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Geachte,
In deze folder vindt u informatie over onze opleidingen. Vanaf twee personen kunnen wij een
opleiding exclusief voor uw personeel organiseren. De plaats, bij u of in onze opleidingsruimte, de
onderwerpen en de datum worden in overleg bepaald.
In onze opleidingen van 3 uur leert u technieken waarmee u dagelijks tijd bespaard. Het zijn
praktische punten zodat tijdwinst, grotere efficiëntie en productiviteit na de opleiding zijn
gewaarborgd.

Maatopleidingen

Voor een opleiding exclusief voor uw dienst (3 uur) betaalt u voor 2 personen 269 € exclusief BTW
+ verplaatsingskosten. Voor een derde persoon betaalt u 100 € extra.
Vanaf vier personen betaalt u 435 €, geen verplaatsingskosten en 60 € extra per bijkomende
deelnemer.

Deelname aan een groepsopleiding
U kan ook individueel inschrijven voor een opleiding op één van onze vaste data. Zie kalender.
149 €/persoon (exclusief BTW), een tweede persoon van dezelfde organisatie betaalt 120 €, vanaf
de derde persoon 100 €.
Er wordt doorgaans gewerkt in kleine groepen hetgeen de motivatie en de leerintensiteit
bevordert.
Voor alle verdere inlichtingen bel Lieve of Jacques, 09 236 23 34 of mail naar info@networkx.be.

Groepsopleidingen najaar 2020
Voor de klassieke Office-toepassingen Word, Outlook, Excel, PowerPoint geven wij op onderstaande
data een opleiding waar individueel kan aan deelgenomen worden.
9 oktober: Word – basis
30 oktober: Outlook
13 november: Teams
27 november: Excel – basis

De groepsopleidingen gaan telkens door in onze
opleidingslokalen in villa orchidee, Gontrode Heirweg
73, 9090 Melle.
Start om 9.15 tot 12.15
Vanaf 8.45 is er een koffie met croissant voorzien
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Opleidingen op maat
Ook bij de opleidingen op maat worden de klassieke office-toepassingen het meest gevraagd. In
tegenstelling tot de groepsopleidingen kunnen de onderwerpen hier wel in overleg worden bepaald
zodat de opleiding het best bij uw noden aansluit.
Datum en plaats, bij u of in onze ruimtes, worden eveneens door u gekozen.
Wij bieden maatopleidingen aan over volgende onderwerpen:

Word

Excel

Outlook

PowerPoint

OneNote

Access

IT Procedures

Drupal

Mediawiki

GDPR

MS Teams

Veiligheid

Heeft u na de opleiding nog een incident, dan kunt u één maal gratis op ons beroep doen*?
Lukt het toch niet goed om een sjabloon te maken? Geeft de draaitabel toch niet het gewenste resultaat?
Hoe moet je contactpersonen importeren?
*Wij doen het opzoekingswerk en bezorgen u de oplossing
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Opleiding Word
Klik hier voor de data van de groepsopleidingen
Ook na de opleiding kunt u op ons een beroep doen. Heeft u nog een incident, kunt u het niet
oplossen of heeft u geen tijd, wij staan voor u klaar.
In deze opleiding van 3 uur leert u technieken waarmee u dagelijks tijd bespaart. Het zijn praktische
punten daarom is tijdswinst, grotere efficiëntie en productiviteit na de opleiding gewaarborgd.
1. Stijlen aanmaken en gebruiken

Voordeel: Een huisstijl is een middel om de

Een huisstijl: een bedrijf heeft een eigen stijl voor
zijn documenten die klassevol en herkenbaar is .
U leert een huisstijl maken en met tijdswinst telkens
opnieuw gebruiken, bv met

organisatie bekendheid te geven, Het schept vertrouwen in de firma. Het levert ook tijdswinst op
want iedereen gebruikt hetzelfde ontwerp.

2. Sjablonen opmaken en gebruiken

Voordeel: De snelste manier waarop u documenten

Een sjabloon is een document met een vooraf
opgestelde lay-out, stijl, eventueel inhoud die
opnieuw wordt gebruikt.

kunt beginnen is door gebruik te maken van
sjablonen.

3. Verzamelen van gegevens aan de hand

Voordeel: Op korte tijd gegevens verzamelen

van formulieren

zoals: -adressen, verlofaanvragen, onkostenvergoeding, complete informatie en opslaan.

Een formulier is een gestructureerd document met
de bedoeling informatie te verzamelen.

4. Bouwstenen

Voordeel: Tijdsvoordeel bij het uitvoeren van vaak

Bouwstenen zijn herbruikbare stukken inhoud zoals
inleidingen, kopteksten, iconen, ledenlijsten die op
elk gewenst moment kunnen gebruikt worden..

terugkerende opdrachten.

De opleiding Word vindt plaats in uw bedrijf of
in ons opleidingscentrum “Villa Orchidee” te
Melle

Prijzen: 149€/persoon (exclusief BTW), een
tweede persoon van dezelfde firma betaalt
120€, vanaf de derde persoon 100.

Start om 9.15 tot 12.15
Vanaf 8.45 is er een koffie met croissant
voorzien

Vanaf 2 personen kunnen wij een opleiding
exclusief voor uw bedrijf organiseren:
Prijs: 269€ BTW excl.

Adres:
Villa Orchidee, Gontrode Heirweg 73, 9090 Melle, Tel: 09/236.23.34
www.villaorchidee.be
Stel zelf uw opleidingen samen… volgens uw noden:
Bladwijzer, inhoudsopgave invoegen, macro’s, navigatievenster, sorteren en filteren, spellingcontrole,
tabellen invoegen, secties invoegen, verzendlijsten, vertalingen, spellingscorrectie,….
Voor meer informatie bel of mail: lieve.vermeersch@networkx.be of 09/236.23.34
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Tijdswinst door correct gebruik van Word
Leer gebruik maken van alle mogelijkheden die Word te bieden heeft en u zult versteld staan van de
tijdwinst die dit oplevert, u zal eveneens minder fouten maken en uw documenten zullen er
professioneler uitzien.

Eigen bedrijfsstijl gebruiken

Een sterke huisstijl is een goed middel om de organisatie
bekendheid te geven, het schept vertrouwen in de organisatie
en in de diensten/producten die geleverd worden. Het levert
ook tijdswinst op want iedereen gebruikt hetzelfde
ontwerp direct voor gebruik
Gebruikt iedereen in uw organisatie dezelfde stijl dan
heeft u ook eenheid in vormgeving.
Wij leveren u desgewenst zelf een huisstijl te ontwerpen
Een tekst van 1 bladzijde met 3 titels en een citaat kost u
1à 2 minuten voor de vormgeving, door het
toepassen van stijlen klaart u de klus in minder dan 20 sec.
Mailings
Uw brieven, uitnodigingen, mailings enz. kunt u koppelen
aan een adressenlijst, zo hoeft u niet meer op elke brief
afzonderlijk het adres te tikken en kunt tot 15’ per
mailing besparen. U kunt onmiddellijk ook uw brief
personaliseren

Maakt u gebruik van bouwstenen?
Bouwstenen zijn stukken tekst die steeds opnieuw kunnen
gebruikt worden en die veel tijd helpen besparen.
Voorbeeld van en bouwsteen:
“Indien u nog meer info wenst kunt u me bereiken op
09/236.23.34 Vriendelijke groeten,
lieve.vermeersch@networkx.be”
Tikt u dit stuk tekst in dan duurt dit 1’ 20”
heeft u dit opgeslagen als een bouwsteen dan kost u dit
slechts 6” dit scheelt u 1’ 14”.
Bijkomend voordeel: u maakt ook geen fouten

Voorziet uw organisatie in sjablonen?

Een sjabloon kunt u gebruiken voor uw offerten, brieven
Verslagen enz.
Een sjabloon maken vergt al vlug 3 min 55 sec.
Een sjabloon oproepen kost u slechts 7 seconden.
U hebt een tijdswinst van 3 min. 48 sec.
Doet u dit 5x/dag dan heeft u een tijdswinst van 19 min 20 sec
Samen met uw collega’s maakt dit: 1 uur 36 min 40 sec
En u maakt geen fouten meer en de tekst is in de stijl
van het bedrijf gemaakt
Navigatievenster
Door het gebruik van het “navigatievenster” kunt u vlug
doorheen een lange tekst navigeren. U kunt ook op een
eenvoudige en vlotte manier hoofdstukken
verplaatsen of verwijderen. En het helpt ook bij het
opzoeken en vervangen van woorden.

Een nieuwe stijl maken kost u 2 ‘ 38”
Stijl toepassen uit de galerie: 3 “
Uw tijdswinst: 2’ 35”
x 228 werkdagen = 7 u 36’
x 41,20€ = 303.23€
5 medewerkers= 1.516€
20 medewerkers= 6.064€

20 adressen op brieven intikken duurt
16’ 40” via verzendlijsten: 1’40”
Tijdswinst: 15’
x 228 werkdagen= 57u
x 41,20€= 2.348€
5 medewerkers= 11.740€
20 medewerkers= 46.960€
Een eenvoudige tekst duurt 1’ 20”
Een bouwsteen: 6”
Tijdswinst: 1‘ 14”
x 228 werkdagen = 4u 41’
x 41,20€ = 181,69€
5 medewerkers= 908,45€
20 medewerkers= 3.633.8€

Een
eenvoudig sjabloon
maken kost u
5 medewerkers:
€ 4. 875
3’55”.Een sjabloon oproepen slechts 7”
Tijdswinst: 3’48”
20 medewerkers: € 19.500
x 228 werkdagen = 11 u 24’
x 41,20€ = 463.08 €
5 medewerkers= 2.315.4€
20 medewerkers= 9.261.6€
Een hoofdstuk verplaatsen vergt veel t
tijd: 1’ 50” met Navigatievenster: 16”
Tijdswinst: 1’ 34”
x 228 werkdagen = 5u 57’ 12”
x 41,20€ = 247 €
5 medewerkers= 1.235€
20 medewerkers= 4.940€
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Macro’s
Door het gebruik van macro’s kunt u vaak weerkerende
handelingen automatiseren. Wenst u bijvoorbeeld een tekst
dubbelzijdig in 5 exemplaren op een specifieke printer
te printen dan kunt u dit met een macro automatisch
uitvoeren.
Zo bent u zeker dat al uw taken op een correcte wijze
worden uitgevoerd.

Een opdracht voor dubbelzijdig
printen in vijfvoud kost u 15 sec het
gebruik van een macro slechts 3”
Tijdswinst: 12”
x 228 werkdagen= 15’ 36”
x 41,20€ = 640€
5 medewerkers= 3.200€
20 medewerkers= 12.800€

Inhoudsopgave
Het maken van een inhoudsopgave kan veel tijd in beslag
nemen. In Word heeft u 3 mogelijkheden om dit op slechts
5” te doen
U krijgt zo een duidelijk overzicht van alle hoofdstukken in uw
document. Bij aanpassingen heeft u de inhoudsopgave in 1
klik gewijzigd, en de paginering word automatisch aangepast.
U maakt zo geen fouten meer

Een inhoudsopgave maken van een
document van 25 blz. duurt slechts 4”
doet u dit manueel 21’ 4”
Tijdswinst: 21’
x 228 werkdagen= 79 uren en 48’
x 41,20€= 3.275€
5 medewerkers= 16.373€
20 medewerkers= 65.492€

Elke deelnemer aan een opleiding krijgt gratis een geplastificeerd sjabloon
met sneltoetsen en functietoetsen.

Is er iets dat u wilt doen in Word maar u weet niet hoe? Laat u
professioneel bijstaan. Mail Lieve.Vermeersch@networkx.be of bel 09
236 23 34
- Draaitabellen,
- Lijsten sorteren
- Lijsten vergelijken

Lijst met onderwerpen voor een Word-opleiding
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Alinea’s

Opmerkingen invoegen

Afdruk samenvoegen

Paginanummering

AutoCorrectie

Samenwerken aan een tekst

Autotekst

Secties invoegen

Beveiligen

Snelonderdelen

Bladen invoegen

Sjablonen

Bladwijzer

Spellingcontrole

Bouwstenen

Sneltoetsen

Datum invoegen

Stijlen

Excel tabellen invoegen

Sorteren

Formulieren aanmaken

Tabellen invoegen

Illustraties invoegen

Tabstops

Inhoudsopgave aanmaken

Thema’s

Kolommen

Verwijzingen

Kop- en voetteksten

Verzendlijsten opmaken

Kruisverwijzingen

Voetnoten

Nummering

Werkbalk snelle toegang

Macro’s

Zoeken en vervangen

Navigatievenster

…….

Pagina achtergrond

Voor meer info kunt u steeds met ons contact opnemen via:

Telefoon: 09/236.23.34
Fax: 09/226.47.67
Mail: lieve.vermeersch@networkx.be
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Opleiding Outlook
Klik hier voor de data van de groepsopleidingen

Ook na de opleiding kunt u op ons een beroep doen. Heeft u nog een incident, kunt u het niet
oplossen of heeft u geen tijd, wij staan voor u klaar.
In deze opleiding leert u technieken waarmee u dagelijks tijd bespaart. Het zijn praktische punten
daarom is tijdwinst, grotere efficiëntie en productiviteit na de opleiding gewaarborgd.
Mensen, bedrijven, die excellente resultaten halen, hebben bijna zonder uitzondering een efficiënt,
gepland tijdsgebruik. Zonder planning loopt men het risico dat men taken vergeet. Outlook is hiervoor
één van de belangrijkste programma’s voor bedrijven.

Systematische planning & tijdsbeheer

Er kan met niets meer tijd gespaard worden
dan met het systematisch plannen van taken.
Hieronder een voorbeeld van wat voor een
bedrijf de typische taken voor één dag zouden
kunnen zijn, die ingegeven werden in de
agenda.
8.30-8.50 : e-mails en brieven
8.50-9.30: Bestelling klanten verwerken
9.30-10: Offertes aanvragen / maken
10-12: elke dinsdag bedrijfsbezoeken
10-12: elke werkdag behalve dinsdag projecten
opstellen en begeleiden. Controle van de
resultaten.
Het voordeel is dat niet alleen dagelijks maar
ook wekelijks, maandelijks en zelfs jaarlijks, alle
weerkerende taken kunnen gepland worden.
Daarnaast kunnen alle veranderingen direct
ingegeven worden. De bedrijfsbezoeken gaan
bijvoorbeeld in een bepaalde week door op
donderdag dan kan dit juist ingegeven worden.

Prioriteiten in tijdplanning

Men kan bij elke tijdbesteding een prioriteit
opgeven. Dat kan een belangrijk hulpmiddel
zijn om zeker de belangrijkste opdrachten niet
te verwaarlozen of naar later te schuiven.

Alarm instellen

Iedereen heeft nood aan herinneringen voor
een vergadering die zal beginnen, een
verplaatsing of een telefoon die men moet doen.
Met het alarm van Outlook kan men daaraan
herinnerd worden, 5 minuten, 1 uur, 3 uur enz.
op voorhand.

Voordelen planning & tijdsbeheer

Bij een goede planning worden ook kleine en
onregelmatig voorkomende taken opgenomen.
Bijvoorbeeld drie werkdagen voor het einde van
de maand moet men beginnen met het facturen
van leveringsbonnen.
Men kan niet enkel zijn eigen agenda maar ook
die van collega’s raadplegen. Dit is zeer
belangrijk voor wie leiding geeft. Als
bijvoorbeeld een klant belt om te vragen of een
collega zijn offerte heeft gemaakt en de collega is
afwezig, dan kan men toch in zijn agenda zien of
die offerte gemaakt is.
Wie leiding geeft en een taak moet toewijzen
kan zien welke medewerker het beste die taak
kan opnemen.
Veronderstel dat men een buitengewone
bespreking moet houden waar 5 van de 12
collega’s moeten aanwezig zijn. Outlook kan
automatisch zoeken welke het eerste tijdstip is
dat deze 5 collega’s vrij zijn.

Voordeel

Belangrijke taken worden bovenaan in de
takenlijst weergegeven. (Sorteren op urgentie).

Voordeel
 U kan uw herinnering instellen rekening
houdend met de tijd nodig voor de
verplaatsing.
 Door tijdig verwittigd te worden kan u zich
nog voorbereiden voor uw vergadering.
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Men kan zich ook een dag, een week enz. op
voorhand laten verwittigen indien men
bijvoorbeeld nog een voorbereiding moet
maken. Dat punt kan men doen zowel voor
Taken als Agenda

Coördinatie van Agenda, Taken en Email op meerdere computers en GSM

Iedereen gebruikt vandaag meerdere
computers: op het werk, thuis, de smartphone
enz. Agenda, Taken en E-mail kunnen
gecoördineerd worden op alle toestellen die
men gebruikt. Dat heeft bijzonder veel
voordelen. Als u onderweg een nieuwe
afspraak in uw agenda plaatst, dan is uw collega
op kantoor daar bij raadpleging onmiddellijk
van op de hoogte en zal zij voor u geen nieuwe
afspraak op hetzelfde moment ingeven.
Omgekeerd omgekeerd.

Voordelen
 Vermijdt dubbele afspraken op hetzelfde
tijdstip.
 Iedereen heeft verloren momenten. Deze
zijn vaak ideaal om mails en agenda door te
nemen. Dat kan optimaal indien alle
computers gecoördineerd zijn voor Outlook.

Taken in Outlook

Voordelen taken in Outlook

In Outlook kunnen we rechtstreeks taken
aanmaken of e-mails die een actie vereisen
omzetten naar taken waarbij:
 Begin en eindtijd kunnen ingesteld worden
 Er kunnen prioriteiten toegekend worden
 Voortgangspercentage aangeven
 Herinnering instellen

 Er hoeft geen extra programma geopend te
worden, de takenlijst wordt weergegeven in
Outlook.
 Taken gaan niet verloren of worden niet
vergeten; niet afgevinkte taken verschuiven
automatisch naar de volgende dag.
 Taken kunnen gedeeld worden.

Inkomende e-mail verwerken

Voordelen

E-mails maken en versturen

Voordelen

Dagelijks besteden we behoorlijk wat tijd aan
inkomende e-mails. Door zaken te
automatiseren onder andere door het
toepassen van “regels” kunnen we veel tijd
sparen.
Door het hanteren van de “4 vuistregels”
vermijden we dat we zaken over het hoofd zien
of sommige mails meerdere keren onder onze
aandacht komen.
Veel zaken die we dagelijks doen bij het
opmaken van e-mails kunnen we
automatiseren.
Een “handtekening” (= naam, adres,
firmagegevens, eventueel logo e.d.) plaatsen op
elke uitgaande mail kunnen we automatisch
laten gebeuren. Meer nog, we kunnen zelfs
verschillende “handtekeningen” aanmaken
waaruit we dan kunnen kiezen.
Veel gebruikte zinnen of stukken tekst kunnen
we als “snelonderdelen” opslaan en
hergebruiken.

 Spammail wordt automatisch naar de map
“ongewenste e-mail” verplaatst.
 Iedere e-mail wordt behandeld.
 Overzicht door toewijzen van categorieën en
gebruik van zoekmappen.
 E-mails worden afspraken (agenda) of taken
(takenlijst).
 Automatische antwoorden bij afwezigheid.

Van eenmaal gemaakte handtekeningen en
snelonderdelen :





Werkt veel sneller.
Vermijdt fouten.
Er wordt niets vergeten.
Uniformiteit, niet alleen voor de eigen emails maar ook voor de collega’s.

Ook verkoopsvoorwaarden e.d. kunnen in een
handtekening of snelonderdeel.
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Contactpersonen

Bestaande lijsten van contacten kunnen
bijvoorbeeld in Excel-formaat in Outlook
ingevoerd worden, dat wil zeggen dat u met een
kleine moeite honderden of duizenden
contacten ter beschikking hebt. Dat spaart veel
tijd uit en het is gemakkelijk werken.

Notities
Een klant belt met een vraag. Een collega vraagt
tussendoor om iets te doen. U krijgt een
interessante tip…
In “Notities” kan u het allemaal bewaren.

De opleiding Outlook vindt plaats in uw bedrijf
of in ons opleidingscentrum “Villa Orchidee” te
Melle.
Start om 9.15 tot 12.15
Vanaf 8.45 is er een koffie met croissant
voorzien

Voordelen

 Alle adressen en e-mailadressen direct
beschikbaar voor e-mail.
 Adressen kunnen ook gedeeld worden met
collega’s (Exchange vereist).

Voordelen van “Notities”
 Geen Post-it’s die verloren gaan.
 Geen extra programma dat moet opgestart
worden.
 Overzichtelijke lijsten.

Prijzen: 149€/persoon (exclusief BTW), een
tweede persoon van dezelfde firma betaalt
120€, vanaf de derde persoon 100.
Vanaf 2 personen kunnen wij een opleiding
exclusief voor uw bedrijf organiseren:
Prijs: 269€ BTW excl.

Adres:
Villa Orchidee, Gontrode Heirweg 73, 9090 Melle, Tel: 09/236.23.34
www.villaorchidee.be

Adres:
Stel zelf uw opleidingen samen… volgens uw noden:
Om alle bovenstaande punten te behandelen zijn twee opleidingen van telkens 3 uur vereist. De
Villa Orchidee,
Heirweg
73, 9090
Melle,
Tel: 09/236.23.34
thema’s
die in eenGontrode
opleiding aan
bod komen
worden
in overleg
bepaald. Voor het werken met
gedeelde agenda’s, vergaderingen plannen met de planningsassistent, ruimtes, auto’s of andere
bronnen reserveren is een Exchange server vereist.
Voor meer informatie bel of mail: Jacques.Bovijn@networkx.be 09 236 23 34

Voor meer info kunt u steeds met ons contact opnemen via:

Is er iets dat u wilt doen in Outlook maar je weet niet hoe? Laat u professioneel bijstaan.
Mail of bel Jacques.Bovijn@networkx.be 09 236 23 34

Telefoon: 09/236.23.34
Fax: 226.47.67
E-mail: jacques.bovijn@networkx.be

Voorbeelden: Aanmaken tijdschema in agenda, terugkerende afspraken, importeren/exporteren
adressen in/uit contactpersonen, maken van een handtekening, mappenstruktuur opzetten, regels
voor inkomende e-mail, snelonderdelen,…
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Tijdswinst door correct gebruik van Outlook
Vergadering organiseren met
planningsassistent

Een vergadering organiseren op een tijdstip dat voor
iedereen past kan gemakkelijk een kwartier tijd
vragen.
Bij gebruik van gedeelde agenda’s stelt de
Planningsassistent van Outlook de tijdstippen voor
waarbij alle of de meeste genodigden voor de
vergadering vrij zijn. Met een klik stuurt u de
uitnodigingen door. In twee minuten geregeld.
De genodigden krijgen een mail en kunnen met één
klik de vergadering bevestigen en noteren in hun
agenda.

Vergadering accepteren
Binnen een bedrijf of organisatie worden dikwijls
vergaderingen gehouden. Een klassieke manier is
om iedereen een e-mail te sturen met datum en
plaats en eventueel de agenda en een
wegbeschrijving. De ontvanger van de uitnodiging
stuurt een mail terug om te bevestigen en gaat die
vervolgens noteren in zijn (outlook) agenda. Wij
deden de test en komen zo op 1’11”.
Met een vergaderverzoek kan dit veel sneller. Met
enkele klikken worden zowel de mail bevestigd en
de afspraak in de agenda genoteerd. 8” volstaan.
Gebruik de takenlijst van Outlook
In veel gevallen worden onze dagelijkse taken
bepaald door binnenkomende e-mails. We kunnen
onze takenlijst opmaken in Excel of een ander
programma maar het gaat veel vlugger als we de
“taken” in Outlook gebruiken.
Voordelen:
 U moet geen extra programma openen
 U moet niets overtypen of kopiëren
 Niet voltooide taken gaan automatisch over
naar de volgende dag
 Er kan een begin- en einddatum ingesteld
worden

Een handtekening gebruiken voor uw e-mail

Onder iedere e-mail zet u minstens uw naam maar
om professioneel over te komen moeten daar ook de
bedrijfsnaam, telefoon, gsm, website en
adresgegevens bijkomen. Zelfs zonder extra kleuren
of lettertypes bent u al vlug 45” kwijt.
Met het instellen van een handtekening komt dit
automatisch op elke nieuwe e-mail en ook bij het
beantwoorden van een mail.

Bij wekelijks vergaderen betekent dit
voor 40 werkweken per jaar:
40 x 13’ of 8.66 uur x 41.20€ = 357 €
40 vergaderingen organiseren per
jaar: winst: 357 €

Per geaccepteerde vergadering spaart u
63“. Bij wekelijks vergaderen betekent
dit 40 x 63” = 42’ op jaarbasis.
x 41.20€ = 28,84 €
5 medewerkers = 144.20 €
20 medewerkers= 576.80 €
Bij dagelijks vergaderen vervijfvoudigd
deze besparing !

Overschakelen naar Excel en takenlijst
openen. Taak kopiëren of overtypen in
Excel: 1’24”.
E-mail markeren als taak: 2”
Bij 5 taken uit e-mail per dag: 6’50” of
jaarlijks 25,97 uur x 41.20€
= 674€/ jaar
5 medewerkers = 3370 €
20 medewerkers= 13480 €

Tel uit uw winst; 6 e-mails per dag
schrijven of beantwoorden levert u zo
4’30” tijdwinst op !
x 228 werkdagen = 17,1 uur
x 41,20 € uur = 704,52 €
5 medewerkers = 3522,6 €
20 medewerkers= 14090,4 €
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Gebruik “snelonderdelen” voor veel
voorkomende e-mails

In de verkoop worden dagelijks meerdere klanten
verwittigd dat hun bestelde artikelen zijn
binnengekomen en kunnen worden afgehaald. Of
dat hun herstelling klaar is. In de boekhouding
worden mensen herinnerd aan openstaande
facturen. Dit zijn telkens kleine e-mails die niet veel
tijd vragen maar door hun aantal kunnen we hier
toch dagelijks weer heel wat tijd sparen.
E-mail op de klassieke manier: 61”.
E-mail met gebruik van “snelonderdelen”: 14”.

Met « Snelle stappen » gaat het vlugger

Hoe vaak moet u een mail doorsturen naar een
collega? Dikwijls toch? Gelukkig hoeven we de mail
niet te kopiëren en te plakken, maar kunnen we
gewoon “doorsturen” selecteren, bestemmeling
intikken of kiezen en verzenden. Is in 18” gebeurd.
Door het maken van een “snelle stap” kan dit in 5”.

47” tijd gespaard lijkt niet veel maar
vorig jaar zijn bij ons 941
bestelbonnen ingetikt…
Dit komt neer op 12,28 uur die aan
andere taken kon worden besteed.
12,28 uur x 41,20 € = 505,94 €
2000 bestelbonnen = 1075 €
8000 bestelbonnen = 4300 €

13” x 4 = 52” per dag x 228 = 3,29 uur
op jaarbasis.
x 41,20 € = 135,54 €
5 medewerkers = 677,70 €
20 medewerkers= 2710,8 €

Automatisch e-mail sluiten na een antwoord
Als u in Outlook een e-mail opent om deze te
beantwoorden of door te sturen, blijft het
oorspronkelijke bericht open staan na het
beantwoorden of doorsturen. Als u dagelijks
tientallen e-mails moet beantwoorden, gaat dit
onherroepelijk ten koste van uw productiviteit.
(Misschien blijft het secondenwerk, maar toch.)

Automatisch antwoorden sturen wanneer u
afwezig bent
Als u op verlof bent, kan u natuurlijk uw collega’s
vragen om regelmatig eens naar uw mailbox te
kijken en de mensen te laten antwoorden dat u er
niet bent. De mailbox van de collega openen, een
paar mails beantwoorden, een paar naar uzelf
doorsturen, reken maar op een 10-tal minuten per
dag.
Met een automatisch antwoord bij afwezigheid
vermijdt u dit extra werk.

5 e-mails per dag beantwoorden of
doorsturen = 5” x 228 = 19’ /jaar of
13,05 €
5 medewerkers = 65,25 €
20 medewerkers= 261 €

Kosten gespaard: 20 verlofdagen op
een jaar is 200’ of 3,33 uur x 41,20 € =
137,33 €
5 medewerkers = 686,65 €
20 medewerkers= 2746,6 €

Is er iets dat u wilt doen in Outlook maar u weet niet hoe? Laat u professioneel
bijstaan. Mail Jacques.Bovijn@networkx.be of bel 09 236 23 34
-

Aanmaken tijdschema in
agenda
Terugkerende afspraken
instellen
Importeren/exporteren
adressen contactpersonen

-

E-mail handtekening maken
Mappenstruktuur opzetten
Regels voor inkomende mail
en spam
Snelonderdelen
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Opleiding PowerPoint

PowerPoint is het meest gebruikte presentatieprogramma ter wereld.
Wat leert u bij?
- Hou het eenvoudig, less is more
- Een beeld maar veel duidelijk, a picture tells a thousand words
- Eenvoudige uitvoer naar internet, video

Voor meer info kunt u steeds met ons contact
PowerPoint is heel handig voor een visuele ondersteuning van
opnemen via:
uw presentaties. Het is gemakkelijk in het gebruik maar wordt
helaas te vaak misbruikt.
In deze opleiding
leert u hoe u09/236.23.34
hoe u PowerPoint gebruikt om u,
Telefoon:
de spreker en uw boodschap sterker te laten overkomen.

E-mail: Marc.Vermeersch@networkx.be

In deze opleiding van 3 uur leert u technieken waarmee u dagelijks tijd bespaart. Het zijn praktische
punten daarom is tijdswinst, grotere efficiëntie en productiviteit na de opleiding gewaarborgd
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Opleiding Excel
Klik hier voor de data van de groepsopleidingen
Ook na de opleiding kunt u op ons een beroep doen. Heeft u nog een incident, kunt u het niet
oplossen of heeft u geen tijd, wij staan voor u klaar.
1. Lay-out tabellen
U leert uw tabellen in een handige en bruikbare
vorm te maken, leer hoe u op een eenvoudige
manier kolommen/rijen bijvoegt, verwijdert,
verbergt.

Voordeel:
Maak op zeer korte tijd een tabel die aan uw
noden beantwoord. Sla hem op als sjabloon voor
hergebruik.

2. Draaitabellen
Verwerk verschillende soorten gegevens in één
tabel.

Voordeel:
Analyseer uw gegevens op een gemakkelijke en
vlugge manier.

3. Beveiliging
Zorg dat alleen de bevoegde collega’s je
documenten kunnen raadplegen en bewerken.

Voordeel:
Geen stress meer want uw documenten zijn
beveiligd.

4. Werkbladen
Leer met meerdere schermen tegelijk te werken
in plaats van tussen verschillende schermen te
switchen.

Voordeel:
Verlies geen tijd met het schakelen tussen
verschillende schermen om gegevens te
vergelijken, bewerken.

De opleiding Excel vindt plaats in uw bedrijf of
in ons opleidingscentrum “Villa Orchidee” te
Melle.

Prijzen: 149€/persoon (exclusief BTW), een
tweede persoon van dezelfde firma betaalt €120,
vanaf de derde persoon €100.

Start om 9.15u tot12.15u
Vanaf 8.45u is er een koffie met een croissant
voorzien.

Vanaf 2 personen kunnen wij een opleiding
exclusief voor uw bedrijf organiseren:
prijs: € 269 BTW excl.

Adres:
Villa Orchidee: Gontrode Heirweg 73, 9090 Melle T: 09/236.23.34
www.villaorchidee.be

Stel zelf uw opleidingen samen… volgens uw noden:
Automatische aanvullen, opmerkingen toevoegen, formules, kolombreedte, gegevens vervangen,
grafieken maken, soorten grafieken, sparklines, titel blokkeren, splitscherm, tabellen concentreren
Voor meer informatie vel of mail: lieve.vermeersch@networkx.be 09/236.23.34
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Tijdswinst door correct gebruik van Excel
Leer gebruik maken van alle mogelijkheden die Excel te bieden heeft en u zult versteld staan van de
tijdwinst die dit oplevert, u zal eveneens minder fouten maken en uw documenten zullen er
professioneel uitzien.

Draaitabellen
Grote tabellen kunnen lastig zijn om te gebruiken.
Met draaitabellen kunt de gegevens op veel manieren
presenteren om zo de juiste analyse te kunnen maken.
Een tabel met verkoopgegevens van 2 verkopers kost u
4’ 45” om tot een overzicht per maand en product
te komen met een draaitabel doet u dit in 45 sec.

Snel aanvullen/Flash Fill
Met “snel aanvullen” kunt u lijsten met een herkenbaar
patroon razend snel laten aanvullen
Een lijst van 20 namen en voornamen duurt
2 minuten om die samen te voegen
Met “Snel aanvullen” doet u dit in slecht 6 seconden
Bijkomen voordeel u tikt geen fouten.

“Als”-functie
Indien uw klanten dienen transportkosten te betalen
volgens omzet kunt u dit op een vlugge manier doen
met de “ALS”-functie en zonder fouten te maken.
U hoeft niet meer klant per klant de transportkosten uit te
rekenen, u maakt 1x de formule en kan ze dan steeds opnieuw
toepassen.

Een tabel omzetten in een “leesbare”
tabel kost u al vlug 4.45 min
Een draaitabel slechts 45 sec
Uw tijdswinst: 4 min
x 228 werkdagen = 15 u 12 ‘
x 41,20 € = 620€
5 medewerkers= 3.100€
20 medewerkers= 12.400€

20 namen + voornamen samenvoegen
duurt 2 min
met “Snel aanvullen” kan dit in 6”
Tijdswinst: 1.56 min
x 228 werkdagen = 7u 20’
x 41,20= 302€
5 medewerkers= 1.010€
20 medewerkers= 6.042€

Transportkosten uitrekenen voor 50
klanten duurt 9 min
Met de als-formule: 25 sec
Tijdswinst: 8’ 35”
x 228 werkdagen: = 30 u 26’
x 41,20 € = 1.252€
5 medewerkers= 6.260€
20 medewerkers= 25.040€
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Meerdere tabellen in 1 keer wijzigen
U kan verschillende tabellen in 1 keer wijzigen in plaats van
tabel per tabel.
U hoeft enkel de tabellen aan te duiden, wijzigingen aan te
Brengen en alle tabellen worden in 1 keer aangepast.
Voorbeeld u wenst een extra rij met subtotalen.
Indien u dit tabel per tabel doet duurt dit2’40”,
wanneer u dit in 1 keer doet slechts 45”.

5 tabellen wijzigen doet u in 2’40”
5 tabellen in 1 keer wijzigen: 45”
Tijdswinst: 1’55”
x 228 werkdagen= 7u 17’
x 41,20 €= 300€
5 medewerkers= 1.500€
20 medewerkers= 6.001€

willekeurig

uniform

Datums groeperen in kwartalen/maanden

Een tabel met 20 datums omzetten in een tabel met
4 kwartalen kost u al vlug 2‘.
Door in de draaitabel te groeperen heeft u slechts
20 seconden nodig.

Datum groeperen kost u 2 min
Door te groeperen 20 sec
Uw winst: 1’40”
x 228 werkdagen= 6u 20’
x 41,20€= 247.20
5 medewerkers= 1.236€
20 medewerkers= 4.944€

Is er iets dat u wilt doen in Word maar u weet niet hoe? Laat u
professioneel bijstaan. Mail Lieve.Vermeersch@networkx.be of bel 09
236 23 34
- Draaitabellen,
- Lijsten sorteren
- Lijsten vergelijken

16

Lijst met onderwerpen voor een Excel-opleiding:
Draaitabellen
Maken
Vernieuwen
Groeperen
Brongegevens controleren
Filteren
Sorteren
Slicers
Grafieken
Flash Fill
Automatisch aanvullen
Formules en functies
Formules
Kopiëren
Meerdere bewerkingen in 1 formule
Totale sommen
Als-formule
Tabellen printen
Schermen
Splitschermen
Multi bladen
Blad toevoegen
Bladen verplaatsen
Tabellen vergelijken
Gegevens uit verschillende wekbladen
Samenvoegen/wijzigen
Sorteren
Op cijfers, letters kleuren

Beveiliging
Beveiliging van werkblad
Beveiliging van werkmap
Documentwachtwoord
Bestanden delen
Opmaak
Kolombreedte
Uitlijning
Numeriek gebruik
Voorwaardelijke opmaak
Opmaak van tabellen
Afbeeldingen toevoegen
Lay-out
Tabellen/rijen verbergen
Tabellen verplaatsen
Gegevens vervangen
Pagina-einde voorbeeld

Groeperen
degroeperen
Uit vervolgkeuzelijst halen
Duplicaten verwijderen
Vlugge analyse
Volgorde van formules

Voorwaardelijke opmaak

Voor meer info kunt u steeds met ons contact opnemen via:

Telefoon: 09/236.23.34
Fax: 09/226.47.67
Mail: lieve.vermeersch@networkx.be
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Opleiding OneNote
OneNote
Het probleem.
We leven in een tijdperk waar informatie vinden zo goed als geen probleem meer is. Het
probleem is verschoven naar het ordenen van zinvolle informatie. Daarbij kan OneNote een
belangrijk hulpmiddel zijn.

OneNote lost volgende problemen op
Delen van nota’s
Wie interessante nota’s heeft die ook door anderen kunnen gebruik worden: OneNote kan
door een groep geraadpleegd en aangevuld worden. Het kan als een webpagina
gepubliceerd worden en men kan de gehele of gedeeltelijke inhoud in een PDF-bestand
wegschrijven. Een recente export van 7 jaar van mijn eigen nota’s telde meer dan 8200
bladzijden.

Verzamelen van elk stukje informatie
Wie een thema onderzoekt of bijhoudt heeft meestal volgende ervaring gehad: men leest of
hoort iets wat interessant is maar noteert het niet. Men leest een interessant artikel of een
verwijzing naar een artikel of boek dat de moeite zou kunnen lonen.
Een videoclip illustreert een stelling of lost een probleem op.
Foto’s en beelden zijn even vaak even nuttig, “a picture tells a thousand words”.
OneNote is een onderdeel van Office maar kan ook gratis gedownload worden via
https://www.onenote.com/download .
Mijn studiewerk brengt mee dat ik nota’s neem van de boeken die ik lees. Die zijn
belangrijk want goede nota’s leveren lang nadat ze genomen werden stof voor nieuwe
benaderingen en analyses. Daarnaast levert internet dagelijks veel kleine stukjes
informatie die eventueel zullen kunnen gebruikt worden: abstracts, analyses,
boekbesprekingen, artikels enzovoort.
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een elektronisch schrift
OneNote kun je ook vergelijken met een elektronisch schrift. Op pagina’s plaats je vrij een
of meerdere tekstblokken. Er zit in het programma een tekenmodule, je kan gemakkelijk
(apart) foto’s plaatsen en daarnaast, geluidsfragmenten opnemen en video invoeren. Deze
vijf artikels kunnen in OneNote op één pagina geplaatst worden. Vind je een artikel in PDFvorm dan kan een link naar dat bestand ook op dezelfde pagina onder de vorm van een
icoon geplaatst worden. OneNote laat toe om verschillende notitieblokken te gebruiken, die
elk secties hebben enzovoort. Verschillende notebooks kunnen ook samengevoegd worden
en op een PDA gebruikt. OneNote indexeert automatisch elk woord van een notitieblok.
Onderzoek. OneNote heeft dus voordeel dat je meer informatie opslaat. Als ik de notities
nalees dan ben ik aangenaam verrast door de grote verscheidenheid van de informatie en
thema’s die er in voorkomen. Ik heb boeken bijgehouden die ik interessant vond en
waarvan ik denk dat het nuttig zou zijn om ze later te lezen. Een voordeel van internet is
dat je gemakkelijk de inhoud en eventueel besprekingen terugvindt die je gemakkelijk in
OneNote plaatst.
OneNote kan ook: Taken bijhouden en kan daarover informatie uitwisselen met Outlook.
Vergaderingen plannen. OneNote is uitdrukkelijk bedoeld voor het nemen van nota’s bij
vergaderingen. De moeite om te kijken of je er je voordeel mee kan doen.
Krachtig is dat Notebooks kunnen gedeeld en bewerkt worden door verschillende
gebruikers. Voor wie in groep aan een project werkt is OneNote zo mogelijk nog
interessanter.
Een punt van kritiek: OneNote’s lijst van je nota’s. Ik zie die graag automatisch alfabetisch
gerangschikt maar dat kan enkel nadat je de opdracht hebt gegeven en dat sorteert ze niet
permanent. Spijtig, want het is voor een programmeur niet moeilijk. Het gebrek wordt
enigszins goedgemaakt doordat de zoekfunctie gelijk welk woord in notities vindt en ze
dan rangschikt in een zijvenster.
Een goed startpunt om meer te leren over OneNote is https://support.office.com/nlbe/onenote
Dr. Marc Vermeersch
Wij geven een opleiding om OneNote te gebruiken. Wat men wil gebruiken verschilt van
bedrijf tot bedrijf. In de opleiding is inbegrepen:
-

Een enquête om te bepalen welk gebruik van OneNote het beste is voor het bedrijf.
Een aangepaste opleiding.

Ook na de opleiding kunt u op ons een beroep doen. Heeft u nog een incident, kunt u het niet
oplossen of heeft u geen tijd, wij staan voor u
klaar.
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Opleiding MediaWiki

Het meest gekende voorbeeld van het gebruik van de MediaWiki software is Wikipedia, de vrije
encyclopedie op het internet, waarvoor het programma oorspronkelijk is ontwikkeld.
Deze gratis software is vrij beschikbaar om uw eigen interne of externe kennisbank mee op te
bouwen.

Voordelen van een Wiki






Heel toegankelijk (via webbrowser)
Onmiddellijk informatie vinden, wijzigen of toevoegen
Open structuur, waarbij iedereen die wil kan participeren
Automatisch versiebeheer. Alle wijzigingen worden bijgehouden
Gratis software

Een Wiki voor intern gebruik
Binnen een bedrijfsomgeving kan een wiki bijvoorbeeld dienst doen als:









documentatiecentrum
usersupport (FAQ's)
brainstorming
verslaglegging
kennisdatabank
virtuele projectruimte
procedurehandboek
intranet

Wenst u uw eigen kennisbank op te bouwen dan kunnen wij u hiervoor opleiden en begeleiden.
Ook na de opleiding kunt u op ons een beroep doen. Heeft u nog een incident, kunt u het niet
oplossen of heeft u geen tijd, wij staan voor u klaar.

Heb je interesse in een eigen Wiki systeem? Laat u professioneel bijstaan. Mail
Jacques.Bovijn@networkx.be of bel 09 236 23 34
-

Installatie van de software op eigen of externe server.
Personaliseren van de Wiki
Opleiding in het gebruik van de Wiki
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