Doe nog meer met je iPad (meestal ook iPhone)
door Gerard Vogel, Probus Tubantia, 23 maart 2018.
(vervolg/uitbreiding van presentatie 26 Januari 2018)
Productiever werken met de iPad (uitleg en demo's):
1. gebruiken en beheren/organiseren van gegevens op
de iPad (incl. "vreemde" bestanden zoals .zip)
2. op de iPad gebruiken, beheren/organiseren en
uitwisselen van gegevens op externe bronnen zoals
PC(Mac/Windows), NAS, DropBox, Google Drive,
Stack en zelfs sommige externe geheugen modules
3. Gebruik van nuttige accessoires (beter werken,
opslagruimte uitbreiden, presentatie's tonen, ...)
Beheren en uitwisselen bestanden mbv speciale Apps:
• Documents - beheer, organisatie en synchronisatie van
mappen en bestanden op iPad en externe bronnen, pdf
opmaak en manipulatie, vele andere mogelijkheden.
• FileBrowser - uitwisseling van bestanden met/tussen
heel veel externe bronnen (HW en Cloud).
• WeTransfer via email-link uitwisselen van grote/veel
bestanden (< 2GB)
Productiviteits accessoires:
• Apple TV, HDMI of VGA adapter: een presentie (of het
iPad scherm) tonen op een TV of beamer
• Extern toetsenbord: beter en sneller werken
• Externe geheugenmodules: diverse mogelijkheden,
waaronder uitwisseling van bestanden via USB, (u)SD.

Mijn favoriete productiviteit Apps:
Pocket (Read It Later):
• opslag van informatiepagina's (Browser, Apps, Magazines)
• goed zoeksysteem en tagging mogelijkheid
• beter dan Safari leeslijst (ook buiten de browser bruikbaar)
Documents (Readdle):
• importeer/exporteer, bekijk, organiseer documenten
• synchroniseer geselecteerde documenten/mappen
• werkt met PC, NAS, Dropbox, Google Drive, etc.
diverse nuttige mogelijkheden:
• toegang tot bestanden op vele apparaten/clouddiensten
• keuze welke mappen/diensten gesynchroniseerd worden
• duidelijke sync status-indicatie per gesynchroniseerde map
• recente bestanden en favoriete mappen/bestanden
• kleurenlabels voor bestanden en mappen
• zoek functie (zelfs binnen pdf documenten!)
• opmaken (markeren, annoteren) van pdf documenten
• aanpassen van pdf documenten (volgorde, inhoud, extract)
• tekstverwerker (txt, rtf)
• import/export functie (incl. flat pdf)
• eigen browser met downloadfunctie
• "iOS-vreemde bestanden" gebruiken (bv geluidsbestanden)
• zip/unzip functie
• ideaal met WeTransfer voor delen van veel/grote bestanden
FileBrowser - Biz. versie (Stratospherix):
• werkt met veel apparaten (incl. MobileLite), clouddiensten
• kan bestanden op deze apparaten en diensten uitwisselen
• Biz. versie werkt met de Sandisk iXpand USB stick!

Bestanden App (standaard in iOS 11):
werkt met "locaties" voor ondersteunde App's
volledig bruikbare locaties:
• op mijn iPad, iCloud drive, DropBox, Google Drive
• mogelijkheden: keuze recent/bladeren, zoeken, taggen,
verwijderen, terughalen (< 30 dagen)
gedeeltelijk bruikbare locaties (onder "wijzig"):
• OneDrive, DS-File (NAS), Documents, ...
• mogelijkheden: App's openen, bestanden bekijken, delen
pluspunten: (alleen bij volledig bruikbare locaties)
• keuze tussen "recent" en "bladeren"
• gebruik van "tags"
• zoek functie
• 30 dagen prullenbak
minpunten:
• geen ondersteuning voor Notities en Fotobibliotheek
• locatie volgorde blijft niet goed behouden
• verwarrend (verplaatsen wordt soms kopiëren, e.d.)
• sorteervolgorde werkt soms niet goed bij "recent"
• "selecteer alles" werkt niet bij taggen, soms voor kopiëren
• icon van gebruikte App wordt vaak niet getoond in dock
conclusie Bestanden App:
• momenteel nogal verwarrend, voorlopig alleen zinvol bij
gebruik van Apple's Office Apps (Pages, Numbers,
Keynote) en gebruik van iCloud, DropBox of Google Drive.

WeTransfer service
•
•
•
•
•
•

Tijdelijke internet "opslagdienst" (7 dagen)
Gratis (< 2GB), geen registratie nodig
Werkt met PC, iPad/iPhone, Android, ...
Geschikt voor het versturen van een groot aantal
bestanden, foto's, video's, e.d.
Gebruikt email-link (naar meerdere ontvangers)
Bevestiging van ontvangst en download

Gebruik op de iPad (iOS 11):
Versturen:
Safari > wetransfer.com > voeg toe, keuze uit:
• foto/video < fotobibliotheek
• bestanden < bladeren < locaties
email adres(sen) invullen > versturen (+ evt. commentaar)
Ontvangen:
Mail > controleer op foto/video bestanden >
kies downloadlink > Safari > wetransfer.com >
alles downloaden > zip bestand openen in:
• alleen foto/video: > WeDownload > Fotobibliotheek
• alleen bestanden: > Documents / FileBrowser
• gemengd 1: gebruik zowel WeDownload als
Documents (foto/video's verwijderen)
• gemengd 2: alle bestanden > FileBrowser,
vervolgens foto/video verplaatsen naar Fotobibliotheek

USB/SD geheugenmodules zijn heel geschikt voor:
• backup/delete/restore foto's/video's (> geheugenruimte)
• gebruiken van foto's/video's/films en andere bestanden
• uitwisselen bestanden tussen iPad en externe bronnen
(afhankelijk van bijbehorende of speciale App)
1) PhotoFast CR-8800 (uSD card reader/writer)
• verwisselbare opslag (€40 + uSD kaartje)
• onoverzichtelijke App, Foto backup/restore
• directe foto/video opslag
• o.a. DropBox en Google Drive integratie
2) Sandisk iXpand USB-stick
• vaste opslag (32GB = €45, 64GB = €62)
• goede App, Foto backup/restore
• directe foto/video opslag
• FileBrowser Biz integratie
K3) Kingston MobileLite Wireless G2
• USB stick en SD Card (tegelijk) bruikbaar
• WiFi nodig (omslachtig in gebruik)
• WiFi-router bridge functie (internet toegang)
• Lightning poort blijft vrij
• verwisselbare opslag (€60 + media)
• goede App
• "FileBrowser" integratie
• "Documents" download functie
• Extra HW functies
• Werkt ook met PC(Mac/Win), Android

