
Doelgroep:
Iedereen die notities en informatie wil maken, 

beheren en elektronisch opslaan zodat deze 

eenvoudig georganiseerd worden.

Deelnemers dienen vertrouwd te zijn met de 

Windows-omgeving en Windows kunnen gebruiken 

om informatie op hun computers te beheren. In het 

bijzonder moeten ze programma’s kunnen starten en 

sluiten; navigeren naar informatie die op de computer 

is opgeslagen en bestanden en mappen kunnen 

beheren.

Formaat:
• 2 X 2 uur online of 4 uur in klasverband
• Optioneel Individuele begeleiding om het

leerproces te optimaliseren.

Materiaal:
• Uitgebreid gedetailleerd werkboek.

Gerelateerde training:
• WorkingSm@rt+Outlook

Maak samenwerken met je 
team zo eenvoudig als 1-2-3
De sleutel tot succes ligt in de mogelijkheid van teams om samen 

te werken zonder werkelijk samen te zijn. Welke uitdaging die er 

rond informatie ook is, virtueel, geografisch of tijdsgebonden, mag 

geen impact hebben op het af te leveren resultaat. De eenvoud 

waarmee de informatie onmiddellijk beschikbaar is, maakt de 

snelheid en productiviteit van het team extreem winstgevend.

Leer hoe je snel en accuraat informatie opslaat, deelt, terugvindt 

of bewerkt.Vind en deel alles wat je nodig hebt voor een specifiek 

project of onderwerp in OneNote-boek, niet in je notitieboek.

Deze workshop helpt je om:

• Binnen de Microsoft-applicatie OneNote notities te maken,

wijzigen, organiseren, verbeteren en toe te voegen.
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De Priority Management workshop WorkingSm@rt® 

+OneNote is ontwikkeld om je in staat te stellen

jouw werk onder controle te krijgen. Priority

Management leert je hoe je jouw gedrag kunt

veranderen en het gebruik van technologie kunt

optimaliseren om controle te krijgen over je tijd,

productiviteit, samenwerking en werkresultaten.

Introductie: effectief 
informatiebeheer
• Begrijp de uitdagingen van vandaag die je helpen

om werk te beïnvloeden rond informatiebeheer.

• Beslis welke aspecten van het beheer van

informatie je wil verbeteren.

Hoofdstuk 1: beste toepassingen 
voor informatiebeheer
• Identificeer de beste toepassingen rond

informatiebeheer zoals vastleggen, organiseren,

vinden, centraliseren, delen en opslaan van

informatie.

• Bepaal hoe nauwgezet je deze beste toepassingen

zal volgen en waar je kan verbeteren.

Hoofdstuk 2: aan de slag met OneNote
• Begrijp het basisconcept van OneNote.

• Begrijp de structuur van notitieboeken in

OneNote.

• Aanmaken, opslaan, delen, openen en sluiten van

een notitieboek.

• Een notitieboek gebruiken om een project te

ondersteunen.

Hoofdstuk 3: notities maken
• Notities invoegen onder secties en pagina’s.

• Sjablonen maken en gebruiken om zowel

individuele als teamnotities makkelijker te maken.

• Verschillende soorten informatie toevoegen.

• Ruimte in pagina’s beheren

Hoofdstuk 4: als team samenwerken in 
een gedeeld notitieboek
• Op een eenvoudige manier OneNote gebruiken

om vastgelegde sessies of applicaties van het

internet te linken

• Beheren van gedeelde notitieboeken.

• Als team werken in een gedeeld notitieboek.

• Verschillende versies van notitieboeken beheren

Hoofdstuk 5: notities koppelen, taggen 
en lokaliseren
• Koppelen van twee soorten informatie

• Informatie taggen

• Informatie ophalen met behulp van links en tags.

Unit 6: OneNote integreren in Outlook
• OneNote gebruiken in je dagelijkse activiteiten in

Outlook.

Gedetailleerde Synopsis:
WorkingSm@rt® + OneNote
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De unieke voordelen van trainingen bij Priority Management

• Optioneel : een individuele opvolging op de werkplek of online (45 minuten) die ervoor zorgt dat de 
leerpunten worden toegepast.
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