Applicaties
voor medewerkers
in de zorg
Administratief & Planning

Voorwoord
Beste collega’s,
Voor je ligt weer een update van een overzicht van apps waarvan verschillende mensen een
inschatting maakten dat het van meerwaarde kan zijn voor onze doelgroep: mensen met een
verstandelijke beperking. De apps zijn door ’s Heeren Loo ingedeeld in verschillende
categorieën. Er staat informatie in over betaalde apps en gratis apps, Android-apps en iOSapps. Er staan ook tips in over functionaliteiten van de iPhone en iPad en een paar websites.
In dit app boek staan heel veel apps, en ook een paar websites waar je op in kunt loggen. Elke
dag komen er talloze apps bij. Het is dus onmogelijk om alle apps te beoordelen op veiligheid.
Hoe veilig een app moet zijn hangt ook af van wat je er mee wilt doen. Bijvoorbeeld: als je
medische gegevens van jou of iemand anders in de app registreert wil je waarschijnlijk meer
eisen stellen aan de veiligheid van de app.
Op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/tips/app-check/ staat een voorbeeld van een checklist
die je kunt gebruiken om de beveiliging van een app te beoordelen.
Een paar dingen waar je in ieder geval zelf op kunt letten voordat je een app gaat installeren
en gebruiken.
- Wie heeft de app gemaakt? Hoe verdient de maker geld? Voor apps van commerciële
bedrijven geldt: Gratis bestaat niet. De maker kan bijvoorbeeld advertenties willen
verkopen, gegevens over jou willen gebruiken/verkopen enz.
- Heeft de app toegang nodig tot je contactpersonen, foto’s of locatiegegevens?
Waarschijnlijk staat in een privacyreglement wat de maker vervolgens met die
gegevens mag doen. Wil je dat echt?
- Wat voor gegevens kun je bewaren in de app? Hoe vertrouwelijk zijn die en is het
helder wat de maker van de app met deze gegevens mag doen. Wil je dat echt?
Door dit uit te zoeken en hierover na te denken kun je bewust(er) kiezen of je de app wilt
installeren.
Voor het gebruik van websites geldt bovendien dat adressen van sites die beginnen met http
(dus zonder s) niet goed beveiligd zijn. Als je gegevens invult op dergelijke sites is het voor
derden makkelijk om mee te kijken zonder dat je dat merkt. Let op dus!
Let er op dat sommige apps vragen om persoonsgegevens van jou of van je cliënt. Maak
daarin een bewuste keuze en zet je instellingen in apps indien mogelijk op privé. Twijfels? Stel
je vraag aan de regionale contactpersoon Privacy.
Mis je apps? Of verdwijnt er een app een aantal maanden na het verschijnen van dit boekje?
Laat het ons weten via innovatie@sheerenloo.nl Dan verwerken we de gegevens weer in een
nieuwe versie. Dit boekje, en de andere boeken zijn te vinden op de website:
https://www.sheerenloo.nl/innovatie
Ook zijn ze te downloaden op het medewerkers portaal van ’s Heeren Loo. Ga dan naar
services, kennisplein en dan vind je onder het kopje ‘innovatie en optimalisatie’ de link naar
‘publicaties en links’. Hier vind je in de rechterbalk een link met ‘boekjes apps en producten’.
Veel plezier met het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Wil je meer leren over digitale
vaardigheden voor medewerkers? Breng dan een bezoekje aan www.digitaal-vaardig.nl
Namens ’s Heeren Loo
Team Innovatie
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Inhoud
Deze apps zijn ontwikkeld om productiever te werk te gaan.
Adobe Fill & Sign
GoodReader
KopieID
PDF Expert
Scanbizcards
Scannable
Stocard
Task Writer
Teleprompter Pro
WeTransfer
OneNote

formulieren invullen
documenten beheren
bescherm je
persoonsgegevens
documenten beheren
visitekaartjes beheren
documenten beheren
organiseer je klantenkaarten
handgeschreven takenlijsten
autocue
bestanden versturen
notities maken

blz. 4
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blz.
blz.
blz.
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blz.
blz.
blz.
blz.
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Deze apps zijn ontwikkeld om de planning bij te houden.
ActionNotes
Datum Prikker
Don’t Forget it
Get It Done
Nettie
Trello
TVGids.nl
Dashlane
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notities maken
gezamenlijk een datum
afspreken
agenda
takenlijst en projectmanager
gezamenlijke planning
projectbeheer
tvgids
administratie

blz. 15
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
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Adobe Fill & Sign

Administratief - formulieren invullen
Inhoud en doel
Adobe Fill & Sign is een app die er voor zorgt dat digitale
formulieren gemakkelijk te ondertekenen zijn. Je kunt zelfs
een foto van een papieren formulier maken om het in te vullen.
Met Adobe Fill & Sign kun je digitale bestanden of papieren
documenten direct omzetten in formulieren die je elektronisch
kunt invullen, ondertekenen en verzenden. Afdrukken of faxen is
niet meer nodig.

Doelgroep
Adobe Fill & Sign is geschikt voor iedereen die gebruik maakt van digitale documenten.

Kosten
Gratis

Systeem
Adobe Fill & Sign is te downloaden voor iOS en Android. De app vereist een iOS versie van 8.1 of
hoger en een Android versie van 5.0 of hoger. Adobe Fill & Sign is in te stellen in het Nederlands.

Bijzonderheden
Met Adobe Fill & Sign kun je:

formulieren scannen met de camera of door een bestand via e-mail te openen.

bestanden importeren uit de cloud.

formulieren sneller invullen met herbruikbare tekst uit jouw verzameling voor automatisch
invullen.

gemakkelijk afvinken.

gemakkelijk jouw handtekening of initiaal zetten met gebruik van de vinger of stylus.

jouw handtekening of initiaal gemakkelijk op documenten plaatsen.

formulieren opslaan en doorsturen.

formulieren opslaan in de cloud.

Meer informatie
iOS donwload: http://apple.co/2iqcAag
Android download:
http://bit.ly/1GY54N7
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GoodReader

Administratief - documenten beheren
Inhoud en doel
GoodReader is een app waarmee je gemakkelijk
PDF-bestanden leest op de iPad en iPhone. Met GoodReader
kun je praktisch alles lezen; boeken, kaarten, afbeeldingen,
wat je maar kunt bedenken. GoodReader werkt prettig en
je hoeft niet in te loggen.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die zijn administratie digitaal bij wil houden op de iPhone of
iPad.

Kosten
€4,99

Systeem
GoodReader is beschikbaar als app voor iOS apparaten. De app draait op een iOS systeem van
6.0 of hoger. De app is alleen Engelstalig verkrijgbaar.

Bijzonderheden
GoodReader heeft een paar bijzondere functies, waardoor de app prettig werkt. Zo is het een
professioneel hulpmiddel voor het lezen en het beheren van jouw bestanden, heb je altijd
overzicht van jouw bestanden en wordt het nooit een warboel van mappen.
Naast beheren kun je PDF-bestanden bekijken, maken en aanpassen zoals jij dat wil. Zelfs de
grootste PDF-bestanden worden moeiteloos geopend en opgeslagen.

Meer informatie
Website: http://www.goodreader.com/
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KopieID

Administratief - bescherm je
persoonsgegevens
Inhoud en doel
Met de KopieID-app van de rijksoverheid kun je jouw
identiteitsgegevens op een veilige manier verwerken.
Met de app kunnen identiteitsgegevens doorgestreept
worden die voor ontvangers niet van toepassing zijn. Ook zet
je met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel
en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van
fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de
KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

Doelgroep
KopieID is geschikt voor iedereen die regelmatig werkt met persoonsgegevens of die graag zijn
eigen identiteit wil beschermen.

Kosten
Gratis

Systeem
KopieID is te downloaden voor iOS en Android. KopieID vereist een iOS versie van 7.1 of hoger
en een Android versie van 4.1 of hoger. KopieID is geheel Nederlandstalig.

Bijzonderheden
Met de KopieID App bescherm je jouw identiteitsgegevens. Maak met KopieID zelf een veilige
kopie van jouw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
De app is gemakkelijk in gebruik:

Maak een foto van uw ID-document.

Streep privacygevoelige informatie door, zoals je Burgerservicenummer.

Vul in voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor deze kopie nodig is.

Mail de kopie met dit zelfgemaakte watermerk naar de ontvanger.

Meer informatie
Website: http://bit.ly/2iDrSYo
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PDF Expert 5

Administratief - documenten beheren
Inhoud en doel
PDF Expert 5 is een app die het mogelijk maakt om
documenten te markeren met highlighter en met
handgeschreven notities. Ook is het mogelijk om teksten,
handtekeningen en stempels toe te voegen op PDf bestanden.

Doelgroep
PDF Expert 5 is er voor iedereen die zijn documenten digitaal wil beheren op iOS apparaten.

Kosten
€ 10,99

Systeem
PDF Expert 5 draait alleen op iOS apparaten. De app vereist een versie van iOS 8.0 of hoger.
De app is Engelstalig.

Bijzonderheden
Met PDF Expert 5 kun je verschillende soorten bestanden openen zoals alles van Microsoft Office,
iWork, afbeeldingen en zelfs audio en video-bestanden. Deze bestanden zijn te importeren vanuit
je e-mail, Dropbox, Google, etc. PDF Expert 5 zorgt voor een snelle en eenvoudige manier voor
het invullen van PDF-documenten. Je kunt je eigen handtekening op documenten zetten door
middel van je vinger of styluspen.

Meer informatie

Download: http://apple.co/2iD8YoG
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ScanBizCards

Administratief - visitekaartjes beheren
Inhoud en doel
ScanBizCards is een app waarmee je al jouw visitekaartjes
bewaart in een app. Je hoeft nu nooit meer visitekaartjes
mee te nemen. Je kunt de kaartjes scannen, maar je kunt ze
ook handmatig overnemen. Zo heb je altijd de juiste
contactgegevens bij de hand.

Doelgroep
ScanBizCards is geschikt voor iedereen die regelmatig visitekaartjes ontvangt.

Kosten
ScanBizCards is te downloaden voor Android en iOS apparaten. De iOS versie kost €0,99.
De Android versie kost €1,13. Daarnaast is er ook nog een gratis lite versie beschikbaar waarmee
je de app uit kan proberen. Deze is echter veel minder uitgebreid.

Systeem
ScanBizCards vereist een iOS versie van 8.0 of hoger en een Android versie van 4.0 of hoger.
ScanBizCards is Engelstalig, maar ondersteunt wel Nederlandse visitekaartjes.

Bijzonderheden
ScanBizCards heeft de volgende functies:

Bewerk de contactgegevens naast de visitekaartjes.

Creëer persoonlijke notities voor elk visitekaartje.

Voer kaarten handmatig in.

Scan visitekaartjes direct naar je telefoon.

Stuur de gegevens via de email of SMS naar jezelf of anderen.

Creëer nieuwe contacten in je adresboek.

Dubbelzijdige kaarten zijn ook scanbaar.

Zoek door jouw collectie visitekaartjes.

Meer informatie

Website en download: http://bit.ly/2i6Dgzh
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Evernote Scannable

Administratief - documenten beheren
Inhoud en doel
Evernote Scannable scant alle documenten die je nodig
hebt. Je kunt documenten opslaan en delen op een snelle
manier. Overal en wanneer jij wilt kun je nu documenten
inscannen op hoge kwaliteit.

Doelgroep
Evernote Scannable is geschikt voor iedereen die op een gemakkelijke manier documenten wil
scannen.

Kosten
Gratis

Systeem
Evernote Scannable is te downloaden voor iOS Apparaten. Evernote Scannable vereist een iOS
versie van 8.0 of hoger. De app is Nederlandstalig in te stellen. Er is ook een Android versie. Deze
heet Evernote en heeft veel meer functies dan Evernote Scannable. De app Evernote is echter
veel duurder dan Evernote Scannable. De in-app aankopen variëren tussen de €0,79 en €99,99.

Bijzonderheden
Om te scannen richt je de camera op het te scannen document en deze legt het gelijk vast.
Evernote Scannable past het document gelijk aan op het juiste formaat. Je kunt vervolgens de
scan opslaan of delen via e-mail of SMS. Door gebruik te maken van Evernote Scannable hoef je
minder papier te gebruiken. Dit is goed voor het milieu en het zorgt voor een efficiënter ruimte
gebruik.

Meer informatie
Website en download: http://bit.ly/1BbaGRC
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Stocard

Administratief – organiseer je
klantenkaarten
Inhoud en doel
Stocard is een handige app waarmee je al je klantenkaarten
bundelt in een app. Zo hoef je nooit meer al je pasjes mee
te nemen en raakt je portemonnee ook niet overvol.
Ook maakt het niet uit of je het pasje niet mee hebt, want al
je gegevens staan op je smartphone!

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die gebruik maakt van meerdere klantenkaarten.

Kosten
Gratis

Systeem
Stocard is beschikbaar als app voor iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS systeem
van 9.0 of hoger en is te downloaden op alle Android apparaten. Stocard is beschikbaar in
verschillende talen waaronder Nederlands en Engels.

Bijzonderheden
Met Stocard heb je al jouw klantenkaarten bij de hand. Met de ingebouwde camerascanner kun je
al je klantenkaarten in enkele seconden toevoegen. Vervolgens kun je jouw scherm laten scannen
in de winkel om de klantenkaart te gebruiken.
Je hoeft niet in te loggen en kunt Stocard direct na het instaleren gebruiken. Er zijn meer dat 200
vooraf ingestelde klantenkaarten beschikbaar. Zit jouw kaart er niet tussen? Dan kun je deze zelf
aanmaken.
Winkels met verouderde scanapparatuur kunnen helaas de app niet lezen. Vraag in dit geval aan
de caissière om handmatig het klantnummer in te voeren.

Meer informatie
iOS download: http://apple.co/2iD4C0M
Android download: http://bit.ly/2hnkgbm
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Task Writer

Administratief – handgeschreven
takenlijsten
Inhoud en doel
Task Writer is een app waarmee je takenlijsten en andere
notities met de hand kunt schrijven. Je kunt de notities
schrijven in je eigen taal, en je kunt er zelfs tekeningen of
pictogrammen van maken.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die handmatig zijn taken en notities wil bijhouden.

Kosten
Gratis

Systeem
Task Writer is beschikbaar als app voor iOS apparaten. De app draait op een iOS systeem van 9.1
of hoger. Task Writer is oorspronkelijk in het Engels, maar omdat er geschreven kan worden in
elke taal is kennis van de Engelse taal niet nodig.

Bijzonderheden
Met Task Writer hoef je geen toetsenbord meer te gebruiken. Je kunt al je notities en taken
schrijven of tekenen op je eigen manier. Wanneer het tijd is om een taak uit te voeren kun je een
timer zetten. Deze zal aangeven welke taak er moet gebeuren op de minuut precies. Task Writer
werkt het best met de vinger of met de styluspen.

Meer informatie

Download: http://apple.co/2iDk9tq
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Teleprompter Pro
Administratief - autocue
Inhoud en doel
Teleprompter Pro is een app die gebruikt kan worden als
autocue voor presentaties, lezingen, filmopnames en voor
elke gelegenheid waarbij er voor een groep mensen
gepresenteerd moet worden. Met Teleprompter Pro heb je
altijd je tekst bij de hand.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die een autocue systeem nodig heeft tijdens een presentatie.

Kosten
Android: € 3,58
iOS: € 7,99

Systeem
Teleprompter Pro is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie
van 8.0 of hoger. De app is verkrijgbaar voor alle Android apparaten. De app is enkel Engelstalig,
maar omdat je zelf de tekst toevoegt is kennis van de Engelse taal niet noodzakelijk.

Bijzonderheden
Teleprompter Pro verandert je telefoon of tablet in een autocue systeem. De app biedt de
volgende handige functies:

Een ongelimiteerd script.

Importeer tekst vanuit een tekst bestand.

Spiegelmodus.

Maak gebruik van het volledige scherm.

Gebruik een afstandsbediening via bluetooth.

Kies zelf je lettertype en achtergrond kleur.

Verwijder de scripts die je niet meer gebruikt.

Pas de snelheid aan waarin de tekst in beeld komt.

Pas de grootte van de tekst aan.

Meer informatie
iOS download:
http://apple.co/2hseSqK
Android download:
http://bit.ly/2hnA4Lg

12

WeTransfer

Administratief – bestanden versturen
Inhoud en doel
WeTransfer is een website met een bijbehorende app
waarmee je gemakkelijk grote en kleine bestanden kunt
versturen. Je kunt de bestanden sturen naar één persoon of
naar een hele groep mensen. De ontvanger krijgt dan een
email met daarin een link naar een download. Wanneer de
ontvanger op de download klikt krijgt de verzender een email dat
het bestand aangekomen is bij de ontvanger.

Doelgroep
WeTransfer is geschikt voor iedereen die wel eens grotere bestanden of meerdere bestanden in
een keer wil verzenden.

Kosten
Gratis tot 2GB. Als je meer dan 2GB per keer wilt versturen kun je een abonnement aanschaffen
van €12,- per maand. Op de app kun je 10GB gratis versturen per keer.

Systeem
WeTransfer is te gebruiken op het web, maar ook op alle iOS en Android apparaten. De app
vereist een iOS versie van 7.0 of hoger en een Android versie van 4.1 of hoger. De app is alleen
Engelstalig. Hij is echter zo gemakkelijk te bedienen dat het ook prima te gebruiken is in het
Engels.

Bijzonderheden
Met WeTransfer is het heel gemakkelijk om grote bestanden die niet in een email passen te
verzenden. Dit kan gaan om grote documenten, grote hoeveelheden foto’s of om videobestanden.
Maar let op! De bestanden die via WeTransfer verstuurd worden zijn maar voor een week te
downloaden door de ontvanger. Als je dit dus niet op tijd doet, moet je de bestanden opnieuw
versturen.

Meer informatie
Website: https://wetransfer.com/
iOS download:
http://apple.co/2i6JA9F
Android download:
http://bit.ly/2iDq9SV
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OneNote

Administratief - notities maken
Inhoud en doel
Notities bijhouden doet iedereen op zijn eigen manier.
De een krabbelt zijn ideeën op een post-it, de ander
organiseert ze op de computer. OneNote biedt voor iedereen
uitkomst als het op notities maken aankomt. Schrijf, typ of teken
je aantekeningen. Het is zelf mogelijk om je ideeën in beelden uit te
drukken.

Doelgroep
OneNote is geschikt voor iedereen die zijn notities wilt organiseren.

Kosten
Gratis

Bijzonderheden
Met OneNote kun je eenvoudig samenwerken. Je kunt projecten aanmaken en je account
koppelen met die van collega’s, medestudenten of huisgenoten. Hierdoor kan iedereen samen aan
hetzelfde project werken. Wat ook prettig is aan OneNote is dat je handgeschreven notities kunt
omzetten in getypte tekst. Hierdoor hoef je je nooit meer af te vragen wat je nou precies
geschreven hebt. Je kunt ook je tekst markeren zodat je altijd weet wat echt belangrijk is.
Daarnaast werkt OneNote altijd en overal. Zelfs als je offline bent kunt je jouw notities waar en
wanneer je wilt ophalen.

Meer informatie
Website & download: https://www.onenote.com/
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ActionNotes

Planning - notities maken
Inhoud en doel
ActionNotes is een app waarmee je notities kunt maken op
de iPad en waarmee je taken kunt beheren. Om deze app
extra overzichtelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van
gekleurde tabbladen.

Doelgroep
ActionNotes is geschikt voor iedereen die aan projecten werkt en daarvoor een overzichtelijke
agenda nodig heeft.

Kosten
€ 3,49

Systeem
ActionNotes is op dit moment enkel verkrijgbaar voor de iPad. Het vereist wel iOS versie 7.0 of
hoger. Het is mogelijk om ActionNotes in te stellen in het Nederlands.

Bijzonderheden
Met ActionNotes kun je werkgerelateerde notities en taken bijhouden. Ook kun je persoonlijke
notities beheren door ze een andere kleur te geven. Door gebruik te maken van kleurcodes is
ActionNote heel overzichtelijk.
In ActionNote kun je tabbladen aanmaken en tijdens gesprekken aantekeningen en actiepunten
maken per project. Van een actiepunt kan een to-do lijst gemaakt worden die later weer af te
vinken is. Je kunt in een keer al je to-do’s zien en je kunt al deze lijsten voorzien van een titel.
Alle projecten worden op chronologische volgorde afgebeeld, waardoor ze gemakkelijk te overzien
zijn. Al de gegevens worden opgeslagen in de cloud zodat je overal en altijd bij jouw bestanden
kan. Je kunt notulen en actielijsten eenvoudig per mail versturen.

Meer informatie
Download: http://apple.co/2iDrVDM
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Datumprikker

Planning - gezamenlijk een datum
afspreken
Inhoud en doel
Datumprikker is een handige app om een afspraak te
maken met een groep mensen zoals met collega's, vrienden
of familie. Naast het kiezen van een datum kun je
Datumprikker ook gebruiken om deelnemers in te plannen
op basis van hun beschikbaarheid of deelnemers te laten inschrijven.
De Datumprikker app is onderdeel van Datumprikker.nl en is zowel via de app als de
Datumprikker.nl website te gebruiken.

Doelgroep
Datumprikker is geschikt voor iedereen die met meerdere mensen tegelijk een afspraak wil
maken.

Kosten
Gratis

Systeem
Datumprikker is beschikbaar voor iOS en Android apparaten. De app vereist een iOS versie van
7.0 of hoger. De app is verkrijgbaar op alle Android apparaten. Datumprikker is geheel
Nederlandstalig. Ook is er een webversie van de app die te gebruiken is op alle apparaten met
een webbrowser.

Bijzonderheden
Datumprikker werkt heel eenvoudig. Je beschrijft eerst welk evenement je wilt maken.
Vervolgens kies je een aantal data uit en voer je de tijden daarbij in. Dan kun je mensen
uitnodigen. Dit kan via email maar ook heel handig via WhatsApp. Zo weet je zeker dat iedereen
zijn datum invult! De app is uitermate geschikt voor het plannen van een vergadering of een
teamuitje.

Meer informatie
Website: https://datumprikker.nl/
iOS download: http://apple.co/2b6u7QZ
Android download:
http://bit.ly/2b9VVIe
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Don’t forget it
Planning - agenda
Inhoud en doel
Don’t forget it is een digitale agenda die ingevuld wordt
door de begeleiding en zo cliënten kan helpen die het
moeilijk vinden om afspraken, tijden en werkzaamheden te
onthouden.De begeleiding kan via een eenvoudig invulscherm
op pc of mobiele telefoon afspraken en taken invullen in een
agenda. Deze afspraken of taken worden dan weergegeven op
een digitale fotolijst, tablet of tv scherm. Het is ook mogelijk om afspraken en taken via een foto
of pictogram weer te geven.

Doelgroep
Don’t forget it is ontwikkeld voor mensen met dementie. De applicatie kan echter ook gebruikt
worden voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel en voor cliënten die moeite hebben om
afspraken te onthouden en behoefte hebben aan structuur.

Kosten
De Wifi versie van de Don’t forget it digitale fotolijst kost €335,- incl. BTW + abonnement voor
€10,50 per maand voor minimaal een half jaar. Huren is ook mogelijk. Voor meer informatie over
de kosten kun je terecht op de website.

Bijzonderheden
Voordelen van Don’t forget it:

Omdat het op verschillende schermen gebruikt kan worden, is het voor cliënten
individueel te gebruiken, maar ook op woongroepen en dagbestedinggroepen.

Afspraken, wie er werkt, welke dag, wie er jarig is, wie er komt etc. kunnen van tevoren
ingevuld worden.

Terugkerende afspraken kunnen via de kalendermodule worden ingevoerd.

Het is mogelijk met pictogrammen en foto’s te werken.

Het is mogelijk een fotolijst op proef te bestellen.
Het is belangrijk dat begeleiding consequent de agenda bijhoudt zodat cliënt erop kan
vertrouwen.

Meer informatie

https://www.dontforgetit.nl
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Get It Done

Planning - Takenlijst en projectmanager
Inhoud en doel
Get It Done is een eenvoudige maar doeltreffende takenlijst
en projectmanager. Get It Done werkt als app maar er is
ook een webversie beschikbaar. Hierdoor raak je nooit meer
je belangrijke lijsten en taken kwijt.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die meer structuur wil aanbrengen in zijn taken.

Kosten
De app is gratis te downloaden, mar het gebruik ervan is niet gratis. Om gebruik te kunnen
maken van Get It Done moet er een account aangemaakt worden op de website. Hier betaal je
€39 per jaar voor. Voordat je begint met Get It Done kun je een gratis vrijblijvende proefversie
aanvragen van 15 dagen.

Systeem
Get It Done is beschikbaar als app voor iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS
systeem van 8.0 of hoger en een Android versie van 2.3 of hoger. Get It Done is beschikbaar in
verschillende talen. Er is helaas geen Nederlandse versie verkrijgbaar. Ook is er een webversie
van Get It Done.

Bijzonderheden
Get It Done heeft een aantal bijzondere functies waardoor de app prettig is om mee te werken:

Voeg notities, categorieën en deadlines toe aan elke taak.

Verander de lijsten met gemak.

Filter lijsten met bepaalde namen of categorieën.

Geef meerdere namen aan een taak.

Creer geavanceerde lijsten voor speciale projecten.

Altijd en overal zijn jouw taken beschikbaar zolang er internet verbinding is.

Meer informatie
Website: https://getitdoneapp.com/
iOS download: https://apple.co/2G0gOzR
Android download:
http://bit.ly/2hw2eZB
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Nettie
Gezamenlijke planning
Inhoud
Nettie is een regelapp waarmee je gezamenlijk de planning en
zorg op kan bijhouden. Wie brengt vader maandag naar de
tandarts? Wie kookt er vrijdag voor moeder? Wie bezoekt Harry
zondag. Voor familie, vrienden en buren is het iedere dag een
uitdaging om alle taken rond iemand die zorg of hulp nodig heeft te
regelen. Zeker nu dit netwerk steeds meer moet doen. Met de regelapp Nettie werkt het
netwerk beter samen. Nettie geeft namelijk in één oogopslag weer wie wat wanneer doet.
Bovendien laat Nettie het netwerk beter samenwerken met de zorgprofessional.

Doelgroep
Nettie is een geschikt voor mensen die gezamenlijk de zorg dragen van één of meerdere
personen.

Kosten
Gratis

Systeem
Nettie vereist voor iOS 8.0 of hoger en voor Android versie 4.0 of hoger. De app is beschikbaar in
het Engels en Nederlands.

Bijzonderheden
Met Nettie kun je zaken heel makkelijk regelen. Heeft een vriend bijvoorbeeld geen vervoer? Dan
kun je dat in de planning zien en mocht jij op dat moment vrij zijn dan kun je hem misschien
brengen. Zo kun je samen met elkaar tot een oplossing komen en onderhoud je ook je
relatienetwerk.

Meer informatie
Android download: https://bit.ly/2FfG1Gb
iOS download: https://apple.co/2fThNYC
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Trello

Planning - projectbeheer
Inhoud en doel
Trello is de gratis, flexibele, en visuele manier om projecten,
taken en activiteiten te delen en bij te houden. Trello is een
hulp-, ondersteuningsapplicatie.

Doelgroep
Trello is geschikt voor iedereen die aan een individueel project of een
groepsproject werkt.

Kosten
Gratis

Systeem
Trello is te downloaden voor iOS en Android. Trello vereist een iOS versie van 8.3 of hoger en een
Android versie van 4.1 of hoger. Trello is geschikt voor de iPhone, iPad, Android-telefoons, tablets
en smartwatches. Trello werkt ook op het web op ieder schermformaat. Trello is beschikbaar in
het Nederlands.

Bijzonderheden
Trello geeft overzicht in al je projecten, op het werk en thuis. Of het nu het managen van een
team, of gewoon het maken van een boodschappenlijstje is, Trello is je persoonlijke assistent om
dingen gedaan te krijgen en om georganiseerd te blijven.
Met Trello kun je:

Borden maken om alles te organiseren waar je mee bezig bent.

Collega’s, vrienden en familie uit nodigen om mee samen te werken.

Workflows aanpassen voor verschillende projecten.

Checklists en to-do lijsten toevoegen aan kaarten.

Taken toewijzen aan jezelf of aan collega’s

Reageren op items.

Bestanden toevoegen van Googledrive en Dropbox.

Foto’s en video’s uploaden.

Meer informatie
Website: https://trello.com/
iOS download:
http://apple.co/2hslJjY
Android download:
http://bit.ly/1iC16dQ

20

TVGids.nl

Planning – TVgids
Inhoud en doel
Met TVGids.nl ontdek je snel wat je wilt kijken, op TV of on
demand. Laat je verrassen door de leukste video's van
YouTube en mis nooit meer je favoriete film of serie met de
agenda functie. Of het nu op tv wordt uitgezonden of via
Netflix, Pathe Thuis of RTL XL. Je vindt het allemaal via de
TVGids.nl app. TVGids.nl heeft een complete gids meer dan
100 tv-zenders en veel tips voor films, series en sport.

Doelgroep
Deze app is geschikt voor iedereen die van TV kijken houdt.

Kosten
Gratis

Systeem
TVGids.nl is beschikbaar als app voor iOS en Android apparaten. De app draait op een iOS
systeem van 7.0 of hoger en een Android systeem van 4.0.3 en hoger. De app is Nederlandstalig
en op Nederlandse zenders gericht. Er is ook een webversie van TVGids.nl die te bezoeken is op
elk apparaat dat een webbrowser heeft.

Bijzonderheden
Belangrijke functies van de TVGids.nl app zijn:

Het meest complete zenderaanbod.

Uitgebreide kijktips, aangeboden door TVGids.nl.

Mogelijkheid je eigen overzicht(en) samen te stellen.

Trailers en promo's bij diverse films en programma's.

Gratis alerts.

Delen met je vrienden.

Zoeken op trefwoorden.
Bij gebruik moet er rekening gehouden worden met de vele reclame die altijd in beeld is.

Meer informatie
Website: https://www.tvgids.nl/
iOS download:
http://apple.co/2igrd2K
Android download:
http://bit.ly/2igrC57
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Dashlane

Wachtwoordbeheer
Inhoud en doel
Met Dashlane kun je jouw wachtwoorden veilig en
versleuteld op je telefoon beheren. Dashlane zorgt voor een
veilig wachtwoordbeheer. Bewaar en organiseer al je
wachtwoorden in een wachtwoordenkluis waar jij alleen toegang
tot hebt. Als je het zelf lastig vindt om wachtwoorden te bedenken
kan Dashlane unieke en veilige wachtwoorden voor je genereren en bewaren. Daarnaast kun je
belangrijke of gevoelige informatie versleutelen. Je vergeet nu nooit meer jouw wachtwoorden,
want Dashlane onthoudt ze voor je. Met een tip ben je zo weer ingelogd op al je websites en
apps.

Doelgroep
De app is gemaakt voor iedereen die gebruik wil maken van wachtwoordbeheer.

Kosten
Gratis

Systeem
De app vereist op iOS apparaten versie 11.0 of hoger en voor Android apparaten een
besturingssysteem van 5.0 of hoger.

Meer informatie
Website & download: https://www.dashlane.com/nl
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