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1. Inleiding 

In deze handleiding leest u meer over de werking van de functionaliteit van de GO. app voor de Apple 
iPad. De GO. app kent zowel standaardfunctionaliteit als optionele uitbreidingsmodules. Optionele 
modules die tegen meerprijs gekocht kunnen worden, worden gemarkeerd met een (€). Deze 
handleiding is (na inloggen) ook digitaal in de app beschikbaar onder de info knop (rechtsboven). 
Onderaan deze informatiepagina vindt u ook het versienummer van uw geïnstalleerde app.  
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2. Nieuw in deze versie 

2.1  Nieuwe functionaliteit (N) 
1. Vergadering exporteren naar uw agenda. 
2. Huidige pagina herladen. 
3. Kalender, vergaderingen, evenementen en gedownloade documenten offline beschikbaar. 
4. Inloggen zonder internetverbinding mogelijk. 
5. App vergrendelen na een instelbare duur van inactiviteit (tussen 0 tot 60 minuten, alleen bij een 

gekoppeld account). 
6. App handmatig vergrendelen (alleen bij een gekoppeld account). 
7. Tabblad documenten: filteren op datum of op behandelvergadering. (€, module speciale 

documenten) 
8. Overzicht van de laatste tien bezochte pagina’s in een sessie en de mogelijkheid daarnaar terug te 

gaan.  

2.2  Verbeterde bestaande functionaliteit (V) 
1. Vernieuwde menuweergave 
2. Home-pagina is samengevoegd met de kalenderpagina 
3. Vergaderweergave is vernieuwd: 

§ Verbeterde bundeloptie 
§ Verbeterde downloadoptie 
§ Verbeterde werking van het openen van gerelateerde agendapunten 

4. Evenementenweergave is vernieuwd (€, module evenementenkalender): 
§ Hyperlinks in de omschrijving kunnen in Safari worden geopend 

5. Themadossierspagina is vernieuwd (€, module themadossiers): 
§ Verbeterde weergave Nieuws 
§ Verbeterde werking van het openen van agendapunten 

6. Documentenpagina is vernieuwd 
7. Onderwerpenpagina is vernieuwd (€, module speciale documenten en module 

documentonderwerpen- en status) 
8. Mijn documenten-pagina is vernieuwd: 

§ Verbeterde werking van Map toevoegen 
§ Verbeterde werking van Map bewerken 
§ Verbeterde werking van Verplaatsen van documenten naar een andere map 

9. Gedeelde items staan nu op een eigen pagina i.p.v. onder mijn documenten 
10. Zoekpagina is vernieuwd (€, productgroep GO. search) 
11. Instellingen optie is aangepast 
12. Infoweergave is aangepast 
13. Notificatieweergave is aangepast (€,module pushnotificaties nieuwe content) 
14. Weergave van pagina’s in portrait-modus (verticale weergave) is aangepast 
15. Pushnotificatie content toont gedeelde documenten (€, module pushnotificaties nieuwe content) 
 
Punten gemarkeerd met ‘€’ zijn uitbreidingsmodules die tegen meerprijs aangeschaft kunnen worden. 
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3. Configuratie van de GO. app 

Voor een goede werking van de GO. app - iPad dient u over de volgende zaken te beschikken: 
 
§ Een iPad met iOS versie 8.0 of hoger. 
§ Een goed functionerende internet verbinding (voor werken in de online modus). 
§ De meest recente versie van de GO. app. 
 
Meer informatie over de ondersteunde hardware (versies van de iPad) vindt u de releasenotes van deze 
release. Als vuistregel geldt: hoe nieuwer de iPad, hoe sneller de werking van de GO. app. Vooral als 
u veel gebruik maakt van grote bestanden adviseren wij het gebruik van een nieuwer model. 
 

3.1  Installeren van de GO. app 
De app kunt u installeren door op uw iPad naar de AppStore te gaan. 
 

 
Afbeelding 1: Icoon voor de Apple AppStore applicatie 
 
Zoek in deze applicatie de gewenste GO. app op en installeer deze. 
 

3.2  Installeren van een update 
Wanneer er een nieuwe versie van de GO. app beschikbaar is dan kunt u deze installeren via de 
AppStore. Ga naar de tab ‘updates’ en installeer de update van deze applicatie als deze beschikbaar is.  
 

3.3  Afsluiten van de GO. app 
De GO. app kan gesloten worden door 1 keer op de fysieke homeknop te drukken. Dit zorgt ervoor dat 
de app inactief wordt. Om de app helemaal af te sluiten (bijvoorbeeld als u een probleem in de 
werking van de app ondervindt en de app wilt resetten) drukt u vervolgens 2 keer kort achter elkaar op 
de fysieke home knop. 
 

 
Afbeelding 2: Fysieke homeknop 
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Er wordt nu een horizontale lijst getoond van alle apps die op de achtergrond draaien. Zoek de GO. 
app op die gesloten moet worden en veeg deze weg naar boven toe. Nu is de app volledig gesloten. 
 

 
Afbeelding 3: Achtergrond applicaties 
  
 

3.4  Verwijderen van de GO. app 
Om een app te verwijderen van uw iPad houdt u het desbetreffende app-icoon op het scherm ingedrukt 
totdat er een ‘x’ bij komt te staan. De app kan dan worden verwijderd door op de ‘x’ te drukken. Er zal 
dan nog om een bevestiging gevraagd worden.  
 
LET OP: Alle gegevens van de app worden verwijderd als u de app delete. 
 

 
Afbeelding 4: app verwijderen 

3.5  Icoon batch notificaties 
Op het startscherm van u iPad kan het voorkomen dat er een rood bolletje met een getal wordt 
getoond, een zogenaamde badge. Dit getal staat voor het aantal gedeelde documenten die u nog niet 
heeft gelezen. 
 

 
Afbeelding 5: batch icoon 
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4. Menu 

Navigeren binnen de GO. app gaat via de menubalk welke onderaan het scherm zichtbaar is. Hier 
staan verschillende tabbladen die voor de gebruiker beschikbaar zijn. 
  

 
Afbeelding 6: Menu 
 
Hieronder leest u meer over de functionaliteit van de verschillende tabbladen. 
 

4.1  Kalender 

 
Afbeelding 7: Kalender 
 
Op deze pagina wordt een maandkalender getoond met daarin gegevens over vergaderingen en 
evenementen (€). Er kan door de maanden worden genavigeerd aan de hand van de keuzelijsten 
getoond bij (1). Navigatie kan op basis van jaar en maand. De knop “vandaag” navigeert terug naar de 
kalender van de huidige maand en toont in de rechter kolom (2) alle vergaderingen van de huidige 
maand. 
 
4.1.1 Swipe navigatie 
De maandkalender (3) in de linker kolom ondersteunt swipe-functionaliteit. Door over de kalender te 
swipen (vegen) van links naar rechts wordt de vorige maand getoond. Van rechts naar links de 
volgende maand. 
 
 

1 

2 

3 



 

Gebruikershandleiding GO. app - iPad 2.0 versie 1.1 26-02-2015  Pagina 9 van 35  

4.1.2 Vergadering / evenement openen 
 
In de kalender kiest u de gewenste dag of u maakt gebruik van de “vandaag” knop. Vergaderingen en 
evenementen (€) in de rechter kolom kunnen worden geopend door erop te tikken. 
 
Als er op een vergadering wordt getikt zal deze worden geopend en wordt de agenda van deze 
vergadering weergegeven. Zie item 4.1.3 voor meer details over de agendaweergave. 
 
Een evenement wordt geopend in een venster dat over de huidige weergave heen ligt. Zie item 4.1.7 
voor meer informatie over de evenementweergave. 
 
Komende vergaderingen worden met een gekleurd bolletje weergegeven. Vergaderingen die zijn 
geweest zijn grijs van kleur. 
 
Het getal in het grijze of gekleurde bolletje geeft het aantal vergaderingen en evenementen op de 
betreffende datum weer. 
 

 
Afbeelding 8: komende vergadering 
 
 
4.1.2.1 Iconen legenda 
 
Een evenement wordt gekenmerkt door het kleine kalender-icoontje en een vergadering wordt 
gekenmerkt door het kleine pagina-icoontje. 
 

 
Afbeelding 9: Evenement 

 
Afbeelding 10: Vergadering 
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4.1.3 Vergadering weergave 
 

 
Afbeelding 11: Vergadering weergave 
 
In deze weergave wordt de informatie van een vergadering weergegeven. De volgende informatie kan 
worden getoond: 
 

1. Algemene informatie: 
• Datum en tijd van de vergadering 
• Vergaderorgaan 
• Omschrijving van de vergadering 

2. Opties: 
• Documentbundel genereren (zie ook 4.1.4) 

Optie om alle/de geselecteerde documenten te bundelen in één document 
• Documenten downloaden naar “Mijn documenten” (na inloggen!) (zie ook 4.1.5) 

Optie om de geselecteerde documenten te downloaden naar “Mijn documenten”. 
• Export. Hiermee exporteert u de vergadering naar uw iPad-agenda (zie ook 4.1.6) 

3. Algemene documenten bij een vergadering tonen: 
Documenten die rechtstreeks onder de vergadering staan en niet zijn ingedeeld onder een 
agendapunt kunnen via deze optie worden geraadpleegd 

4. Agendapuntenlijst met per agendapunt: 
• Agendapuntnummer 
• Agendapunttitel 
• Agendapuntomschrijving 
• Agendapuntlocatie (optioneel) 

5. Geselecteerde agendapunt informatie: 
• Agendapunttijd en -titel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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• Agendapuntomschrijving 
• Agendapuntlocatie 
• Gekoppelde informatie 

6. Agendapunt media fragmenten: 
• Videofragmenten 
• Audiofragmenten 

7. Agendapuntdocumenten 
8. Aan het agendapunt gerelateerde agendapunten 
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4.1.4 Bundel genereren 
 
De knop “Bundel” opent een scherm met alle documenten van de huidige vergadering. U kunt in dit 
scherm de gewenste documenten selecteren door deze aan te vinken. Tik vervolgens op de knop 
“Volgende”. 
 

 
Afbeelding 12: Documenten selecteren 
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Het volgende scherm bevat een lijst met alle beschikbare mappen in uw 
“Mijn documenten”. Selecteer de gewenste map of maak een nieuwe map 
aan met behulp van de knop “Nieuwe map”. 
Wanneer u de gewenste map geopend heeft kunt u met behulp van de 
knop “In deze map plaatsen” de bundel plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste stap in het genereren van een bundel is het opgeven van een naam. In het invoerveld staat 
standaard de datum en naam van de vergadering. Wijzig deze tekst indien gewenst. Tik vervolgens op 
de knop “Bundel genereren”. 
 
Let op: omdat documentbundels dynamisch worden aangemaakt en verschillende gebruikers 
verschillende bundels kunnen hebben, is het niet mogelijk annotaties te delen met anderen. 
 

 
Afbeelding 13: bundelnaam 
 
De gegenereerde documentbundel bevat op de eerste pagina een inhoudsopgave met de 
documentnamen van de documenten die opgenomen zijn in het document. De regels in de 
inhoudsopgave kunnen gebruikt worden als navigatiemiddel binnen de documentbundel; tik de regel 
aan van de sectie die u wilt lezen. 
 

 
Afbeelding 13: Documentbundel met inhoudsopgave 
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4.1.5 Documenten downloaden 
 
De knop “Download” opent een scherm met alle documenten van de huidige vergadering. U kunt in 
dit scherm de gewenste documenten selecteren door ze aan te vinken. Tik vervolgens op de knop 
“Volgende”. 
 

 
Afbeelding 14: Documenten selecteren 
 
Het volgende scherm bevat een lijst met alle beschikbare mappen in uw “Mijn documenten”. Selecteer 
de gewenste map of maak een nieuwe map aan met behulp van de knop “Nieuwe map”. Wanneer u de 
gewenste map geopend heeft kunt u met behulp van de knop “In deze map plaatsen” de documenten 
downloaden. De app start nu het downloaden van de geselecteerde documenten.Wanneer het 
downloaden gereed is, wordt de vraag gesteld of u de Mijn documenten pagina wilt open. Zo niet, dan 
blijft u binnen de huidige vergaderweergave. 
 

 
Afbeelding 15: Mijn documenten openen 
 
Tip: Zijn documenten eenmaal opgeslagen in “Mijn documenten” dan kunt u ze ook openen via de 
pagina van de vergadering waar de documenten aan gekoppeld zijn. U kunt ze dan ook lezen en 
annoteren zonder internetverbinding. Documenten welke offline beschikbaar zijn, worden met een 
apart icoontje gemarkeerd. 
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4.1.6 Export naar iOS kalender 
 
Binnen een vergadering kunt u met behulp van de knop “Export” de vergadering opslaan in uw 
persoonlijke iPad-agenda. Het betreft een export van de titel, tijd, locatie en de beschrijving van de 
vergadering. Wanneer u voor het eerst een export doet, zal de melding worden getoond of de GO. app 
toegang mag tot uw agenda. Tik op de knop “OK”. 
 

 
Afbeelding 16: Geef de GO. app toegang tot uw agenda 
 
Er wordt een scherm getoond waarin u kunt aangeven in welke agenda u de vergadering wilt plaatsen. 
Tevens kunt u met behulp van een keuzelijst aangeven hoeveel tijd u wil reserveren voor de 
vergadering. Tik op de gewenste agenda. De melding verschijnt dat de export gelukt is. Deze kunt u 
bevestigen met de knop “OK”. 
 
In de iPad agenda kunt u op de vergadering tikken, het onderstaande scherm wordt getoond. De URL 
kunt u gebruiken om direct naar de betreffende vergadering te navigeren. 
 

 
Afbeelding 17: Afspraak in iPad agenda 
 
Let op: mocht de informatie van een geëxporteerde vergadering wijzigen, dan zullen deze wijzigingen 
niet automatisch aangepast worden in uw iPad-agenda. De GO. app kan hier op geen enkele wijze 
invloed op uitoefenen. U dient de veranderde informatie handmatig in uw agenda moeten aanbrengen. 
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4.1.7 Evenement (€) 
 

 
Afbeelding 18: Evenementweergave 
 
Evenementen worden na het openen vanuit de kalender getoond in een pop-up scherm. Hierin wordt 
informatie gegeven over het evenement: 
 

• Titel van het evenement 
• Locatie van het evenement 
• Tijd van het evenement 
• Omschrijving van het evenement 
• Bijlage bij een evenement (rechts onderin) 

 
Het scherm sluiten kan met behulp van de knop “sluiten” of door naast het scherm te tikken.
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4.2  Documenten (€, module speciale documenten) 

 
Afbeelding 19: Documentenpagina 
 
Op deze pagina worden documenten getoond van een bepaalde soort. De soorten die beschikbaar zijn 
worden aan de linkerkant getoond (landscape oriëntatie).  
 
4.2.1 Filteren 
 
De lijst met documenten kan worden gefilterd op basis van maand/jaar of op basis van de behandel 
vergadering. Kies de gewenste filtering in de eerste keuzelijst (1). Het “Maand/jaar” filter biedt twee 
extra keuzelijsten, namelijk jaar en maand. Het maand filter bevat de keuze “alle maanden” of een 
specifieke maand. 
 
De keuze behandelvergadering beschikt over één extra keuzelijst genaamd “Selecteer vergadering”. 

1 
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4.3  Mijn documenten (beschikbaar na inloggen) 

 
Afbeelding 20: Mijn documentenweergave 
 

1. Beschikbare vrije ruimte: 
Geeft aan hoeveel ruimte er nog over is in uw persoonlijke bibliotheek met gesynchroniseerde 
documenten. Deze documenten zijn herkenbaar aan het synchronisatie-icoontje links van het 
document. Los daarvan kunt u nog eigen documenten in de GO. app plaatsen. Deze worden 
niet gesynchroniseerd met uw personal cloud (geen backup!) 

2. Mappenstructuur: 
• Hoofdmap 
• Submappen 
• Map toevoegen 

3. Documentselectie-opties: 
• Openen 
• Verwijderen 
• Verplaats naar… 

4. Documentenlijst 
5. Aantal pagina’s en navigatie 

 
Besloten documenten zijn herkenbaar aan het icoon met het slotje (zie afbeelding 22). 
Gesynchroniseerde documenten zijn herkenbaar aan een synchronisatie-icoon (zie afbeelding 21). 
Wanneer een document niet meer gesynchroniseerd (offline) is betekent dit dat het document niet 
meer aanwezig is in de gekoppelde beheeromgeving (bijvoorbeeld GO. raadsinformatie, GO. 
stateninformatie of DMS). Wel is dit document nog te gebruiken in de GO. app in “Mijn 
documenten”. Deze documenten bevatten geen van de genoemde iconen. 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Afbeelding 21: Document gesynchroniseerd met de webserver 
 

 
Afbeelding 22: Besloten document 
 
4.3.1 Mappen aanmaken 
Iedere gebruiker die kan inloggen heeft standaard een hoofdmap. De gebruiker heeft zelf de 
mogelijkheid om zijn of haar mappenstructuur aan te maken. Dit kan door op de knop “Map 
toevoegen” te tikken. De eerste nieuwe map die u maakt wordt onder de hoofdmap geplaatst. Overige 
submappen worden altijd aangemaakt onder de geselecteerde map.  
 

 
Afbeelding 23: Mapnaam opgeven 
 
4.3.2 Mappen aanpassen of verwijderen 
Om een mapnaam aan te passen of een map te verwijderen kunt u naar de betreffende map navigeren 
door er op te tikken. Tik vervolgens onderin de kolom op de knop “Map bewerken” (zie afbeelding 
25). Dit opent een scherm waarmee u de naam kunt wijzigen of de map kunt verwijderen.  
 
LET OP: als u een map verwijdert worden alle onderliggende mappen en de daarin geplaatste 
documenten ook verwijderd. 
 

 
Afbeelding 24: Map bewerken 
 

 
Afbeelding 25: Mapnaam aanpassen of verwijderen 
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4.3.3 Documentselectie-opties 
U krijgt de beschikking over een aantal opties die uitgevoerd kunnen worden wanneer er meerdere 
documenten zijn geselecteerd: 
 

• Openen 
Geselecteerde documenten worden 1-voor-1 geopend in de Pdf-viewer. 

• Verwijderen 
Geselecteerde documenten worden verwijderd. 

• Verplaats naar… 
Geselecteerde document(en) naar een andere map verplaatsen 
De knop “Verplaats naar” opent het onderstaande scherm. Selecteer de gewenste map in de 
lijst door er op te tappen. De knop “In deze map plaatsen” verplaatst de geselecteerde 
documenten naar de huidige map. Indien de gewenste map niet aanwezig is kunt u een nieuwe 
map aanmaken met de knop “Nieuwe map”. 
 

 
Afbeelding 26: Documenten verplaatsen 
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4.4  Gedeeld (beschikbaar na inloggen) 
Wanneer andere gebruikers annotaties met u delen, dan kunt u deze terugvinden onder de menuknop 
“Gedeeld”. Hier worden alle documenten getoond waarvan andere gebruikers hun annotaties met u 
delen. De documenten zijn per gebruiker gegroepeerd. Tap op de gewenste gebruiker en vervolgens op 
het document. Het document opent in een nieuw scherm met daarin de annotaties van die gebruiker. 
Hoe u annotaties kunt delen met andere gebruikers, wordt uitgelegd in hoofdstuk 12. 
 

 
Afbeelding 27: Gedeelde annotaties 
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4.5  Themadossiers (€) 

 
Afbeelding 28: Themadossiersweergave 
 

1. Lijst van laatst bijgewerkte thema’s / themadossiers. 
2. Alle overige thema’s / themadossiers, die niet bij laatst bijgewerkte thema’s staan. 
3. Titel en omschrijving van het geselecteerde themadossier. 
4. Agendapunten van het geselecteerde themadossier: 

Opent de desbetreffende vergadering waar het agendapunt wordt behandeld. 
5. Documenten van het geselecteerde themadossier: 

Kunnen worden geopend in bewerk- of voorvertoonmodus. 
6. Nieuwsberichten van het geselecteerde themadossier: 

Opent in een pop-up scherm waarin het hele bericht gelezen kan worden. 
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4.6  Onderwerpen (€, module documentonderwerp- en status) 

 
Afbeelding 29: Onderwerpenweergave 
 
Op deze pagina worden alle beschikbare documentcategorieën getoond met de verschillende statussen 
binnen de categorie. Binnen de statussen kunnen onderwerpen staan met documenten. Deze 
documenten kunnen binnen de app geopend worden.  
 
Alleen onderwerpen uit het geselecteerde jaar worden getoond.  
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4.7  Notificatie (€, module pushnotificaties door beheerder) 

 
Afbeelding 30: Notificatie verzenden 
 
De beheerders van de GO. app kunnen een tekstbericht (notificatie) versturen aan bepaalde 
gebruikersgroepen. Deze berichten worden via de notificatieservice van Apple naar de geselecteerde 
gebruikers gestuurd. Deze gebruikers krijgen dan deze melding op hun iPad zolang dit door de 
gebruiker is toegestaan. Berichten kunnen maximaal uit 100 tekens bestaan. 
 
LET OP: deze dienst is uitsluitend beschikbaar als uitbreidingsmodule. Berichten worden alleen 
verzonden naar geselecteerde gebruikersgroepen met een inlogaccount. 
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5. Instellingen 

Onder het tandwiel-icoontje (rechtsboven, beschikbaar na inloggen) vindt u het instellingenmenu. 
 

 
Afbeelding 31: Instellingenknop 
 
De volgende onderdelen kunnen worden ingesteld: 

1. Wachtwoord wijzigen: 
U kunt het wachtwoord van uw eigen 
account wijzigen. Let op: hiermee wijzigt u 
ook de inloggegevens voor GO. 
raadsinformatie (RIS / BIS) of GO. 
stateninformatie (SIS). 

2. Account ontkoppelen: 
Uw account ontkoppelen van deze app op 
deze iPad, zodat u desgewenst de GO. app 
op een andere iPad kunt installeren. 

3. App vergrendelen (uitloggen): 
De app wordt direct vergrendeld. Een 
wachtwoord is vereist om de app te 
ontgrendelen. 

4. App instellingen: 
Opent een scherm, binnen de instellingen 
van de iPad, waarin de geldigheid van de 
inlogsessie na afsluiten kan worden 
ingesteld; standaard 30 minuten tot 
maximaal 60 minuten. Tevens kunt u alle 
data (documenten en annotaties) van uw 
iPad verwijderen. Zie Afbeelding 32. 

5. Standaard eigen notitiekleur: 
De standaardkleur van uw notities 
(annotaties) op uw scherm. 

6. Kleur eigen notities bij derden: 
De kleur waarin uw notities bij anderen 
zichtbaar zijn. 

7. Aantal zoekresultaten: 
Het aantal zoekresultaten dat getoond moet 
worden per keer. 

8. Standaard zoekfilters: 
Instellingen voor zoekfilters die standaard 
geselecteerd kunnen zijn bij het zoeken. 
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Afbeelding 32: App instellingen 
 

5.1.1 Inloggen / uitloggen 
 
U kunt in de GO. app inloggen met dezelfde gegevens als uw account voor GO. raadsinformatie 
(RIS/BIS) of GO. stateninformatie. Deze bestaan uit een e-mailadres en een wachtwoord. De app 
bevat uitsluitend openbare informatie zolang er niet is ingelogd. Als u bent ingelogd krijgt u ook 
toegang tot eventuele besloten informatie.  
 
5.1.1.1 Eerste inlog 
 
U kunt inloggen met behulp van de knop “Account koppelen” boven in het scherm, zie Afbeelding 33. 
Wanneer u voor het eerst inlogt in de GO. app zal deze vragen om uw e-mail adres en wachtwoord.  
Tijdens de eerste inlogprocedure wordt de GO. app gekoppeld aan uw inloggegevens en iPad. Meer 
informatie over het koppelen van een account kunt u vinden in hoofdstuk 6. 
 

 
Afbeelding 33: Account koppelen 
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Afbeelding 34: Inloggen 
 
 
5.1.1.2 Uitloggen / vergrendelen 
 
Als u weer wilt uitloggen dan kunt u dit via het instellingen menu 
boven in beeld (1) doen. De knop “App vergrendelen” (2) is 
beschikbaar in de rubriek Vergrendel opties. 
 
 
 

1 

2 
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6. Koppelen en ontkoppelen 

6.1  Koppelen 
Bij de eerste keer inloggen in de app wordt uw account aan de app op de iPad waarop u inlogt 
gekoppeld. Dit betekent dat alleen u in deze app kunt inloggen op deze iPad. Een account kan maar 
aan één app / iPad worden gekoppeld. Met de knop “Account koppelen” kunt u de GO. app koppelen 
aan uw account. Om te ontkoppelen zie hoofdstuk 6.2.  
 

 
Afbeelding 35: Account koppelen 
 

 
Afbeelding 36: Inloggen 

6.2  Ontkoppelen 
U kunt uw account ontkoppelen in het instellingenmenu. Dit zorgt ervoor dat uw account wordt 
losgekoppeld van deze app.  
 
LET OP: Alle lokale gegevens worden verwijderd. Uw mappenstructuur en alle gesynchroniseerde 
documenten met annotaties blijven bewaard op uw account (personal cloud) en worden weer terug 
gezet zodra u weer inlogt (na installatie van de app op een andere iPad). 
 

 
Afbeelding 37: Account ontkoppelen 
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7. Offline functionaliteit 

Wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is, kunt u gebruikmaken van de offline 
functionaliteit. De app synchroniseert de agenda’s op het moment dat er verbinding is. Deze 
synchronisatie kijkt standaard 3 maanden terug en 6 maanden vooruit in de tijd. 
 
Gesynchroniseerde agenda’s kunnen zonder internetverbinding worden bekeken. Documenten dienen 
eerst gedownload te worden met een internetverbinding. Dit is een handmatige actie voor de 
gebruiker. Download bij voorkeur alleen de documenten die u nodig heeft. 
 
Wanneer een document gedownload is en geplaatst in Mijn documenten krijgt het document in de 
agendaweergave een vinkje en de tekst “Document is al gedownload”. U kunt het document bereiken 
zowel via de vergaderpagina waarin het document genoemd wordt, als via “Mijn documenten”. 
 

 
Afbeelding 38: Document status (offline) 
 

8. Herladen 

Binnen de app worden pagina’s vernieuwd op het moment dat er naar toe wordt genavigeerd. Er 
kunnen situaties zijn waarop u handmatig een ververs-actie wil initiëren. De knop “Herladen” zal de 
huidige weergave herladen, eventuele nieuwe data zal op het scherm verschijnen. 
 

 
Afbeelding 39: Herladen 
  

9. Vorige  

Wanneer u terug wilt navigeren naar eerdere weergaves kunt u de knop 
“Vorige” gebruiken. De knop onthoud de laatste zes weergaven. Tik op de 
gewenste weergave in de lijst. 
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10. Zoeken (€, GO. search) 

Binnen de app kunt u ook zoeken naar relevante items door een zoekterm in te voeren in het zoekveld.  
 

 
Afbeelding 40: Zoekveld 
 
Na het invullen van een zoekopdracht kan het zoeken gestart worden door op de return knop te tikken 
van het grafische toetsenbord. Er wordt nu gezocht naar relevante items.  
 

 
Afbeelding 41: Zoekresultaten 
 
Als er relevante items gevonden zijn naar aanleiding van uw zoekopdracht, dan worden deze in een 
lijst weergegeven. De zoekopdracht kan ook nog worden verfijnd door zoekfilters te gebruiken. 
 
De volgende items zijn doorzoekbaar: 
 

• Vergaderingen 
• Agendapunten 
• Documenten 
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11. App informatie 

Op de informatiepagina staat algemene informatie 
over de aanbieder en de leverancier van de GO. app. 
Wanneer u bent ingelogd in de app, dan kunt u hier 
ook de gebruikershandleiding downloaden. 
 
Onderaan deze pagina wordt ook het versienummer 
van de GO. app. weergegeven. 
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12. Pdf-viewer 

 
Afbeelding 42: Pdf-viewer in bewerkmodus 
 

1. Terug naar het vorige scherm 
2. Document openen in een andere applicatie 
3. Document-annotaties delen met andere gebruikers 
4. Alle openstaande documenten in deze viewer sluiten 
5. Documenten die geopend zijn in de viewer. Deze zijn te sluiten met “x” in het tabblad. 
6. Documentweergave 
7. Uitschuifbaar documentnavigatiepaneel 
8. Uitschuifbaar paneel met een annotatieoverzicht van het document, zowel van uw eigen als de 

annotaties van derden. 
9. Memo-annotatie 
10. Markering-annotatie 
11. Tekening-annotatie 
12. Typewriter (vrije tekst) annotatie 
13. Document met eigen annotaties via e-mail verzenden 
14. Annotaties die andere gebruikers met u gedeeld hebben. Maak hier een selectie van de 

annotaties die u wilt zien. 
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12.1 Annotaties delen 
Annotaties kunnen gedeeld worden met groepen of individuen. Tik op de knop “Delen met” om het 
scherm te openen. Wanneer u met een gehele groep wil delen tikt u op het vinkje achter de 
groepsnaam. Het vinkje krijgt een (donker) oranje kleur. Wanneer u een annotatie wilt delen met een 
individu, dan kunt u op de naam van de groep tikken. Dit opent een lijst met groepsleden. Tik op de 
naam van de gebruiker om deze aan te vinken. 
 
Een annotatie is gedeeld met een groep of gebruiker op het moment dat het vinkje actief is en het 
‘Delen met’-venster wordt gesloten. Indien u het vinkje verwijderd zullen de annotaties niet meer 
beschikbaar zijn voor de derde partij. Ook hier geldt weer dat het ‘Delen met’-venster eerst gesloten 
moet worden, alvorens deze wijziging wordt verwerkt. 
 
Op het moment dat u annotaties deelt met een gebruiker zullen de huidige annotaties beschikbaar zijn 
voor de gebruiker, tevens zullen annotaties die u in de toekomst maakt zichtbaar zijn. Totdat u het 
vinkje deactiveert. 
 

 
Afbeelding 43: Annotaties delen 
 
Let op: Annotaties in documentbundels kunnen niet met derden gedeeld worden.  
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12.2 Beschikbare Annotaties / notities tonen van derden tonen 
Op het moment dat annotaties met u gedeeld zijn kunt u er voor kiezen om deze te tonen in uw 
document. Standaard worden annotaties van derden niet getoond in uw document. Deze dient u zelf te 
activeren. Wel worden deze voorkeuren onthouden op het moment dat u het document opnieuw opent. 
 
Tik op het beschikbare notities-icoon, rechts in beeld. Het scherm opent een lijst met groepsnamen, 
waarvan een groep of leden van die groep notities met u gedeeld hebben. U kunt het vinkje achter een 
groep activeren om alle notities te tonen van alle gebruikers in deze groep. Tevens kunt u voor 
individuele gebruikers kiezen door op de groepsnaam te tikken. De kleur achter de naam van de 
gebruiker geeft de kleur aan van zijn of haar annotaties. 
 

 
Afbeelding 44: Gedeelde annotaties weergeven 
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12.3 Annotaties mailen 
Uw gemaakte annotaties kunt u met behulp van een emailbericht verzenden naar externe partijen. Tik 
op het mail-icoon om uw iPad e-mailprogramma te openen. Er wordt automatisch een bericht 
opgesteld met uw annotaties als tekst in het bericht en het Pdf-document als bijlage. De Pdf bevat 
tevens de annotaties zoals weergegeven in het bericht. 
 
Indien u een besloten stuk probeert te verzenden zal de GO. app u hierop attenderen, zodat u zelf de 
keuze kunt maken om de gegevens al dan niet te verzenden. 
 
Optioneel: De app kan op verzoek zo ingericht zijn dat annotaties van derden opgenomen worden in 
het e-mailbericht. Wanneer dit ingeschakeld is worden de annotaties die weergegeven worden 
meegenomen in het e-mailbericht en het pdf document. 
 

 
Afbeelding 45: Eigen annotaties mailen 
 


