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teit kost dat wel erg veel werk. Met deze app 

zet je het gehele adresboek zó op je tablet of 

telefoon. Voor € 2,39 te verkrijgen in de App 

Store.

Geschikt voor: iOS

5	 Dropbox

Wat  Bestandsopslag- en beheer op je tablet, 

zodat je ook onderweg al je Worddocumen-

ten, spreadsheets en Powerpointspresenta-

ties bij je hebt.

Waarom  Omdat dat gesleep met USB-sticks 

en handmatig kopiëren van bestanden van 

laptop naar UWP naar desktop thuis en vice 

versa toch wel erg onhandig was. Met Drop-

box synchroniseer je je bestanden eenvoudig 

met elkaar en kun je als je dat wilt bestanden 

tevens met anderen delen.

Geschikt voor: iOS, Android, Blackberry, Kindle 

Fire

6	 CloudOn

Wat  Dropbox heeft één groot nadeel: je kunt er 

geen bestanden mee bewerken. Met CloudOn 

kan dat wél. Even downloaden, koppelen met 

je Box- of Dropboxaccount en het gehele Of-

ficepakket staat tot je beschikking.

Waarom  Weliswaar is de Officeversie van 

CloudOn wat beperkter in functionaliteit 

(geen templates, geen autocorrectie, geen 

add-ons), voor basisgebruik heb je alle func-

ties die je nodig hebt. Van een tikfout in een 

Powerpoint verbeteren tot het aanpassen van 

voetnoten en het accepteren van anders-

mans changes, het is allemaal mogelijk met 

CloudOn.

Geschikt voor: iOS en Android

7	 iAnnotate

Wat  PDF-app waarmee je niet alleen bestanden 

kunt lezen, maar beheren en annoteren.

Waarom  Niet meer rondlopen met een grote 

map notulen en beleidsdocumenten, maar 

eenvoudig commentaar op je scherm in de 

zijlijn krabbelen. Ook aanstrepen met een 

10 mobiele apps
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1		iGroningen	(Blackboard	Mobile	Central)

Wat  Zusterapp Mobile Learn, waarmee Nestor 

op een meer gebruiksvriendelijke manier op 

mobiele apparaten benaderd kan worden, was 

al een tijdje beschikbaar. Sinds deze maand 

is er ook Blackboard Mobile Central, een ap-

plicatie met  campusinformatie als roosters, 

nieuws, plattegronden en evenementen.

Waarom  Omdat het ook voor universitair 

docenten wel makkelijk is om snel te kunnen 

checken in welke zaal het werkcollege die 

ene week moet worden gegeven, wat het 

e-mailadres van die ene collega nu precies 

was of waar lokaal 1313.309 van de faculteit 

Letteren zich ook alweer bevindt.

Geschikt voor: iOS, Android, Blackberry en Palm 

OS

2	 Universiteitskrant

Wat  Als eerste universiteitskrant in Nederland 

heeft de UK een eigen app, voor zowel smart-

phone als tablet.

Waarom  De UK moet bezuinigen en verschijnt 

daarom nog maar tweewekelijks. Wil je toch 

dagelijks op de hoogte blijven, dan koop je 

voor slechts € 0,79 de app. Met niet alleen 

nieuws, maar ook de filmpjes van UK TV, de 

RUG-mededelingen en muziek van lokale 

bands.

Geschikt voor: iOS en Android

3	 SyncML	Pro

Wat  Synchroniseren van afspraken gemaakt 

via de RUGplanner. 

Waarom  Al je afspraken in je werkagenda 

ook bij de hand op je tablet of smartphone. 

Nadeel: notes en events worden automatisch 

omgezet naar een all day-meeting. Voor  

€ 9,99 te koop in de App Store.

Geschikt voor: iOS

4	 LDAPeople

Wat  Alle contactinformatie van de RUG over-

zetten naar je iPad of iPhone adresboek.

Waarom  Je kunt natuurlijk je naaste collegae 

handmatig in je adresboek kloppen. Maar 

als je binnen je functie contact hebt met veel 

verschillende afdelingen binnen de universi-

Steeds meer RUG-medewerkers en –studenten hebben een tablet of 

smartphone op zak. Geen wonder dat de universiteit flink inzet op 

mobiel. Maar welke apps zijn nu echt onmisbaar?

highlighter, onderstrepen, doorhalen, een 

geluidsopname toevoegen of zelfs foto’s aan-

hechten is mogelijk met iAnnotate. Verkrijg-

baar in de app stores voor € 7,99.

Geschikt voor: iOS en Android

8	 Genius	Scan

Wat  Je tablet of smartphone omtoveren tot 

een scanner, waarmee je eenvoudig papieren 

documenten kunt digitaliseren in meerdere 

bestandsformaten.

Waarom  Maar dat kan toch ook met je camera 

om vervolgens de foto te mailen? Ja, maar 

deze app bepaalt zelf bij elk document de 

juiste hoek en stelt zo scherp dat je de beste 

shots krijgt. Vervolgens kun je de scans een-

voudig exporteren naar bijvoorbeeld Dropbox 

of Google Drive. Voor €2,99 in de app stores.

Geschikt voor: iOS en Android

9	 Urenregistratie

Wat  Gewerkte uren bijhouden en rapporteren 

op je smartphone of tablet.

Waarom  Bijna geen universitair medewer-

ker die niet een rijtje Exceldocumenten met 

gewerkte uren en projecten op zijn X-schijf 

heeft staan. Geen zin om aan de slag te gaan 

met Netstorage? Met de app Urenregistratie 

kun je berekeningen maken, in- en uitchecken 

en al die cijfertjes eenvoudig exporteren naar 

een overzichtelijk rapport.

Geschikt voor: iOS en Android

10	TEDx

Wat  Inspirerende speeches van wetenschap-

pers en professionals van over heel de wereld: 

“ideas worth spreading”. Ook in Groningen 

worden al TEDx-evenementen georganiseerd.

Waarom  Om op de hoogte te blijven van 

de ontwikkelingen in de wetenschap en de 

maatschappij, om je koffiepauze nuttig te 

besteden of gewoon als stukje infotainment 

tussen Boer zoekt Vrouw en The Voice of Hol-

land door.

Geschikt voor: iOS en Android


