
EVERNOTE 
Een interactieve workshop 



Persoonlijk informatiebeheer 



“Remember everything!” 

Uw oude notaboekje – digitaal 
 



Evernote = Toepassing (Mac, PC) 



Evernote = Web-toepassing 



Evernote = App (iOS, Android) 



Technisch 

•  Locale toepassing op elk toestel 
o  Mac en Windows 
o  iOS, Android, Blackberry 
o  Ook op smartwatch 

• Web-toepassing (browser) 
•  Cloud storage 

o  Data staan bij Evernote  
o  Synchroniseren op al je toestellen 



Wat is Evernote niet ? 

•  Geen agenda 
•  Geen Dropbox, SugarSync, ... 
  Folders en bestanden 
•  Geen SharePoint of ECM 
  Documenten, workflows, lijsten 
•  Geen Wiki 
  Gelinkte pagina's, vele auteurs 



•  http://www.youtube.com/watch?v=L6G7gbvObnM 



Evernote – De Basis 



Aan de slag! 

•  Installeer Evernote 
•  http://evernote.com 
•  Op meerdere toestellen (indien mogelijk) 

•  Maak een account aan 
•  “Basic” volstaat voor meeste oefeningen 



Notitieboek maken 

•  Niet één, maar meerdere notitieboekjes 
•  “Stack” = je kan ze stapelen 

• Groepeert notities 
•  Helpt bij zoeken 

•  “Default” notitieboek 



Notities maken 

•  Titel 
•  Tekst 

o  Beperkte opmaak 

•  Labels of trefwoorden 
o  "Tags" 
o  Helpen bij zoeken 





Aan de slag! 

1. Maak een notitieboek 
•  “WorkshopEvernote-uw-voornaam” 

2. Maak een eerste notitie 
•  “Aantekeningen Workshop Evernote” 

3. Voeg de labels 'Test' en 'Workshop' toe 
4. Sync! 
•  Bekijk je notitie op een ander apparaat 
•  Bekijk je notitie in de browser 



Onthou 

• Opslag gebeurt op de Evernote servers 
o  Toegang via web is altijd mogelijk 

•  Lokale apps synchroniseren met de website 
o  ... zodra ze "online" zijn 

•  Lokale versie van je nota's nodig? 
o  Enkel in Evernote Premium en hoger in te stellen ! 

•  App en browser zijn niet 100% identiek 



Evernote – Notities 



Notities editeren - Tekst 

•  Beperkte opmaak 

•  Links naar andere 
notities 

•  Drag&Drop of  
 Copy&Paste  

 



Notities editeren – Foto 

•  Bestaande foto 
•  Camera 

•  Visitekaartje 
•  Aparte opmaak 
•  Zoekt in LinkedIn 

•  Document (“scan”) 
•  Post-it™ 

•  Drag&Drop of  
 Copy&Paste  

 



Notities editeren - Audio 

•  Bericht inspreken 

•  “Voice recorder”! 



Notities editeren - Bestand 

•  “Attachment(s)” 
 
•  Toevoegen 
•  Bij creatie 
•  Later bij editing 



Notities editeren - Alarm 

•  “Reminder” 

•  Kan steeds op 
bestaande notitie 
toegevoegd worden 

 



Notities editeren - Handschrift 

•  Enkel op Android 
 



Wat kan ook in een notitie ? 

• Web pagina's : Web Clipper 
o  Plugin voor Chrome, Safari, Firefox, ... op PC/Mac 

•  PDF 
o  Geen opmaak (PDF = soort foto) 
o  "Save PDF to Evernote" op Macintosch 

• Office documenten 
o  Best als attachment 



Notitie heeft metadata 



Metadata 

•  Automatisch 
•  Datum van creatie en wijziging 
•  URL (WebClipper) 
•  Historiek van de notitie (Premium) (PC en Mac) 

•  Semi-automatisch 
•  Datum en locatie in de titel (indien gewenst) 

•  Manueel 
•  Tags, locatie, URL, notitieboek 



Aan de slag! 

1. Maak een notitie met daarin een bestaande 
afbeelding op je toestel 

2. Maak een notitie met daarin een nieuwe foto 

3. Maak een notitie van een beschreven blad 

4. Maak een notitie met een geluidsfragment 

5. Bewaar een visitekaartje 

6. Bewaar een PDF in Evernote  



Onthou 

• Mobiele apps kunnen overweg met 
o  (eenvoudige) tekst 
o  foto / afbeelding 
o  geluid 
o  attachment 
o  visitekaartjes 
o  “reminders” 

• Web Clipper (Mac en PC) 



Notities exploiteren 



Hoe vind je iets terug ? 

• Basic-versie 

•  Navigeren in notitieboeken 
•  Zoek op woorden 
•  Zoek op metadata (tags, data, …) 
•  Integratie met desktop search (Mac, PC) 

 



Hoe vind je iets terug (vervolg) ? 

• Premium-versie 

•  Zoek in PDF en Office-documenten 

•  Zoek in geschreven tekst 



Premium zoeken 



Voor u alleen ? 

•  Chat 

•  E-mail (Plus- en Premium-versies) 
•  Link doorsturen 
•  Notitie doorsturen als body van een e-mail 

•  Notitieboek delen 
•  Publiek of privé 

 



Aan de slag! 

•  Start een Chat-sessie vanuit Evernote 
•  … met je linkerbuur 

•  Stuur enkele impressies over deze workshop 
naar: 

innologos.deac195@m.evernote.com

•  (Demo “shared notebook”) 



Onthou 

•  Chat ipv. Email-met-attachments 

•  Evernote e-mailadres = “Contact” 
•  Deel dat e-mailadres met geslecteerde derden 

•  Leer de mogelijkheden van EN Search  



Evernote: Instellingen 



Evernote: instellingen 

•  Synchronisatie 
•  Default notitieboek 
•  Instellingen per type van notitie 
•  Locatie 
•  Auto-titel 

o  Op basis van datum, agenda en locatie 



Evernote staat niet alleen 



Integratie met andere apps 



http://appcenter.evernote.com 



Schrijf je liever ? 

• Schrijven op tablet 
o  Handwriting (Android) 
o  Penultimate (iOS) 

• Gewoon ouderwets 
o  Pen en papier 
o  Maak een foto / scan 

•  (Moleskine) notaboekje 
o  Voor de fans! 



Evernote + Penultimate 
(enkel op iPad) 



Evernote + Skitch 

•  Skitch 
o  Maak notities op/in een foto 

•  Hoe ? 
o  Maak of kies een foto/afbeelding 
o  Bewerk ze in Skitch 
o  Bewaren 
o  Tekst, title, tags,... toevoegen 
o  Notitie bewaren 



Evernote + Skitch (2) 

•  ...of gebruik Skitch als eenvoudig schetsboek 



Notitie aanmaken via e-mail 

• Evernote e-mailadres 
o  <account>.<randomid>@m.evernote.com 
o  eventueel: + ”@NotebookName" 
o  eventueel: + ”#TagName" 

o  Tip: vermijd blanco’s (in namen en tags) 
o  in notitieboeknamen 

o  in tags 



Hoe Evernote 
gebruiken? 



Hoe alles organiseren? 



Honderden	  no((eboeken	  in	  stacks,	  
honderden	  tags,	  …	  en	  veel	  werk!



It’s	  the	  Search,	  Stupid!



Taxonomie opbouwen 

Eerst structuur op papier maken... 
…in functie van wat je wil bereiken 

•  Notitieboeken = “domeinen” 
•  Hobby, Thuis, Kinderen, Project, Agenda, … 

•  Tags = “metadata” 
•  Extra woorden om op te zoeken! 



“In der Beschränkung zeigt sich 
 erst der Meister” 



Praktische tips: naamgeving 

•  Namen (notieboeken en tags) 
•  GEEN blanco's en rare tekens 

•  Tags 
•  steeds kleine letters 
•  steeds enkelvoud 



Praktische tips: kennis 

•  Zorg dat je de Evernote Search kent! 

•  Gebruik "Saved searches” 



Praktische tips: doen 

•  Liefst meteen klasseren en taggen 
•  Niet wachten, of periodiek plannen 

•  Regelmatig alles reviewen 
•  Herschikken, opruimen, schrappen 

•  Evernote export/import-mechanisme 
•  .exex = Evernote XML Format 
•  Backups maken! 



Gebruiker worden? 





Evernote Basic 

• Gratis 

• Omvat 
o  Nota nemen (50 MB per maand) 
o  Sync tussen meerdere platformen 
o  Evernote Chat 



Evernote Plus 

• Betalende versie 
o  Momenteel 20€ per jaar 

• Wat krijg je extra? 
o  Meer oplaadvolume (1GB per maand) 
o  Mogelijkheid om PIN te zetten op je tablet/phone 
o  Offline notebooks 
o  “Mail to Evernote” 



Evernote Premium 

• Betalende versie 
o  Momenteel 40€ per jaar 

• Wat krijg je extra? 
o  Onbeperkt opladen 
o  Zoeken in attachments (Office, PDF, …) 
o  Annoteer attached PDF’s 
o  Notes = presentatie 



Evernote Business 

• Betalende versie 
o  Momenteel 12€ per gebruiker per maand 

• De gewone notitieboeken blijven privé... 
o  Daarnaast heb je Business Libraries... 
o  ...vol met Business Notebooks 

• Administratie-console 
o  Beheer van gebruikers 
o  Beheer van Business Notebooks 



Nog vragen? 



Meer over 
Evernote? 
 

http://www.evernote.com/ 

 

https://www.google.be/search?
q=evernote+tips+and+tricks 

 

http://www.jamierubin.net/
going-paperless 

 

 



Tips & How-to’s 
•  http://mashable.com/2013/07/03/evernote-beginners 

•  http://www.makeuseof.com/tag/how-to-use-evernote-the-
missing-manual-full-text/ 

•  http://nerdgap.com/31-evernote-tricks-for-newbies-who-want-
to-be-ninjas/ 

•  http://www.makeuseof.com/tag/use-evernote-manage-
meetings/ 

•  http://www.makeuseof.com/tag/clean-evernote-clutter-
cleaner-note-taking/ 

•  … 




