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Inleiding
Voor u ligt een document met daarin korte samengevoegde handleidingen over het gebruik van Google agenda,
online documenten en andere kernapps zodat u aan de slag kan met Google Apps.

Algemeen
Voor overige informatie over Google en het gebruik van Google Apps kunt u terecht in het openbaar
informatiecentrum voor gebruikers, hier zijn de meest recente versies van gebruikershandleidingen te vinden.
Bezoek het informatiecentrum op het adres:

http://learn-nl.googleapps.com/
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Google Account aanmaken
Voor alle tools en diensten van Google heeft u een Google account nodig.
Zo maak je een Google Account aan:
1. Surf naar www.google.nl
2. Klik op “Inloggen” in de rechterbovenhoek.

3. Klik op “Een account maken”.

4. Vul alle gevraagde gegevens in en klik op “Volgende stap” (volg de instructies op de daaropvolgende
schermen)
TIP: Een Google account bestaat eigenlijk uit het aanmaken van een nieuw e-mailadres in Gmail. Indien u vindt
dat u al over voldoende mailboxen beschikt, kunt u ook opteren op een account aan te maken met een bestaand
e-mailadres. Google laat het gebruik van andere domeinen zonder bijkomende problemen toe.

4
Dussense Boys 2014

5. U bent nu in het bezit van een Google account
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Inloggen met uw Google Account
1. Surf naar www.google.nl
2. Klik op “Inloggen” in de rechterbovenhoek.

3. Vul hier uw emailadres en wachtoord in wat u hebt opgegeven bij de registratie bij Google en kies
uiteindelijk voor “Inloggen”

4. Kies in uw venster voor het tegelicoon
Er zal een scherm tevoorschijn komen met daarin verschillende Google functionaliteiten. Afhankelijk van uw
vervolgstappen kunt u hier kiezen voor “Drive” of “Agenda” (deze worden in dit document beschreven)
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Google Agenda
Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken
Met de gratis online agenda van Google is het heel eenvoudig om alle belangrijke afspraken op één plek bij te
houden.

De agendaweergave
Aanmelden bij Google Agenda. De weekweergave van de agenda wordt weergegeven. Hier is een voorbeeld:

Als u de agendaweergave wilt wijzigen, klikt u op de tabs in de rechterbovenhoek van de weergave.
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Een vergadering plannen
U kunt een vergadering plannen door op de link Maken te klikken of door op een willekeurige plek in uw agenda
te klikken.
1. Google Agenda openen.
2. Voer een van de volgende opties uit:

Optie 1: klik in de linkerbovenhoek van de agenda op Maken om de detailpagina van een afspraak te openen.

Optie 2: klik op een plek in de agenda om een afspraak van 1 uur te maken. Of klik en sleep om een afspraak te
maken die langer dan 1 uur duurt. Typ de titel van de afspraak in het vak. Hier is een voorbeeld:
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Klik op Afspraak maken om de afspraak direct te publiceren, of klik op Afspraak bewerken om meer details toe
te voegen aan de afspraak.


Voer details in, zoals herhalingen, gasten, een agenda en een herinnering.



Klik op Opslaan.

Afspraakdetails later bewerken
Als u al een vergadering heeft gepland en gepubliceerd, kunt u de details ervan bewerken door op de titel van de
vergadering te klikken in uw agenda.

Opmerking: wanneer u de afspraakdetails heeft ingevoerd, klikt u op Opslaan boven aan de pagina met
afspraakdetails.

Gasten uitnodigen
1. Ga naar de pagina met afspraakdetails van de vergadering.
2. Geef in het gedeelte Toevoegen: gasten, aan de rechterkant van de pagina, de eerste letters op van de
naam van een gast om het adres in uw bedrijfsadresboek op te zoeken.
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3. Selecteer de gast om hem of haar aan de lijst Gasten toe te voegen.
4. Blijf e-mailadressen van de gasten een voor een toevoegen.





Belangrijk:
Als uw beheerder Google Discussiegroepen (mailinglijsten) voor uw domein heeft ingesteld, kunt u een
groepsadres aan de gastenlijst toevoegen. Of u maakt uw eigen groep van contactpersonen in uw
persoonlijke contactpersonen en voegt deze groep toe aan de gastenlijst.
Als u een gastenlijst uit een andere bron kopieert (bijvoorbeeld een document) en plakt, zorg dan dat u de
adressen door komma's gescheiden houdt (puntkomma's worden niet ondersteund).

1. U kunt eventueel opties selecteren in de sectie Voor gasten om gasten toe te staan (of juist te
verbieden) afspraakgegevens te wijzigen, meer mensen voor uw afspraak uit te nodigen of te
bekijken wie de andere gasten zijn.

2. Vul desgewenst de overige velden op de pagina in.
3. Klik op Opslaan.
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U kunt kiezen of u uitnodigingen naar de gasten wilt versturen. De gasten kunnen op uw afspraakuitnodiging
reageren en opmerkingen toevoegen.
Tip: als u de beschikbaarheid van gasten wilt controleren voordat u een afspraak maakt, gebruikt u het tabblad
Tijdstip zoeken. U kunt bekijken hoe de door u voorgestelde tijd (in het blauwe vak) voor elke gast uitpakt.

Gebruik zo nodig de opties voor datum en tijd boven aan het tabblad om het vergadertijdstip te wijzigen. Of sleep
het blauwe vak naar een tijdstip waarop alle gasten beschikbaar zijn.

U kunt als volgt een ruimte of een andere bron voor uw vergadering boeken
1. Ga naar de pagina met afspraakdetails van de vergadering.
2. Klik in het gedeelte Toevoegen: op Ruimtes, enz.
3. Voer een van de volgende opties uit:
Optie 1: Typ een deel van de naam van de ruimte of bron in het vak. Er verschijnt een lijst met overeenkomende
bronnen.

Als u bijvoorbeeld in de volgende schermafbeelding ca begint te typen, verschijnen twee ruimtes: Acadia en
Bryce Canyon.
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Optie 2: Blader door de lijst om de ruimte of andere bron te zoeken die u wilt boeken.

1. Controleer of de bron beschikbaar is op het tijdstip van uw vergadering.
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
2. Als u een beschikbare bron wilt boeken, klikt u op Toevoegen (links van de bronnaam). Als er geen
bronnen beschikbaar zijn, probeert u het tijdstip of de dag van uw afspraak te veranderen. Als u
eenvoudig een tijdstip wilt vinden dat voor alle gasten en bronnen geschikt is, klikt u op het tabblad
Tijdstip zoeken.
3. Nadat u alle afspraakdetails heeft ingevoerd, vergeet dan niet op de knop Opslaan te klikken.

U kunt als volgt een herinnering instellen voor de vergadering
1. Open de vergadering.
2. Kies onder Herinneringen het type herinnering dat u wilt ontvangen (pop-up of e-mailbericht) en
wanneer u deze wilt ontvangen.

3. Klik op Een herinnering toevoegen als u meer herinneringen wilt toevoegen.
4. Vergeet niet op de knop Opslaan te drukken.

U kunt als volgt een terugkerende vergadering instellen
1. Ga naar de pagina met afspraakdetails.
2. Vink het vakje aan links van Herhalen.
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3. In de pop-up Herhalen selecteert u een optie uit de vervolgkeuzelijst Herhalingen.

4. Afhankelijk van uw selectie uit de vervolgkeuzelijst Herhalingen, kunt u nader definiëren hoe de
vergadering terugkeert, inclusief vermelding van begin- en einddatum (indien van toepassing).
5. Rond het maken van uw vergadering af zoals gebruikelijk.

Een bestand als bijlage toevoegen aan de uitnodiging voor een vergadering
Wat de beste manier is om dit te doen, hangt af van de vraag of uw Google Apps-beheerder Agenda Labs voor
uw domein heeft ingeschakeld. (Als Agenda Labs voor uw domein is ingeschakeld, wordt een tabblad Labs
weergegeven wanneer u Instellingen selecteert in het tandwielmenu.)

Als Agenda Labs voor uw domein is ingeschakeld:
Controleer eerst of de Agenda-lab Bijlagen bij afspraken is ingeschakeld.
1. Selecteer Instellingen in het tandwielmenu en ga naar het tabblad Labs.
2. Selecteer Inschakelen naast Bijlagen bij afspraken.
3. Klik op Opslaan.
U kunt als volgt een bijlage toevoegen met behulp van de lab:
1. Open de vergadering.
2. Klik in het gedeelte Bijlage op Bijlage toevoegen.
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3. Vink het selectievakje aan naast een of meer bestanden van Google Documenten en klik op Selecteren.

Of klik voor andere bestandstypen (zoals PDF), op Uploaden en volg de prompts om uw bestand(en) te
uploaden.
4. Bijlagen toevoegen. Hier ziet u een afspraak met zowel een als bijlage bijgevoegd Google-document als
een Microsoft Word-document dat naar Google Documenten was geüpload:

5. Vergeet niet op de knop Opslaan te klikken nadat u alle afspraakdetails heeft ingevoerd.

Als Agenda Labs niet voor uw domein is ingeschakeld:
Voor deze optie moet uw bijlage een Google-document zijn of op een andere manier beschikbaar zijn via een
URL. (Google Documenten genereert een URL voor elk document dat u maakt.) Als u een Microsoft Office- of
PDF-document als bijlage wilt toevoegen, hoeft u het alleen maar eerst naar Google Documenten te uploaden en
het eventueel te converteren naar de Google Documenten-indeling.
Als u een URL voor uw document heeft, kunt u deze als volgt aan uw afspraak toevoegen:
1. Open de vergadering.
2. Kopieer en plak in het veld Beschrijving de door Google Documenten gegenereerde URL.
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3. Nadat u alle afspraakdetails heeft ingevoerd, vergeet dan niet op de knop Opslaan te klikken.
Opmerking: u kunt ook een bijlage toevoegen met behulp van een van de volgende methoden:
●
●

Verstuur de bijlage in een afzonderlijk e-mailbericht naar de gasten.
Plan de afspraak via Gmail. Stel een nieuw bericht op en voeg het bestand als bijlage toe. Klik vervolgens
op Uitnodiging en voer de informatie over de afspraak in. U kunt echter geen ruimte boeken via Gmail,
daarom moet u de afspraak later in Google Agenda bewerken.

De agenda afdrukken
1. Zorg dat de agenda's die u wilt afdrukken zijn gemarkeerd in uw lijst onder Mijn agenda's. Als dat niet zo
is, klikt u op de agenda's om ze te selecteren of om de selectie op te heffen.
2. Selecteer boven aan de agendaweergave het tijdsbestek dat u wilt afdrukken. Selecteer bijvoorbeeld Dag
of Week.

3. Klik op het pictogram voor afdrukken. In het Afdrukvoorbeeld voor agenda venster kunt u een
tekengrootte, afdrukstand en andere opties selecteren.
4. Selecteer de gewenste opties en klik op Afdrukken.

Google Agenda: herinneringen, delen en andere functies instellen
Herinneringen voor afspraken instellen
Standaard ontvangt u 10 minuten voor elke afspraak in uw agenda een e-mail en een pop-up herinnering. Als u
16
Dussense Boys 2014

uw standaardinstellingen voor herinneringen wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Open Google Agenda.
2. Klik in het gedeelte Mijn agenda´s op de pijl omlaag die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer
boven uw agenda houdt, en selecteer Meldingen in de vervolgkeuzelijst.

3. Selecteer in het gedeelte Herinneringen voor afspraken E-mail of Pop-up in de vervolgkeuzelijst.

4. Geef de gewenste herinneringstijd op (tussen een minuut en vier weken).
5. Of klik op Herinnering toevoegen om een nieuwe herinnering te maken of verwijderen om een
bestaande herinnering te verwijderen.
6. Klik op Opslaan.

Meldingen voor afspraken instellen
Standaard ontvangt u een e-mailbericht wanneer iemand u voor een nieuwe afspraak uitnodigt, een bestaande
afspraak wijzigt of annuleert, of op een afspraak reageert. U kunt uw standaardinstellingen voor meldingen als
volgt wijzigen:
1. Open Google Agenda.
2. Klik in het gedeelte Mijn agenda´s op de pijl omlaag die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer
boven uw agenda houdt, en selecteer Meldingen in de vervolgkeuzelijst.
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3. Vink in het gedeelte Kiezen hoe u een melding wilt ontvangen het selectievakje E-mail aan voor elk
meldingstype dat u wilt ontvangen.

4. Klik op Opslaan.
Opmerking: als u de optie Dagelijkse agenda selecteert, worden in de agenda die u per e-mail verstuurt, de
aangebrachte veranderingen niet zichtbaar in afspraken die na 5 uur in de ochtend lokale tijd zijn gemaakt.

Uw agenda delen
Standaard worden uw beschikbaar/bezet-instellingen met iedereen gedeeld in uw domein. U kunt extra informatie
delen met iedereen of alleen met specifieke medewerkers, of helemaal geen agendagegevens meer delen.
1. Open Google Agenda.
2. Klik in het gedeelte Mijn agenda´s op de pijl omlaag die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer
boven uw agenda houdt, en selecteer vervolgens Deze agenda delen.
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3. Selecteer de opties voor delen die u wilt gebruiken voor uw agenda.
4. Klik op Opslaan.

De agenda van een andere gebruiker bekijken
Als andere gebruikers hun agenda met u hebben gedeeld, kunt u deze agenda's bekijken. Als een gebruiker nog
niet zijn of haar agenda met u heeft gedeeld, kunt u een aanvraag naar deze persoon sturen.
1. Open Google Agenda.
2. In de lijst Andere agenda's aan de linkerkant, typt u een gebruikersnaam of adres in het veld De agenda
van een collega toevoegen. Klik in de lijst die verschijnt op de gebruiker waarvan u de agenda wilt
toevoegen.

3. Als de gebruiker zijn of haar agenda met u heeft gedeeld, wordt deze weergegeven in de lijst onder
Andere agenda's en worden de afspraken van de gebruiker in uw agenda weergegeven.
Als de gebruiker zijn of haar agenda niet heeft gedeeld, ziet u een pagina waarop u een aanvraag naar
de gebruiker kunt sturen. Bewerk eventueel het standaardbericht en klik op Uitnodiging verzenden.
Tip: als u de afspraken van de gebruiker in uw agenda wilt verbergen of weergeven, klikt u op de agenda in uw
lijst.

Een extra agenda maken
U kunt een onbeperkt aantal secundaire agenda's maken. U kunt bijvoorbeeld een agenda instellen die uw
werkgroep of team kunnen delen. Elke agenda die u maakt, wordt in uw lijst onder 'Mijn agenda's' weergegeven.
1. Open Google Agenda.
2. Klik op de pijl omlaag naast Mijn agenda´s en selecteer Nieuwe agenda maken in de vervolgkeuzelijst.
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3. Voer in het venster Nieuwe agenda maken een naam in voor de agenda. U kunt ook een beschrijving en
locatie opgeven en een tijdzone en deelopties voor de agenda selecteren.
4. Klik op Agenda maken als u klaar bent met het instellen van de agenda.

Google Agenda: Wat is niet beschikbaar in Google Agenda
Google Agenda biedt de meeste functies die u ook gewend bent van andere toepassingen, zoals Microsoft
Outlook of Lotus Notes. Enkele functies zijn echter nog niet beschikbaar of werken anders:
●
●

●
●

Offline toegang -- u kunt alleen offline in uw agenda werken als uw Google Apps-beheerder Offline
toegang voor Google Agenda voor uw domein heeft ingesteld.
Meldingen voor uitnodigingen -- als u een "fragment" van een bericht rechts onder in uw bureaublad
wilt weergeven, of een melding wilt horen wanneer er een nieuwe uitnodiging binnenkomt, moet u de
standaloneclient Google Talk Labs-versie installeren. Als u dat niet doet, wordt gewoon een melding in de
rechteronderhoek van het Gmail-venster weergegeven. U kunt ook een pop-up- of e-mailherinnering
instellen in de Google Agenda-instellingen.
Slepen en neerzetten voor bijlagen: als u een bijlage aan een afspraak wilt toevoegen, moet u een link
naar de bijlage opgeven op het intranet of in Google Documenten.
Opties voor aangepaste weergave: er is geen afzonderlijk leesvenster of er zijn geen aangepaste
weergaven en u kunt geen onderdelen verplaatsen in het venster van Google Agenda.

Google Agenda Helpcenter: Google Agenda
Mocht u na het lezen van deze handleiding toch nog vragen over hebben over het gebruik van de
Google Agenda, dan kunt u allereerst terecht in het Google Helpcenter. Hierin staan talloze uitgebreide
handleidingen over het gebruik van de Google Agenda.

U kunt het Google Agenda Helpcenter bezoeken op:
https://support.google.com/calendar/?hl=nl
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Google Drive
Google Drive: uw bestanden openen en organiseren
Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google-documenten opslaan en openen, waar u ook bent.
Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een mobiel apparaat wijzigt, wordt het automatisch
bijgewerkt op elk apparaat waarop u Google Drive heeft geïnstalleerd. U heeft altijd de laatste versie van uw
bestanden en Google-documenten bij de hand. Lezen, bewerken, delen en samen aan uw bestanden werken,
waar u ook bent!

Google Drive introductiefilm
1. Ga in uw browser naar drive.google.com/start

2. Klik op
en een instructiefilm (Engelstalig) zal zich afspelen. Hierin
worden de belangrijkste functionaliteiten van Google Drive in besproken .
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Inloggen op Google en uw Drive bezoeken
U kunt uw Google Drive bezoeken op in uw browser te gaan naar:
drive.google.com
U kunt hier inloggen met uw google account. U heeft hier een google account voor nodig, (aangemaakt in
hoofdstuk XX van dit document). Het Google Drive beginscherm zal zich na inloggen tonen.

Google Drive installeren
Download en installeer Google Drive voor uw Mac/pc. Hiermee kunt u bestanden vanaf uw vaste schijf naar
Google Drive op internet synchroniseren, waardoor u altijd en vanaf elk apparaat toegang heeft tot uw bestanden.
Synchronisatie is ingebouwd: om het in te stellen hoeft u alleen maar verbinding tot stand te brengen met internet.
Als de koppeling niet beschikbaar is of als u Google Drive niet wilt installeren, biedt Google Drive nog steeds
internettoegang tot al uw Google-documenten en tot alle bestanden die u handmatig uploadt, net als de
documentenlijst die u mogelijk al gebruikt.

Installatie instructie
Stappen
1. Ga naar http://drive.google.com
2. Login met je emailadres en je bijbehorende wachtwoord (van je google account)
3. Klik op “Download Drive”
4. Klik op “Bestand opslaan” en kies een locatie op je computer (bijvoorbeeld “Bureaublad”)
5. Open googledrivesync.exe om Google Drive automatisch op uw pc te installeren en te starten. (U kunt
een waarschuwing ontvangen dat Google Drive een applicatie is die is gedownload van internet. Klik op
de knop Openen.)
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account op in het venster dat wordt
geopend.
7. Voltooi de instructies van het installatiepakket.
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8. Start Google Drive voor uw pc op vanuit het menu Start. Sleep bestanden en mappen naar uw Google
Drive-map om met de synchronisatie van items naar Mijn schijf (onderdeel van Google Drive op het
internet) te beginnen.
9. Zodra u Google Drive voor uw Mac/pc heeft geïnstalleerd, kunt u
het vinden op de taakbalk van Windows of de menubalk op de Mac.
Zo ziet Google Drive er uit op de taakbalk van Windows:

U kunt op het pictogram klikken om de synchronisatiestatus weer te geven,
naar uw Google Drive-map op de computer of op internet gaan, de
synchronisatie onderbreken, voorkeuren instellen en meer. Zo ziet het eruit
op Windows:

Kennismaken met uw Drive
Er zijn talloze manieren om uw bestanden, mappen en Google-documenten in Google Drive op internet te
bekijken. Hieronder geven we een kort overzicht.

Mijn schijf
Wanneer u voor het eerst naar Google Drive op internet gaat, staan alle bestanden en mappen die u heeft
geüpload en uw Google-documenten in de sectie met de naam Mijn schijf:

Als u Google Drive voor uw Mac/pc heeft geïnstalleerd, wordt de inhoud van Mijn schijf automatisch
gesynchroniseerd met de inhoud van een folder met de naam Google Drive op uw computer. Alleen de
inhoud van Mijn schijf wordt gesynchroniseerd. (U kunt bestanden die met u zijn gedeeld verplaatsen
naar Mijn schijf als u wilt dat deze worden gesynchroniseerd naar uw computer en mobiele apparaten.)

Gedeeld met mij
Gedeeld met mij is de plaats waar u de bestanden, mappen en Google-documenten vindt die met u zijn gedeeld:
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In Gedeeld met mij worden alleen items weergegeven die expliciet met u zijn gedeeld. U vindt hier geen items
die zijn gedeeld met 'Openbaar' of 'Iedereen met de link'. (U kunt deze items vinden door te zoeken in de
weergave Alle items.)
Tip: zoekt u naar een map die met u is gedeeld? Klik op Sorteren > Titel in de weergave Gedeeld met mij om
alle mappen die met u zijn gedeeld aan het begin van de lijst te plaatsen, zoals in de afbeelding hierboven.

Weergaven Met ster en Recent
Klik op Met ster om alle items weer te geven die u met een ster heeft gemarkeerd. Klik op de ster links van een
item om het te markeren. Sterren zijn vergelijkbaar met Bladwijzers of Favorieten in een browser en dienen om
websites te markeren die u vaak bezoekt.
Gebruik de weergave Recent om alle privébestanden en gedeelde bestanden weer te
geven die u heeft geopend, in omgekeerde chronologische volgorde. Dit is een handige
manier om uw meest recente bestanden snel te vinden.

Activiteit en Alle items
Klik op Meer in de linker kolom om een paar extra weergaven te zien:
De weergaven Activiteit en Alle items lijken erg op elkaar. In beide weergaven vindt u
dingen die met iedereen in uw organisatie (niet alleen met u) zijn gedeeld, zodat u er
waarschijnlijk dingen vindt waarvan u nog niet op de hoogte was.
●

In Activiteit vindt u alles wat onlangs is bewerkt.
Staan er teveel items in uw activiteitenlijst? Selecteer de items die u niet in de
lijst wilt zien en klik op Uit activiteit verwijderen:
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Opmerking: deze knop wordt alleen weergegeven in de weergave Activiteit. In andere weergaven klikt u
op Meer > Niet weergeven in Activiteitenlijst.
●

In Alle items wordt alles in Google Drive weergegeven, behalve items die zich in uw prullenbak
bevinden. U kunt geen items uit deze weergave verwijderen (behalve door ze weg te gooien, dat wil
zeggen, naar de prullenbak te verplaatsen), zodat dit de beste plaats is om te zoeken als u iets niet kunt
vinden.

Prullenbakweergave
De prullenbak bevat alles wat u heeft weggegooid. Als u een item wilt weggooien, selecteert u het en klikt u op
het prullenbakpictogram dat nu verschijnt:

Opmerking: u kunt alleen uw eigen items weggooien. Items die niet van u zijn, kunt u wel uit uw eigen Google
Drive verwijderen, namelijk door te klikken op Meer > Verwijderen, maar u kunt ze niet uit het programma
Google Drive van iemand anders verwijderen.
Uw prullenbak wordt niet automatisch leeggemaakt. U zult hem dus af en toe handmatig moeten leegmaken.
Items in uw prullenbak tellen nog steeds mee voor uw opslaglimiet, dus door uw prullenbak leeg te maken, maakt
u ruimte vrij. Als u uw prullenbak leeg wilt maken gaat u als volgt te werk:
●

Klik in de weergave Prullenbak op Prullenbak leegmaken om alles permanent te verwijderen:

●

U kunt ook individuele items selecteren en klikken op Definitief verwijderen:
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Tip: u kunt een item dat u in de prullenbak heeft geselecteerd ook herstellen.

Een bestand of informatie over een bestand bekijken
We hebben al gezien hoe bestanden worden weergegeven in de standaardlijstweergave van Google Drive. Dit is
de meest compacte manier om bestanden weer te geven. Als u liever van elk bestand een voorbeeld ziet in
Google Drive, klikt u op het pictogram Overschakelen op raster in de rechterbovenhoek van Google Drive op
het web:

Uw bestanden worden nu weergegeven in een raster met miniaturen. Zo kunt u een bestand vinden zonder elk
bestand te openen:

Als u naar de lijstweergave wilt teruggaan, klikt u op het pictogram Overschakelen naar de lijst:

Terwijl er in de rastermodus een voorbeeld van het bestand wordt weergegeven, geeft de lijstmodus een
beschrijving van uw bestanden:
1. Selecteer een bestand, map of Google-document in de lijstweergave.
2. Klik op het pictogram Voorbeeld dat wordt weergegeven wanneer u één item selecteert:
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Er wordt nu informatie weergegeven over het geselecteerde item:

3. Klik op een van de potloodpictogrammen als u de instelling voor delen, de beschrijving of de locatie van
het item wilt wijzigen:

Uw bestanden sorteren
Hoe meer bestanden u heeft, hoe moeilijker het wordt om bestanden terug te vinden. Eén manier om bestanden
sneller te vinden is door ze te sorteren. Klik op het menu Sorteren om uw opties te zien:
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De bovenstaande sorteeropties zijn beschikbaar in de meeste Google Drive-weergaven. In de weergave
Activiteit worden de items echter automatisch gesorteerd op datum/tijd van laatste wijziging. Het menu Sorteren
is in deze weergave daarom niet beschikbaar. Met de weergave Recent kunt u items sorteren op de datum/tijd
dat u ze het laatst heeft geopend of bewerkt.
Hier volgen nog meer tips:

●

Als u items wilt zien die onlangs nog door iemand (niet alleen door u) zijn gewijzigd, sorteert u op Laatst
gewijzigd. Zo weet u welke items onlangs nog door uw collega's zijn gewijzigd.

●

Kies Laatst door mij geopend om items te vinden die u onlangs nog heeft geopend, ongeacht of u deze
heeft gewijzigd of niet. Dit is een handige manier om terug te gaan naar items waarnaar u kort geleden
nog heeft gekeken als u per ongeluk een tabblad in uw browser heeft gesloten of heeft vergeten een
bladwijzer te maken.

●

Sorteer op Titel als u de naam van een item weet en het wilt opzoeken in een alfabetische lijst. Hierbij
staan alle mappen in Mijn schijf en Gedeeld met mij vooraan, zodat het ook een handige manier is om
naar mappen te zoeken.

●

Sorteer op Gebruikte quota als u wilt weten welke bestanden de meeste ruimte innemen. Als u
opslagruimte wilt vrijmaken kunt u bestanden weggooien door ze naar de Prullenbak te verplaatsen,
maar vergeet niet ze permanent uit de Prullenbakweergave te verwijderen om de schijfruimte werkelijk vrij
te maken.
Alleen gesynchroniseerde of geüploade bestanden nemen opslagruimte in op de schijf. Bestanden die
met u zijn gedeeld en bestanden in Google Documenten (bijvoorbeeld een Google-document of
spreadsheet) nemen geen schijfruimte in. Items die niet meetellen voor de gebruikte opslagruimte worden
in Google Drive weergegeven als "---".

29
Dussense Boys 2014

Tip: heeft u extra opslagruimte nodig? U kunt extra opslagruimte kopen, maar neem hierover eerst
contact op met uw systeembeheerder. Mogelijk doet uw organisatie dat voor u.

Een bestand zoeken
Typ een woord of woordgroep in het zoekvak van Google Drive in om een bepaald bestand, Google-document of
een bepaalde map te zoeken.

Uw zoekresultaten beperken
Klik in het zoekvak op de pijl naar beneden om geavanceerde zoekopties weer te geven:

\
1. Klik op een zoekoptie om de zoekactie te beperken.
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U kunt stap 1 en 2 meerdere malen herhalen om de zoekresultaten verder te filteren. Misschien weet u
bijvoorbeeld dat het bestand dat u zoekt een spreadsheet is waarvan u niet de eigenaar bent. Klik in dat
geval op deze opties. Het zoekvak ziet er nu zo uit:

Tip: klik op de x op een optie om dat filter te verwijderen of klik op de grote X rechts om alle
zoekresultaten te verwijderen.
2. Op dit punt ziet u waarschijnlijk al wat u zoekt. Zo niet, typ dan een zoekopdracht en klik op de
blauwe zoekknop.

Uw bestanden organiseren
Er bevinden zich waarschijnlijk heel veel bestanden in Mijn schijf en anders zal al het al snel zo ver zijn. U kunt
uw bestanden op inhoud in verschillende mappen onderbrengen, net zoals u op uw computer doet.

Map maken in Google Drive op internet
1. Klik op de rode knop met de tekst Maken en selecteer vervolgens Map:

2. Voer een naam in voor de map en klik op OK. Uw nieuwe map wordt nu gemaakt in Mijn schijf:
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Tip: als Mijn schijf (of een map in Mijn schijf) op het scherm wordt weergegeven, kunt u ook klikken op het
pictogram Nieuwe map om een map te maken in uw huidige locatie:

Bestanden naar een map verplaatsen
1. Selecteer het vakje voor het item (of de items) die u wilt verplaatsen.
2. Klik op het map pictogram:

3. Selecteer in het dialoogvenster Organiseren de map waar u uw items naartoe wilt verplaatsen:

Tip: wilt u uw bestand (of bestanden) in meerdere mappen opslaan? Selecteer alle plaatsen waar u het
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item terug wilt kunnen vinden met de Ctrl- of de Command-toets.
4. Klik op Wijzigingen toepassen.

Een map delen
Kijkt u nog even naar de afbeelding hierboven. Op de map 'Support' staat een poppetje. Dat betekent dat de map
met andere personen wordt gedeeld. U kunt een bestand of map delen, net zoals u uw Google-documenten
mogelijk ook al heeft gedeeld. Het is heel eenvoudig:
1. Selecteer het vakje voor het bestand of de map die u wilt delen.
2. Klik op het pictogram Delen:
Zie Documenten delen en samenwerking voor meer informatie over deelopties.

Bestanden/Mappen delen door ze in uw Google drive te plaatsen
Er bevinden zich waarschijnlijk heel veel bestanden in Mijn schijf en anders zal al het al snel zo ver zijn. U kunt
uw bestanden op inhoud in verschillende mappen onderbrengen, net zoals u op uw computer doet.

Elk bestand verplaatst naar uw Google Drive wordt niet meer opgeslagen op de harde schijf van uw
computer. Als je graag een versie van het bestand op de computer en uw Google Drive te houden, kunt
u een kopie maken en vervolgens “plakken” in de Google Drive map.

Bestanden uploaden via uw PC:
1. Zoek het bestand op uw computer die u wilt uploaden naar uw Google Drive.
2. Klik, houd en sleep het bestand naar de map Google Drive.

3. Het bestand is nu toegevoegd aan uw Google Drive! Het bestand zal nu bereikbaar zijn als u inlogt op:
drive.google.com
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Als u liever de snelkoppeling niet gebruikt, kunt u het bestand slepen/kopiëren naar de map Google Drive welke in
de Windows Verkenner wordt weergegeven.

Mappen uploaden via uw PC
Het uploaden van individuele bestanden een zeer tijdrovend gebeuren geworden. Gelukkig kunt u ook
hele mappen verplaatsen naar Google Drive. Wanneer u een map, (de map en alle bestanden die erin
zijn opgeslagen) wil uploaden naar uw Google Drive voert u de volgende stappen uit:
1. Zoek de map die u wilt uploaden naar uw Google Drive.
2. Klik en sleep de map naar de
snelkoppeling Google Drive op het
bureaublad
De map en de bestanden worden
automatisch toegevoegd aan uw
Google Drive.
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In dit voorbeeld hebben we bestanden geüpload naar Google Drive met behulp van Windows 7. Het proces kan iets afwijken
als u met behulp van een andere versie van Windows (XP of Vista etc.) of Mac OS X werkt.

Google Drive Help center: Google Drive
Mocht u na het lezen van deze handleiding toch nog vragen over hebben over het gebruik van de
Google Drive, dan kunt u allereerst terecht in het Google Helpcenter. Hierin staan talloze uitgebreide
handleidingen over het gebruik van de Google Drive.
U kunt het Google Drive Helpcenter bezoeken op:
https://support.google.com/drive/
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Google Mobiel
Google Mobiel: Google Agenda/Drive op uw telefoon of tablet

Google Agenda App
De Agenda-app geeft afspraken weer uit elk van uw Google-accounts die zijn gesynchroniseerd met uw
Android/IOS-apparaat. Zoek in uw App Store naar de “Google Agenda”, afhankelijk van uw type telefoon kan
deze App wel of niet beschikbaar zijn (voor IOS en Android is deze app beschikbaar).

Overige functionaliteiten
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Afspraken maken, bewerken en verwijderen.
Al uw agenda's tegelijkertijd bekijken, waaronder niet-Google-agenda's.
Snel alle gasten voor een afspraak een e-mail sturen met een aangepaste boodschap vanuit een melding.

Google Drive App

Google Drive App: Google Drive op uw telefoon of tablet
Met Google Drive kunt u al uw bestanden op één plaats opslaan, zodat u er overal bij kunt en ze met anderen
kunt delen. Zoek in uw App Store naar de “Google Drive”, afhankelijk van uw type telefoon kan deze App wel of
niet beschikbaar zijn (voor IOS en Android is deze app beschikbaar).

Overige functionaliteiten


Upload bestanden vanaf uw Android/IOS-apparaat direct naar Google Drive



Gebruik de Google Drive-app voor Android/IOS voor toegang tot uw foto's, documenten, video's en overige
bestanden in Google Drive
Deel bestanden met uw contactpersonen
Open bestanden die anderen met u hebben gedeeld in Google Drive
Maak bestanden offline beschikbaar zodat u ook toegang heeft wanneer u niet met internet bent verbonden
Beheer bestanden onderweg
Maak en bewerk Google-documenten met ondersteuning voor tabellen, opmerkingen en uitgebreide
tekstopmaak
Maak en bewerk Google-spreadsheets met ondersteuning voor tekstopmaak, meerdere bladen en sorteren
Bewerkingen in uw Google-documenten en -spreadsheets worden al in luttele seconden weergegeven voor
uw bijdragers
Bekijk Google-presentaties met volledige animaties
Bekijk uw pdf's, Office-documenten en veel meer
Scan documenten, brieven en betalingsbewijzen om ze veilig te bewaren in Drive en zoek op inhoud nadat u
ze heeft geüpload
Druk uw bestanden in Google Drive onderweg af met Google Cloudprinter
Open bestanden vanaf Google Drive in uw browser met voor Drive ingeschakelde Apps
Haal voordeel uit grotere schermen met de geoptimaliseerde ervaring voor tabletgebruikers met Honeycomb
(Android 3.0+)
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