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GemeenteOplossingen



“Integrale oplossing

voor alle informatie…”

GO| ris bisPublicatie bestuurlijke documenten

GO| raad directAudio / video-webcasting

GO| app - AppleDe app voor de Apple iPad

GO| app - AndroidDe app voor Android tablets



“GO| app - Apple: papierloos werken”



“GO| app - Apple: papierloos werken”

Agenda:

1. Algemene iPad-tips

2. Werken met GO| app – Apple

3. Vragen



1.Algemene iPad-tips



Algemene instellingen iPad





















App Store voor nieuwe software en updates



updates





Een app reageert niet meer, wat doe ik nu?

1. Druk 2x snel op de ‘home’knop



2. Veeg het scherm omhoog



2. Werken met GO| app – Apple



Werken met GO| app - Apple

1.Zonderinternet:

toegang tot opgeslagen stukken

annoteren opgeslagen documenten



Werken met GO| app - Apple

2.Metinternet

toegang tot alle vergaderingen

toegang tot alle stukken

annoteren, opslaan

en delen van documenten





Startscherm

- niet ingelogd
alleen raadplegen
alleen openbaar









bladerfuncties

Notificaties/nieuw





Openen

Selecteren



Maak bundel in .pdf

Sla documenten op

In Mijn Documenten



Openen



Alleen bekijkenOpenen voor annoteren



Openen voor annoteren



Annoteren:

1. tekstveld (uitklapbaar)

2. arceren

3. vrij tekenen

4. Vrije tekst

5. Mailen notities



Tekstveld



Arceren



Vrij schrijven/tekenen





Delen annotaties

1. Gehele fractie(s)

2. Eén of meerdere leden van de fractie(s)

3. Verstuur per e-mail





Annotaties worden gedeeld zodra:

1. Sluiten alle documenten

2. Na selectiegedeeldenop knop terug te drukken.

Het kan even duren voordat het signaal via de server verzonden is.









Mijn Documenten

(lokaal opgeslagen docs)



Beheer van:

nieuwe mappen / gedeelde annotaties



Selecteren, meerdere mogelijk, per stuk aanklikken











Niet delen



Zoekfilters



Zoekfilters



Persoonlijke 

instellingen



Persoonlijke 

instellingen



Inleveren iPad of overstappen op andere



De actie is onomkeerbaar











3.Vragen en opmerkingen



Dank voor uw

belangstelling
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