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Aan de slag 
 

Web browser 
iBinder is aangepast op de laatste browsertechnologie en is getest met de meest 
gebruikte webbrowsers, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari en Google 
Chrome. iBinder werkt ook met alternatieve browsers. Het is aan te bevelen om de 
meest recente browserversies te gebruiken. Deze zijn het meest veilig en werken 
sneller waardoor een pagina sneller wordt weergegeven.  
 
iBinder kan ook worden gebruikt op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets  
en is geschikt voor zowel voor iOS als Android. Gebruik de ingebouwde browser van je 
apparaat en log in op de gebruikelijke manier via www.ibinder.nl. 
 

Inloggen op iBinder.nl 
Ga naar www.ibinder.nl en klik op inloggen 
 

> Kies de gewenste taal van het programma door op het vlaggetje te klikken 
> Voer je e-mailadres en wachtwoord in  
> Klik op INLOGGEN 

 
Wanneer je wilt dat iBinder je inloggegevens onthoudt, vink je ‘Onthoud mijn 
gegevens’ aan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je persoonlijke map 
 

Persoonlijke informatie 
Het eerste dat je ziet wanneer je inlogt is je persoonlijke map. Vul hier aan de 
linkerzijde je persoonlijke gegevens in. Je kunt deze gegevens altijd achteraf 
aanpassen, bijvoorbeeld wanneer je adres of telefoonnummer wijzigt. Indien gewenst, 
kun je een foto van jezelf uploaden. Jouw persoonlijke informatie en (eventuele) foto 
zijn zichtbaar in alle mappen waarin je deelneemt.  
 
De factuurgegevens aan de rechterzijde worden gebruikt wanneer je vanuit het systeem 
documenten laat afdrukken bij een drukker of kopieerwinkel of voor het versturen van 
facturen voor mappen die je zelf start in het systeem. 
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Instellingen 
In het tabblad Instellingen kun je diverse instellingen aanpassen aan je eigen 
voorkeuren. 
 
Bij het klikken op een document: hier kun je aangeven wat er gebeurt op het moment 
dat je een document in een map aanklikt. Standaard opent het document in de 
ingebouwde documentviewer. Je kunt een document dan ook alsnog downloaden 
wanneer je dat wilt.  
 
Bij opdracht voor afdrukken: hier kun je aangeven of je een afschrift van de 
printopdracht aan een drukker of kopieerwinkel wel of niet per e-mail wilt ontvangen. 
 

Berichten 
In het tabblad Berichten vind je alle berichten die aan jou zijn verstuurd binnen de  
mappen waarin je deelnemer bent. Deze berichten heb je ook per e-mail ontvangen. Je 
kunt ze sorteren door te klikken op de kopteksten van de tabel. 
 

Betalers 
Onder het tabblad Betalers kun je de gegevens opslaan van een ‘opdrachtgever / 
map eigenaar’ van een map. Wanneer je een map start, kun je vervolgens uit je lijst 
met opgeslagen betalers kiezen. Deze partij ontvangt vervolgens de facturen voor het 
gebruik van de map. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je voor meerdere 
bedrijven werkt of facturen niet altijd naar hetzelfde adres moeten worden gestuurd.  
 

Adressenlijst 
In het tabblad Adressenlijst kun je standaard lijsten aanmaken waar je personen aan 
toevoegt. Op die manier kun je bijvoorbeeld met één druk op de knop al je collega’s 
toevoegen aan een map.  
 

> Om een nieuwe adressenlijst aan te maken, klik je op nieuwe adressenlijst 
aanmaken.  

> Voer een naam in voor de betreffende lijst 
> Vervolgens kun je ontvangers toevoegen aan de lijst. 

 
Je kunt jezelf toevoegen door op mij als ontvanger toevoegen te klikken. Je kunt ook 
een ‘blanco’ adressenveld invoeren zodat je deze handmatig kunt invullen. 
 

Diensten 
Onder Diensten kun je selecteren van welke diensten van iBinder je kunt kiezen 
wanneer je een nieuw map start. Ook kun je hier de drukker of kopieerwinkel selecteren 
die je normaal gesproken gebruikt.  
 

Activiteiten rapport 
Onder het tabblad Activiteiten rapport kun je instellen hoe vaak je een e-mailnotificatie 
wilt ontvangen met een activiteitenlogboek van de mappen waarin je deelnemer bent. 
Je kunt hier ook aangeven of jouw eigen activiteiten in de mappen moet worden 
toegevoegd aan het rapport of niet.  
 

Afdrukopdrachten 
Onder Afdrukopdrachten zie je een overzicht van verstuurde opdrachten aan een 
drukker of kopieerwinkel.  
 

Terug naar de boekenplank 
In de hoek rechtsonder op het scherm vind je de functie terug naar de boekenplank. 
Door hier op te klikken, verlaat je de map en ga je terug naar de boekenplank. 
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De boekenplank 
Alle mappen, die je zelf bent gestart of waarin je deelneemt, staan op je boekenplank.  
 

 

Een nieuw project starten 
 

Een nieuwe map starten 
Om een nieuwe map te starten, klik je op nieuwe map aanmaken rechtsboven in de 
hoek. Wanneer er meerdere diensten zijn geactiveerd in het tabblad Diensten, wordt je 
eerst gevraagd welk type project je wilt starten: Bouwproject, Tender of 
Vastgoedbeheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorzoek alle 
mappen op alle 
boekenplanken 

Klik op de map en sleep 
deze naar een andere 
boekenplank 

Klik op de map en sleep 
deze eenvoudig naar 
een andere plek op de 
boekenplank om de 
volgorde van de mappen 
te veranderen  

Bewaar 
mappen in de 
opbergdoos 

Klik op de cirkel om 
naar een andere 
boekenplank te gaan 
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Beschrijving: geef hier een beschrijving van het project of gebruik een projectnummer. 

Datum: standaard staat hier datum van de dag dat de map is aangemaakt. Je kunt 

deze ook aanpassen op een datum naar keuze. 

Projectomvang: selecteer de financiële omvang van het project waaraan de 

maandelijkse kosten voor het gebruik worden gekoppeld (het maakt hierbij niet uit 

hoeveel gebruikers worden toegevoegd of hoeveel data wordt geüpload). 

Ringbandkleur : selecteer hier de gewenste kleur voor de map. 

 

Alle bovenstaande gegevens kunnen achteraf worden aangepast door, op de rug van 

de map, het checkboxje (klein vierkantje) aan te vinken en rechts in het menu te klikken 

op mapinformatie bewerken/weergeven. 

 

Tabbladen kiezen 
De volgende stap is het kiezen van tabbladen die je in de map wilt gebruiken. Het 
tabblad Deelnemers is standaard aanwezig in de map. Je kunt nieuwe tabbladen 
toevoegen door te klikken op tabbladen kiezen. 
 

 
Voeg de gewenste tabbladen toe door deze aan te vinken. Elk tabblad heeft zijn eigen, 
unieke eigenschappen die bedoeld zijn om het organiseren en beheren van 
documenten zo makkelijk mogelijk te maken.  
 
Naast sommige tabbladen staat een slotje. Dit betekent dat de toegang tot deze 
tabbladen per gebruiker kan worden ingesteld. Gebruikers die geen toegang hebben, 
kunnen deze tabbladen ook niet zien in hun map. 
 
Toegang tot andere tabbladen, zoals aanvraag, tekeningen etc. zijn zichtbaar en 
toegankelijk voor elke gebruiker. Hieronder leggen we uit hoe je de gebruikersrechten 
kunt instellen.  
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Deelnemers toevoegen 
Deelnemers kunnen aan een map worden toegevoegd door in het tabblad Deelnemers 
te klikken op Deelnemers toevoegen.  

 
In het zoekveld kun je deelnemers opzoeken die al geregistreerd staan bij iBinder. Je 
kunt zoeken op naam, bedrijfsnaam, adres of een combinatie van deze gegevens. 
Wanneer je de deelnemer hebt gevonden, klik je er op om deze toe te voegen aan de 
map. 
 
Wanneer een deelnemer nog niet bekend is in het systeem, klik je op het icoontje met 
de envelop om deze per e-mail uit te nodigen. 
 

 
Er verschijnt een scherm waar je het e-mailadres van de deelnemer kunt invoeren. De 
deelnemer ontvangt direct een mailbericht met zijn gebruikersgegeven om te kunnen 
inloggen. In deze mail staat ook wie de deelnemer heeft uitgenodigd en voor welk 
project. 
 
Het is ook mogelijk om deelnemers toe te voegen vanuit een eerder opgeslagen 
adressenlijst. Dit kan een adressenlijst zijn die je eerder hebt aangemaakt in een 
eerdere projectmap of een adressenlijst die je hebt gemaakt in je persoonlijke map (zie 
je persoonlijke map -op de boekenplank- tabblad Adressenlijst). 
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Instellen van gebruikersrechten 
Degene die een map start, is automatisch de beheerder. Beheerders hebben toegang 
tot de gehele map. Een beheerder kan deelnemers toevoegen en hun rollen en 
toegangsrechten aanpassen. Een beheerder kan eventueel ook een andere deelnemer 
aanwijzen als beheerder.  
 
Beheerders kunnen documenten toevoegen aan een map. Wanneer andere 
deelnemers ook documenten moeten kunnen uploaden, kan de beheerder van de map 
deze deelnemers één of meerdere (project)disciplines toekennen.  
 

> Klik het vakje voor een deelnemer aan 
> Klik vervolgens op Rol en rechten van de deelnemer waardoor onderstaand 

scherm verschijnt 
> Vink de discipline(s) aan die moeten worden toegekend aan de deelnemer.  

 
In het veld rol van de deelnemer kun je een beschrijving toevoegen van de rol die de 
deelnemer heeft in het project, bijvoorbeeld onderaannemer gevelwerk, uitvoerder of  
projectleider. Deze informatie wordt gebruikt in het tabblad Deelnemers om extra 
informatie te geven over wat de rol van de deelnemer is in het project. Het is niet 
noodzakelijk om dit veld in te vullen. 
 
De aangevinkte disciplines worden zijn gekoppeld aan mappen waar deelnemers 
documenten kunnen uploaden. Zo kan in, bovenstaand voorbeeld, de gebruiker 
documenten uploaden onder ‘Gevel’, maar niet onder ‘Kozijnen’. 
 
Alle deelnemers kunnen documenten bekijken en downloaden. Gebruikers die als Gast 
zijn aangemerkt, kunnen documenten bekijken en downloaden, maar geen 
aanpassingen maken in de map.   
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Documenten uploaden 
 

Documenten uploaden 
Klik op het tabblad waar je documenten wilt uploaden.  
 
Wanneer je de rechten hebt om documenten te kunnen uploaden zie je, rechts in het 
menu, het icoontje met de groene pijl zoals hiernaast weergegeven. Wanneer je deze 
niet ziet, heb je in het betreffende tabblad geen rechten om documenten te uploaden. 
De rechten om in een tabblad documenten te uploaden zijn afhankelijk van de 
discipline(s) die zijn toegekend onder Rol en rechten van de deelnemer in het 
tabblad Deelnemers.  
 
Documenten toevoegen kan op 2 manieren: 
 

1. Om documenten toe te voegen, klik je op het icoontje met de groene pijl. 
Selecteer de bestanden en klik op openen. De bestanden worden nu geüpload; 

2. Sleep bestanden vanaf je computer naar het tabblad. De bestanden worden 
geüpload en toegevoegd aan de map. 
 

Metadata 
Wanneer de bestanden zijn geüpload, wordt je eenmalig gevraagd om informatie over 
het document in te voeren: de metadata. Het aantal velden om informatie in te voeren, 
is afhankelijk van het type tabblad waaraan het document wordt toegevoegd.  
 
In onderstaand voorbeeld is een tekening geüpload in een tabblad met eigenschappen 
voor tekeningen of CAD-bestanden.  

 
Herziening: hier kun je de herziening/versie van het document toevoegen. Wanneer 
een document met dezelfde bestandsnaam wordt toegevoegd, wordt de versie 
automatisch aangepast. Wanneer je als herziening ‘1’ invoert, wordt de volgende versie 
automatisch ‘2’. Start je met herziening ‘A’, dan wordt de volgende versie automatisch 
‘B’. 

Status: selecteer de status van het document. 

Categorie: hier kun je een categorie aanmaken waaronder het document kan worden 
geordend in het tabblad.  

Beschrijving: geef een beschrijving van het document. 
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Schaal: voer de schaal van de tekening in. 

Datum: standaard verschijnt hier de datum waarop het document is geüpload. Wanneer 
je dat wilt, kun je deze handmatig aanpassen naar de documentdatum. * 

Herzieningsdatum: de datum waarop het document is herzien. 

Documenten weergeven in selectiemappen: lees hier meer over onder ‘Een selectie 
uit een map weergeven’. 

Opmerkingen: hier kun je eventuele notities toevoegen die betrekking hebben op het 
document.  
 
* Het systeem onthoud de datum, tijd en de persoon die het document heeft geüpload. 
Door met de muis op het bestand te gaan staan, wordt deze informatie weergegeven. 
 

 
Wanneer je meerdere documenten tegelijkertijd upload, kun je de checkboxjes  
aanvinken om verschillende documenten dezelfde waarden te geven. Dit is een 
makkelijke manier om documenten snel van de juiste metadata te voorzien.  

 
Aanpassen van metadata 
Alle metadata kan achteraf worden aangepast. Om dit te doen, selecteer je één of 
meerdere documenten in het tabblad en klik je op documentinformatie weergeven. 
Vervolgens kun je aanpassingen maken in de metadata.  
 
 
 
 

Door het 
aanvinken, krijgen 
alle documenten 
die zojuist zijn 
geüpload dezelfde 
waarde mee. 
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Versiebeheer 
Wanneer er een document wordt toegevoegd met eenzelfde bestandsnaam als dat van 
een document dat al aanwezig is, herkent het systeem dit en geeft het automatisch een 
opvolgend versienummer aan het document. De metadata wordt automatisch 
overgenomen uit het document dat al bestaat in het systeem.  
 
Wanneer je klikt op het versienummer, verschijnen de oudere versies onder het 
document met de laatste versie.  

 
Drag and drop 
Bestanden kunnen ook eenvoudig worden toegevoegd aan de map door deze naar het 
betreffende tabblad te slepen.  

Bestanden uit externe bronnen uploaden 
Het is ook mogelijk om bestanden vanuit andere bronnen toe te voegen in iBinder. Klik 
hiervoor op bestanden toevoegen van externe bronnen.  
 

Klembord 
Het klembord kan worden gebruikt om één of meerdere bestand(en), inclusief de 
metadata, te kopiëren naar een ander tabblad. Dit kan binnen dezelfde map of tussen 
verschillende mappen. Om documenten aan het klembord toe te voegen, selecteer je 
het bestand in de map en klik je op bestand kopiëren naar klembord. 
 
Om documenten vanaf het klembord naar een ander tabblad of andere map te kopiëren, 
ga je naar de plek waar je het document wilt toevoegen en klik je eerst op bestanden 
toevoegen van externe bronnen en daarna het icoon met het klembord. Selecteer 
vervolgens de bestanden die je wilt toevoegen en klik op de groene knop. 
 

E-mail 
Bijlagen uit een e-mail kunnen in iBinder makkelijk worden geïmporteerd. Stuur de mail 
met bijlage naar files@ibinder.com. Ga in het systeem naar de plek in de map waar je 
de bijlage wilt toevoegen en klik op bestanden toevoegen van externe bronnen en 
daarna op het icoon met de envelop. Selecteer de bestanden die je wilt toevoegen en 
klik op de groene knop.  
 
Belangrijk! Om bijlagen uit een e-mail toe te kunnen voegen in iBinder, moeten deze 
documenten worden doorgestuurd vanaf hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres 
waarmee wordt ingelogd in iBinder! 
 

Dropbox 
Bestanden uit Dropbox kunnen direct worden toegevoegd in iBinder. Om dit mogelijk 
te maken, moet jouw Dropbox-account worden gekoppeld aan iBinder. Dit kun je 
eenvoudig instellen in je persoonlijke map -op de boekenplank-  onder het tabblad 
Instellingen. Ga naar dit tabblad en vink onder externe bronnen de optie ‘Dropbox’ 
aan en voer de gevraagde gegevens van je Dropbox-account.  
 
Wanneer dit is gelukt, ga je naar het tabblad in je map waar je de documenten wilt 
toevoegen en klik je op bestanden toevoegen van externe bronnen. Klik op het 
Dropbox logo en selecteer de bestanden die je wilt toevoegen.  
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Documenten downloaden 
 

Downloaden 
Om bestanden te downloaden, selecteer je deze in het betreffende tabblad. Zodra je 
één of meerdere bestanden selecteert, licht het icoon met de pijl op. Klik hierop om de 
bestanden te downloaden.  
 

 
Wanneer je meer dan één bestand selecteert om te downloaden, worden deze 
bestanden automatisch toegevoegd aan één zip-bestand. Wanneer deze is 
gedownload, vind je hier alle gedownloade documenten terug.  
 
Afhankelijke van de webbrowser die je gebruikt, wordt een bestand opgeslagen in een 
standaard map voor downloads of in een map van jouw keuze.  
 
Belangrijk! Wanneer je de gedownloade documenten niet kunt terug vinden op je 
computer, kun je altijd even met onze helpdesk bellen voor hulp! 

Communicatie binnen een project 
Binnen een project (map) kun je met andere deelnemers communiceren. Dit kun je doen 
in het tabblad Berichten. Wanneer je dit tabblad niet hebt toegevoegd aan je map, kun 
je dit nu alsnog doen. Elk bericht dat je stuurt aan een deelnemer van de map, wordt 
ook naar zijn of haar e-mailadres verstuurd. Deelnemers kunnen vanuit de mail direct 
reageren op het bericht en hoeven niet eerst in te loggen in het systeem. 
 

Prikbord 
Het prikbord kan worden gebruikt om mededelingen te doen aan alle deelnemers in 
een map, bijvoorbeeld wanneer je nieuwe documenten hebt geüpload en daar de  
deelnemers van op de hoogte wilt brengen. De berichten op het prikbord kunnen door 
alle projectdeelnemers worden gelezen. Reageren op een prikbordbericht is niet 
mogelijk; communicatie op prikbord is éénrichtingsverkeer. 
 
Om een nieuw bericht op het prikbord te plaatsen, ga je in het tabblad Berichten naar 
Prikbord en klik je op nieuw bericht plaatsen.  
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Voer je bericht in en selecteer de projectdeelnemers waarvan je wilt dat zij per e-mail 
een melding van het bericht krijgen. De deelnemers die je niet selecteert, kunnen het 
bericht wel lezen op het prikbord, maar krijgen zo geen onnodige email-notificaties van 
berichten die voor hen niet, of minder relevant zijn.  
 
Degene die het bericht heeft verstuurd, kan met behulp van een logboek functie zien 
welke deelnemers het bericht wel en niet hebben gelezen. Om dit te bekijken, klik je 
op het verstuurde bericht en daarna op geschiedenis kennisgeving(en).  
 

Vragen en antwoorden 
Wanneer je een bericht wilt versturen, dat niet voor iedereen zichtbaar is en waar een 
andere deelnemer ook op kan reageren, ga je onder het tabblad Berichten naar 
Vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden zijn bij deze berichtenfunctie alleen 
zichtbaar voor de geselecteerde deelnemers waaraan het bericht wordt gestuurd én 
voor de beheerder van de map. 
 
Klik op nieuwe vraag om een nieuw bericht te maken. Kies de ontvanger(s) naar wie 
je het bericht wilt sturen. De ontvangers krijgen per e-mail een melding met de vraag. 
Voeg een categorie toe, je vraag en een beschrijving. Eventueel kun je bestanden als 
bijlage toevoegen aan het bericht.  
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De ontvanger van het bericht kan direct vanuit de e-mail de vraag bekijken en hier op 
reageren en hoeft niet eerst in te loggen in het systeem.  

 
Wanneer de vraag is beantwoord of een discussie is gesloten, kan het bericht worden 
afgesloten door degene die het gesprek is gestart. Het bericht blijft zichtbaar in de map, 
maar wordt lichtgrijs van kleur als teken dat het is gesloten, afgehandeld of de vraag is 
beantwoord. Het bericht kan worden gesloten door op de hamer te klikken.  
 
Net als bij prikbordberichten, kan bij een vraag of antwoord, worden bekeken of deze 
door de deelnemer(s) al is gelezen door het logboek icoontje aan te klikken (zie 
afbeelding). 
 
 

  

Klik op het 
icoontje om 
het logboek 
te bekijken 
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Documenten bekijken 
Bestanden kunnen direct in iBinder worden bekeken. Door op een document te klikken, 
wordt deze standaard automatisch geopend in de ingebouwde documentviewer. 
Wanneer je dit niet wilt, kun je in je persoonlijke map instellen dat een document wordt 
gedownload op het moment dat je er op klikt.  
 
De documentviewer heeft verschillende functies die je kunt gebruiken, zoals in- en 
uitzoomen, printen van een document en het roteren van een pagina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met behulp van de rolmaat kunnen maten en oppervlakten worden bepaald in een 
tekening.  
 
Klik op de bovenste rolmaat om deze te kalibreren met behulp van een gegeven maat 
op de tekening. Met behulp van de andere twee rolmaten kunnen vervolgens lengtes 
of oppervlakten worden ingemeten.  
 
 
 
 
 

Weergave aanpassen van het 
document of zoeken in teksten 

Document downloaden 

In- of uitzoomen 

Pagina draaien 

Maten en oppervlak 
meten in tekening 
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Een document online bewerken 
iBinder heeft een integratie met Microsoft Office 365. Hierdoor is het mogelijk om Word, 
Excel en Powerpoint bestanden online te bewerken in iBinder. Je hebt hiervoor een 
Office 365 abonnement nodig.  
 
Noot: Online bewerken wordt helaas niet ondersteund door Safari. Om gebruik te 
maken van deze functie dien je een andere browser te gebruiken. 
 
De functie is in de meeste tabbladen beschikbaar waar Office documenten kunnen 
worden toegevoegd. Het is niet beschikbaar in de tabbladen met het type Tekeningen, 
Contracten en Herinneringen. Wanneer het je het document selecteert (door de 
checkbox voor het document aan te vinken), verschijnt rechts in het menu het Word, 
Excel of Powerpoint icoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginnen 
Het is niet mogelijk om een nieuw document aan te maken in iBinder. Om te starten met 
het online bewerken van een document moet deze 
eerst worden geüpload.  
 
Wanneer je klikt op het Word, Excel of 
Powerpoint icoon verschijnt er een pop-up 
scherm waarin je een bericht kunt schrijven voor 
andere gebruikers van de map. Zolang je het 
document bewerkt, wordt je naam met dit bericht 
zichtbaar voor de andere gebruikers. Je kunt het 
berichtenveld natuurlijk ook leeg laten. 
 
Noot: een document kan maar door één gebruiker 
tegelijk worden bewerkt. Zolang het document word bewerkt, wordt deze vergrendeld 
tegen bewerking voor andere deelnemers. Zij kunnen de laatst gepubliceerde versie 
wel bekijken, maar niet bewerken.  
 

Online bewerken 
Wanneer een document door iemand wordt bewerkt, verschijnt er een hangslotje naast 
het document. Dit betekent dat het document is vergrendeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen degene die het document bewerkt én de beheerder van de map (Administrator) 
kunnen het document ontgrendelen. De beheerder kan het document, inclusief de 
laatste aanpassingen, inchecken als nieuwe versie óf het werkdocument met de 
aanpassingen verwijderen en de laatst gepubliceerde versie handhaven.  
 
 
 
 
 
 

Document selecteren Online bewerken 
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Wanneer je voor de eerste keer een document online wil bewerken, verschijnt 
onderstaand scherm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je al een Office 365 abonnement hebt, kun je met de gegevens van dit account hier 
inloggen. Dit doe je eenmalig (tenzij je jouw wachtwoord verandert). Wanneer je nog 
geen Office 365 account hebt, kun je klikken op ‘Registreren voor een nieuw account’ 
om deze aan te maken.  
 
Wanneer je een document hebt geopend, kun je deze op dezelfde manier bewerken 
zoals je gewend bent. Aanpassingen worden automatisch opgeslagen terwijl je aan het 
document werkt. Wanneer je klaar bent, heb je twee opties om terug te gaan naar 
iBinder:  

1. Klik bovenaan het scherm op ‘iBinder’, of 
2. Klik in het menu op ‘Bestand’ en daarna op ‘Afsluiten’ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Online bewerkingsmodus afsluiten 
Wanneer je het online bewerken afsluit, 
verschijnt er een pop-up venster. Je kunt hier 
aangeven of je het document wilt inchecken als 
nieuwe versie (publiceren voor alle deelnemers) 
of later door wilt gaan met bewerken. In het 
laatste geval blijft het document vergrendeld voor 
andere gebruikers. Je kunt doorgaan met 
bewerken op dezelfde manier zoals je hiermee 
bent gestart. 
 
Wanneer je klaar bent met het bewerken klik je op 
‘Upload je document als een nieuwe versie’. Een nieuw scherm opent waarin je de 
gebruikelijk metadata kunt toevoegen bij het document.  
 
 

2. 

1. 



 

 

 
© 2019 iBinder AB / Aan de slag met iBinder / versie 01-5-2018 Pagina 19 (21) 

Wanneer je hebt gekozen om door te gaan met het bewerken van het document, maar 
deze toch als definitieve versie wilt inchecken dan kun je dit als volgt doen: selecteer 
het document en klik in het menu op ‘Document inchecken’. Hierna verschijnt eveneens 
het scherm om metadata toe te voegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwijderen van een werkdocument 
Wanneer je de aanpassingen aan het document niet wilt publiceren, kun je het  
werkdocument verwijderen. Selecteer het document en klik rechts in het menu op 
‘Geselecteerde document verwijderen’. 
 
In het venster dat verschijnt kun je vervolgens kiezen om de laatst gepubliceerde versie 
van het document te verwijderen óf om het (nog niet gepubliceerde) werkdocument te 
verwijderen. 
 
Noot: een verwijderd werkdocument verdwijnt uit iBinder én uit Office Online. Het is niet 
mogelijk om deze te herstellen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgebreide rechten van beheerder (Administrator) 
De beheerder van een map (Administrator) kan zowel documenten inchecken als 
werkdocumenten verwijderen die gemaakt zijn door de deelnemers in een map. Voordat 
je als beheerder een werkdocument verwijdert, is het raadzaam om eerst contact op te 
nemen met de persoon die het document heeft bewerkt met de vraag of het 
werkdocument moet worden gepubliceerd of kan worden verwijderd. Een gepubliceerd 
werkdocument verschijnt als nieuwe versie in de map.  
  

Document selecteren Inchecken als nieuwe versie 
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Een selectie uit een map weergeven 
Het is mogelijk om in iBinder een map aan te maken die een selectie aan documenten 
bevat van een bestaande map met documenten.  
 

Aanmaken van een selectie 
Om een map met een selectie aan te maken, ga je naar de boekenplank en klik je op 
het checkboxje (klein vierkantje) op de rug van een map. Klik vervolgens rechts in het 
menu op nieuwe selectie aanmaken.  
 
Er verschijnt een scherm waarin je voor deze map een naam kunt invoeren en een 
kleur voor de map kunt kiezen. Door op de groene knop te drukken, wordt de map 
aangemaakt.  

 
Vervolgens verschijnt de selectiemap, in een iets smallere variant, naast de hoofdmap 
op de boekenplank. 
 
Wanneer de selectiemap is aangemaakt, kunnen hierin documenten uit de hoofdmap 
worden weergegeven. Dit kan door een document te selecteren in de hoofdmap, de 
metadata te bewerken door te klikken op documentinformatie weergeven en onder 
selecties de zojuist aangemaakte selectiemap te selecteren. Het betreffende bestand 
wordt vervolgens óók weergegeven in de selectiemap onder hetzelfde tabblad als in 
de hoofdmap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecteer hier de 
aangemaakte selectiemap 
om het document hierin weer 
te geven 
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Helpdesk 
 
Alle gebruikers van iBinder kunnen gratis gebruik maken van onze helpdesk. 
Tijdens kantoortijden kun je ons bereiken op +31 (0)30 – 3030 777 of per e-mail op 
support@ibinder.nl.  
 

Hulp bij het opstarten  
Om ervoor te zorgen dat alle deelnemers in een project makkelijk kunnen werken in met 
een map, bieden we geheel gratis een startbijeenkomst aan bij jou op kantoor of op een 
andere door jou gewenste locatie. Na de startbijeenkomst voelt elke deelnemer zich 
vertrouwd met het programma en kan hij of zij de basis functionaliteiten van iBinder 
gebruiken: het zoeken, bekijken, downloaden en uploaden van documenten en het 
versturen van berichten.  
 
Een startbijeenkomst duurt ca. 30 – 60 minuten en wordt vaak georganiseerd als 
onderdeel van een projectbespreking. Voel je vrij om ons te bellen of te mailen wanneer 
je hiervan gebruik wilt maken! 
 
Heb je vragen of opmerkingen over deze handleiding? Deel ze gerust met ons. 
 


