels en foto's toevoegen. U kunt informatie op verschillende 
manieren vastleggen, want er zijn apps om te typen, te schrijven en te dicteren. De 
krachtige functies van iPad en de apps uit de App Store voor het doorzoeken, markeren 
en ordenen van uw aantekeningen en informatie zorgen dat u overal overzichtelijk en 
efficiënt kunt werken.

Ideeën vastleggen.
Het typen van notities is een fluitje van een cent dankzij het slimme toetsenbord 
van iPad. U kunt er sneller mee typen, omdat het bijhoudt wat u typt en vervolgens 
suggesties doet, uw spelling controleert en leestekens toevoegt. De stand en de 
indeling van het toetsenbord worden automatisch aangepast en u kunt naadloos 
schakelen tussen meerdere talen. De iPad wordt geleverd met Notities, een 
krachtige app om uw ideeën vast te houden en te structureren. De app bewaart uw 
aantekeningen automatisch, zodat u ze direct vanuit Notities kunt doormailen of met 
een Mac of pc kunt synchroniseren. En in combinatie met iCloud, verschijnt elke op de 
iPad gemaakte of bijgewerkte notitie automatisch op uw andere toestellen: Mac, iPhone 
of iPod touch.*

Notities 
Schrijf ideeën, taken en aantekeningen bij vergaderingen op met deze ingebouw-
de iPad-app. Bewaar uw notities op de iPad en mail ze naar anderen.

Bent u ooit een papieren notitie kwijtgeraakt? Als u aantekeningen maakt op de 
iPad, bent u niet alleen verlost van papier, maar u krijgt bovendien de mogelijkheid 
uw notities op elk gewenst moment te doorzoeken. Met apps als Evernote kunt u 
nieuwe notities typen, foto's en geluidsfragmenten toevoegen, trefwoorden aan uw 
notities toekennen en uw notities op onderwerp in mappen ordenen. U kunt uw 
notities zelfs met uw computer, iPhone en iPad synchroniseren. De automatische 
synchronisatiefunctie van Evernote zorgt dat u op al uw apparaten over de laatste 
versie van uw notities beschikt.

Evernote 
Aantekeningen maken, ideeën noteren, foto's en stemopnamen toevoegen  
en notities voorzien van gps-gegevens en trefwoorden.

iPad op het werk  
Nuttige notities

" Dankzij iPad zijn we tijdens  
vergaderingen veel productiever 
geworden. We hebben toegang 
tot salesforce.com, kunnen video's 
afspelen, rapporten genereren en 
aantekeningen maken. Zo verspillen 
we minder tijd. Onze medewerkers 
hebben direct toegang tot alle  
belangrijke informatie in ons  
bedrijf."

–  Peter Fuller, VP Marketing en Business 
Development

Scale Computing, Indianapolis, IN
Fabrikant van gegevensopslagsystemen 
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Handgeschreven aantekeningen.
U kunt schrijven en tekenen op iPad, precies zoals u dat met pen en papier zou doen. 
Met apps als Penultimate en Notes Plus (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u schrijven en 
tekenen met uw vinger of een pen. Net zoals vroeger, maar dan beter. U kunt de kleur 
van de pen en het papier, de lijndikte, de doorzichtigheid, het type en de grootte van 
de letters instellen. Als u klaar bent, ordent u de notities in mappen of deelt u ze met 
collega's via e-mail of iTunes-bestandsdeling.

Penultimate
Maak aantekeningen en schetsen op de iPad met een vinger en deel losse pa-
gina’s of hele notitieblokken via e-mail.

Notes Plus
Notities schrijven of typen en opnamen maken van vergaderingen. U exporteert 
notities als pdf of uploadt ze naar Google Docs.

 
 
 
 
 
 
 
Handsfree noteren.
Dicteert u liever, dan is Dragon Dictation de ideale app voor u. Met deze 
gebruiksvriendelijke spraakherkenningsapp kunt u lange en korte aantekeningen 
dicteren via de ingebouwde microfoon van iPad.  Zodra u op de opnameknop tikt, 
worden uw transcripties weergegeven. Dit is handig als u tijdens vergaderingen 
aantekeningen wilt maken, herinneringen wilt instellen of e-mail- en sms-berichten 
wilt opstellen.

Dragon Dictation 
Aantekeningen opnemen of tekst dicteren en deze met spraak-naar-tekst- 
transcriptie omzetten in e-mail- en sms-berichten. Ondersteunt meerdere talen.

Meer informatie.
iPad op het werk
Hier vindt u meer informatie over het stroomlijnen van uw bedrijf met iPad.
www.apple.com/ipad/business/ipad-at-work

iPad-apps voor bedrijven
Hier vindt u meer informatie over zakelijke apps voor iPad en het ontwikkelen van  
uw eigen apps. 
www.apple.com/ipad/business/apps

Profielen van bedrijven die iPad gebruiken
Hier leest u hoe iPad kan leiden tot een andere manier van werken. 
www.apple.com/ipad/business/profiles

" iPad heeft mijn bedrijfsvoering 
ingrijpend veranderd. We kunnen 
meer werk aannemen en onze mar-
ges zijn hoger geworden terwijl het 
aantal medewerkers gelijk is  
gebleven. En we hoeven geen 
stapels papier meer mee te slepen. 
Op onze lichte iPad hebben we 
toegang tot al onze documenten en 
bestanden."

– Steve Gray, President

Steve Gray Renovations,  
Indianapolis, IN
Aannemersbedrijf

Nog meer apps voor het werk. 
Ga naar de App Store voor alle zakelijke apps. 
www.itunes.com/atworkipadapps
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Hier leest u hoe andere bedrijven optimaal profiteren van de notitiefunctie van iPad.

Scale Computing
Gebruikte apps: WebEx voor iPad, Keynote, Pages, Notities, iBrainstorm, Dropbox

De communicatie en samenwerking tussen medewerkers van Scale Computing, een 
fabrikant van opslagsystemen, is sterk verbeterd sinds ze tijdens vergaderingen iPads 
gebruiken. Ze geven prachtige Keynote-presentaties, raadplegen belangrijke verkoop- 
en bedrijfsinformatie, stellen rapporten op en werken samen op virtuele whiteboards. 
En alles vanaf de iPad. Zo kunnen ze tijdens management- en afdelingsvergaderingen 
efficiënter werken en communiceren.

Steve Gray Renovations
Gebruikte apps: Dragon Dictation, Notities, Dropbox, The Weather Channel Max voor 
iPad, Kaarten

iPad is een geweldige aanwinst voor Steve Gray Renovations, een aannemersbedrijf dat 
is gespecialiseerd in renovaties en verbouwingen. De werknemers werken steeds op 
verschillende plekken. Dankzij iPad is hun onderlinge communicatie verbeterd, want 
ze kunnen met elkaar overleggen en overal en altijd projectgegevens raadplegen. 
iPad heeft gezorgd voor een andere manier van werken, of het nu gaat om het 
raadplegen van bouwtekeningen, het maken van planningen of het bekijken van 
projectaantekeningen.

Enkele profielen in  
vogelvlucht

 
Materiaal afzonderlijk verkrijgbaar. Verkrijgbaar via iTunes. Sommige functies, programma's en voorzieningen zijn niet overal beschikbaar. Voor bepaalde functies is draadloze internettoegang vereist;  
breedbandverbinding aanbevolen; hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. De verkrijgbaarheid en prijzen van programma's kunnen worden gewijzigd. 

De iTunes Store is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen; kijk op www.apple.com/support/itunes/ww voor de lijst met  
landen. Om gebruik te kunnen maken van de Store is het volgende nodig: iTunes, met iTunes compatibele hardware en software en een internetverbinding (hieraan zijn mogelijk kosten verbonden;  
breedbandverbinding aanbevolen). Ga naar www.apple.com/nl/itunes/whats-on voor meer informatie. Onderworpen aan bepaalde voorwaarden; ga naar www.apple.com/legal/itunes/nl/terms.html  
voor meer informatie. 

Sommige producten zijn uitsluitend verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Productspecificaties kunnen worden gewijzigd.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple zijn goedgekeurd noch dat ze altijd verkrijgbaar zijn. Apple aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot de keuze, de prestaties of het gebruik van deze leveranciers of producten.

*iCloud vereist iOS 5 op de iPhone 3GS of later, iPod touch (3de en 4de generatie), iPad of iPad 2; een Mac-computer met OS X Lion; of een pc met Windows Vista of Windows 7 (Outlook 2007 of 2010 of een 
geactualiseerde browser is nodig om e-mail, contacten en agenda’s op te vragen). Enkele functies vereisten een Wi-Fi-verbinding. Enkele functies zijn niet in alle landen beschikbaar. Voor sommige diensten is 
de toegang beperkt tot 10 toestellen.

© 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, iPad, iPhone, iTunes, Keynote, Mac en Pages zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere 
landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Alle andere product- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Productspecificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit materiaal wordt uitsluitend aangeboden ter informatie. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie.
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