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1. Inleiding 

U maakt momenteel gebruik van een of meerdere componenten of modules van de GO. app 
- iPad. Bijgaand ontvangt u een overzicht van verbeterde en nieuwe functionaliteit voor dit 
product. Heeft u bij de GO. app - iPad servicecontract Compleet afgesloten? Dan heeft u 
recht op een upgrade naar de nieuwste release. Alleen de implementatiekosten worden dan 
in rekening gebracht, tenzij u deze vooraf heeft afgekocht. 
 
 
1.1. Beschreven modules 
Afhankelijk van uw configuratie zijn sommige doorontwikkelingen al dan niet voor uw 
situatie van toepassing. 
 
 
1.2. Uitleverprocedure  
Uitlevering geschiedt conform de OTAP-procedure: de release wordt u aangeboden in de 
acceptatieomgeving, indien u de beschikking heeft over een bij GO. bekende licentie van 
het Apple iOS Enterprise Developer Programm. Na uw akkoord en na overeenstemming 
over de planning wordt de GO. app – iPad in productie geplaatst. 
 
Indien er geen acceptatie-omgeving beschikbaar is wordt de app direct aangeboden bij de 
Apple Appstore en in overleg met u beschikbaar gesteld voor download. 
 
U krijgt via de online GO. servicedesk bericht (ticket) zodra de acceptatie-omgeving gereed 
is.  
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2. Overzicht verbeterde- en nieuwe functionaliteit 

In onderstaand overzicht wordt nieuwe en verbeterde bestaande functionaliteit samengevat. 
Punten gemarkeerd met ‘€’ zijn opties die tegen meerprijs aangeschaft kunnen worden. 
 
 
2.1. Verbeterde bestaande functionaliteit 
1. Verbeterde opslag en back-up van eigen documenten 
2. Contactknop GO. serviceteam  
3. Algemene stabiliteitsverbeteringen en diverse aanpassingen 
 
2.2. Nieuwe functionaliteit 
1. Notities bij vergaderingen en agendapunten 
2. Ongedaan maken (undo) en herstellen (redo) van annotaties 
3. Wachtwoord vergeten optie bij inloggen 
4. Locatiegegevens document tonen 
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3. Verbeterde bestaande functionaliteit 

3.1. Verbeterde opslag en back-up van eigen documenten 
De opslag en back-up procedure is technisch aangepast voor betere prestaties. Hierdoor is 
de back-up van uw eigen documenten (niet aan een reguliere vergadering gekoppeld) nu 
sneller en stabieler. 
 
 
3.2. Contactknop GO. serviceteam  
Via de contactknop komt u met een paar klikken in contact met het GO. serviceteam. Hier 
kunt u uw feedback, wensen, vragen of klachten met ons delen. U ontvangt snel een reactie 
van ons serviceteam.  
 

 
Afbeelding 1. Contactknop in informatie-overzicht 
 
 
 
3.3. Algemene stabiliteitsverbeteringen en diverse aanpassingen 
In deze versie van de GO. app – iPad zijn diverse technische aanpassingen gedaan om de 
stabiliteit te verbeteren. Deze verbeteringen zorgen voor een betere gebruikerservaring.  
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4. Beschrijving van nieuwe functionaliteit 

4.1. Notities bij vergaderingen en agendapunten 
Naast de mogelijkheid van het annoteren van documenten kunt u voortaan ook notities 
maken bij agendapunten én bij de vergadering als geheel. Annotaties staan in een 
document, uw notities plaatst u buiten het document bij het agendapunt of bij de 
vergadering. 
 

 
Afbeelding 3. Notitie bij een vergadering 
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Afbeelding 4. Bewerken van een notitie 
 
 
4.2. Ongedaan maken (undo) en herstellen (redo) van annotaties 
Bij een geopend document zijn twee nieuwe knoppen beschikbaar voor het ongedaan 
maken en herstellen van uw annotaties. De functie is beschikbaar zolang het document 
open staat. Sluit u het document, dan werkt de herstelfunctie niet meer. Uiteraard kunt u 
dan het document opnieuw openen om uw annotaties te bewerken.  
 

 
Afbeelding 5. Undo-knop: u verwijdert de laatste aanpassing 
	
Wanneer u een aanpassing ongedaan maakt, dan kunt u die actie ook weer herstellen. 
Echter wanneer u een actie ongedaan maakt en daarna een andere wijziging doet dan kunt 
u daarna de ongedaan gemaakte actie niet meer herstellen. 
	

	
Afbeelding 6. Redo-knop: u herstelt de eerder uitgevoerde undo-actie 
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Afbeelding 7. Geen gemaakte annotaties. Undo- en redo-knoppen zijn uitgeschakeld 
	

	
Afbeelding 8. Nieuw gemaakt annotatie: undo-knop is beschikbaar  
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Afbeelding 9. Undo-actie uitgevoerd, redo-knop beschikbaar  
	
 
4.3. Wachtwoord vergeten optie bij inloggen 
Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u via het inlogscherm een nieuw wachtwoord 
opvragen. Deze ontvangt u per e-mail. Wanneer u het nieuwe wachtwoord ontvangt is deze 
nog niet direct actief. Het kan tot 5 minuten duren voordat u kunt inloggen met uw nieuwe 
wachtwoord. 
 

  
Afbeelding 10. Wachtwoord vergeten optie bij het inlogscherm 
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Afbeelding 11. Wachtwoord vergeten bevestiging 
	
	
4.4. Locatiegegevens document tonen 
In “Mijn documenten” kunt u met de knop ‘geavanceerd’ extra documentinformatie 
weergeven, waaronder locatiegegevens. Hierdoor kunt u precies zien met welke 
vergadering, themadossier of documentoverzicht het document gerelateerd is. Vervolgens 
navigeert u met één tap naar de betreffende locatie. 
 

 
Afbeelding 12. Tap de ‘Geavanceerd’-knop voor meer documentinformatie 
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De simpele weergave is standaard en is precies zoals u gewend bent van de voorgaande 
releases. De geavanceerde weergave toont de uitgebreide informatie over elk document. 
 

 
Afbeelding 13. Geavanceerde weergave met broninformatie 
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5. Tips voor gebruikers 

5.1. Houd uw iPad snel 
Gebruikt u regelmatig grote bestanden, of stelt u zelf documentbundels samen? Let dan 
goed op de omvang van documenten. Vooral oudere iPads hebben een zeer beperkt intern 
geheugen en kunnen slecht omgaan met grotere bestanden.  
 
5.2. Update uw iPad 
Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw iPad, genaamd iOS, is bijgewerkt met de 
versie die conform de releasenotes van de GO. app - iPad optimaal wordt ondersteund (zie 
paragraaf 6.5.1). 
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6. Algemene browser- en platformcompatibiliteit 

Versie 1.5 
Datum: 04-04-2016 
 
Browser- en platformtechnologie ontwikkelt zich snel. Moderne systemen bieden 
mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren. GO. maakt graag gebruik van deze nieuwe 
functionaliteit. Dat kan betekenen dat bepaalde functionaliteit in oudere browsers niet of 
minder goed werkt. Voor iedere productrelease maakt GO. bekend voor welke browsers, 
platforms of hardware de oplossing geschikt is. 
 
6.1. Legenda 
Browsers, platforms of hardware die niet in het overzicht worden getoond, worden niet 
ondersteund.  
 

A Volledig getest en ondersteund. 
B Volledig getest maar wordt niet meer volledig ondersteund (bijvoorbeeld omdat de 

browser gebruik maakt van verouderde technieken). Het systeem moet toegankelijk 
zijn maar details kunnen afwijken. 

M Ondersteuning voor mobiele apparaten via browser (momenteel alleen iPad). Deze 
ondersteuning houdt in dat de data in het systeem toegankelijk moet zijn maar 
wijzen wij erop dat de site niet is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. 

X Niet getest, werkt mogelijk maar wordt niet ondersteund. 
 Combinatie bestaat niet. 

 
 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 
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6.2. Front-end webapplicaties 
6.2.1. Standaard niet-responsive vormgeving 

  Win7 Win8** Win10 OS X 
10.10 

OS X 
10.11 

iOS 
9.x 

Android 
<4.3 

Android 
4.4 

 Versie 10 B B       
 Versie 11 A A       
 Edge   A      
 RC* B A A A A M   
 SC* B A A A A M   
 Safari*    A A M   

 Browser       X M 
 
6.2.2. Responsive vormgeving 

  Win7 Win8** Win10 OS X 
10.10 

OS X 
10.11 

iOS 
9.x 

Android 
<4.3 

Android 
4.4 

 Versie 10 B B       
 Versie 11 A A       
 Edge   A      
 RC* B A A A A A   
 SC* B A A A A A   
 Safari*    A A A   

 Browser       X A 
 
* Bij deze browser wordt altijd ondersteuning geboden voor de nieuwste versie in de 
Release Channel (Firefox) en Stable Channel (Chrome). Bij Safari wordt er van uitgegaan dat 
alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd. 
** Er wordt geen ondersteuning geboden voor touchscreens. 
 
6.3. Back-end webapplicaties 
Minimale browservereisten: 

• Cookies toestaan in uw browser 
• Javascript toestaan in uw browser  
• Popup schermen toestaan vanuit dit adres 

 
  Win7 Win8** Win10 OS X 

10.10 
OS X 
10.11 

iOS 
9.x 

Android 
<4.3 

Android 
4.4 

 Versie 10 B B       
 Versie 11 A A       
 Edge   A      
 RC* B A A A A X   
 SC* B A A A A X   
 Safari*    A A X   

 Browser       X X 
 

* Bij deze browser wordt altijd ondersteuning geboden voor de nieuwste versie in de 
Release Channel (Firefox) en Stable Channel (Chrome). Bij Safari wordt er van uitgegaan dat 
alle beschikbare updates zijn geïnstalleerd. 
** Er wordt geen ondersteuning geboden voor touchscreens. 
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6.4. Uitzonderingen op ondersteuning 
Wij ondersteunen moderne browsers op een open internetverbinding. GO. biedt geen 
ondersteuning voor klantspecifieke netwerkomgevingen en browserconfiguraties; de 
configuratie van uw netwerk en browser kan de functionaliteit negatief beïnvloeden. Geen 
ondersteuning wordt geboden voor: 
 

• Compatibiliteitsmodus van browsers:  als uw netwerkbeheerder of u zelf de browser 
in de compatibiliteitsmodus dwingt om als een verouderde versie te functioneren, 
kan dit leiden tot beperking van de werking van de geleverde oplossing.  

• Proxy-servers en Citrix-omgevingen. 
• Caching binnen het netwerk van de klant (bijvoorbeeld door proxy-servers). 
• GO. optimaliseert haar software en servers met behulp van caching, echter kan het 

netwerk van de klant deze overschrijven. 
 
6.5. Aanvullende ondersteuningsvoorwaarden 
6.5.1. Vergaderapp: GO. app - iPad  

• Alleen voor iPad beschikbaar 
• Een nieuwe release van de GO. app - iPad ondersteunt alleen de laatste Apple iOS 

hoofdrelease die beschikbaar is. 
 
GO. app – iPad iOS 9.x 

(iPad 2 en hoger) 
- versie 2.4 A 
- versie 2.6 A 

 
 


