
Documenten opslaan en delen op een teamsite

Snelstartgids

Een document uploaden naar een teamsite
1. Ga naar de documentbibliotheek op uw teamsite. Dit kan meestal door in het 

navigatiegebied aan de linkerkant de koppeling Documenten te selecteren.

Bestanden bekijken en bewerken op een teamsite

Documenten in de browser weergeven en bewerken

1. Ga naar de documentbibliotheek waarin u wilt gaan werken.

2. Klik op de naam van het document. Het bestand wordt geopend in de browserversie 

van de Office-toepassing. 

U kunt in het document werken zoals u gewend bent en als u het opslaat, wordt het 

automatisch opgeslagen in de documentbibliotheek waarin u werkt.

Documenten in de toepassing weergeven en bewerken

Selecteer in de documentbibliotheek waarin u werkt het bestand dat u wilt bekijken of 

bewerken en klik op Document bewerken op het tabblad Bestanden op het lint.

Het document wordt geopend in de toepassing die hoort bij het documenttype.

Een nieuw document maken op een teamsite
1. Ga naar de documentbibliotheek waarin u een document wilt maken.

2. Klik op Nieuw document. Afhankelijk van uw omgeving hebt u de keuze om een of 

meer ondersteunde Office-documenten te maken.

3. Klik op het type document dat u wilt maken en typ in het dialoogvenster dat wordt 

weergegeven een naam voor het document.

4. Klik op OK. Het nieuwe document wordt geopend in de browserversie van het type 

Office-document dat u hebt geselecteerd.

2. Klik op Nieuw document > 

Bestaand bestand uploaden.

3. Blader naar het document dat u 

wilt uploaden, selecteer het en klik 

vervolgens op Openen.

4. Klik op OK in het dialoogvenster 

Een document toevoegen.

Meerdere documenten uploaden 

naar een teamsite

1. Ga naar de documentbibliotheek 

waaraan u documenten wilt 

toevoegen.

2. Open Verkenner en pas de venstergrootte aan, zodat u op het scherm zowel uw 

teamsitebibliotheek als het dialoogvenster van Verkenner kunt zien.

3. Blader naar de documenten die u naar de site wilt uploaden, selecteer ze en sleep ze 

naar de bibliotheek op de teamsite. U kunt ook bestanden verplaatsen naar 

bibliotheekmappen.



Een map of bestand in een teamsitebibliotheek delen Een weergave maken om bepaalde items in uw 

teamsitebibliotheek weer te geven

1. Ga naar de bibliotheek waarin u wilt werken. Klik op Weergave maken op het 

tabblad Bibliotheek op het lint.

Een bibliotheek op een teamsite synchroniseren met 

uw computer

1. Klik in de documentbibliotheek waarin u werkt 

op de puntjes (…) naast het item dat u wilt 

delen. Klik vervolgens op Delen in het bijschrift 

dat verschijnt.

2. Voer de e-mailadressen in van de personen 

met wie u de map of het document wilt delen 

en geef op aan wie u lees- of 

bewerkingsmachtiging wilt verlenen.

3. Klik op Delen. Een e-mail wordt verzonden 

naar de personen met wie u het item deelt om 

ze te informeren dat ze toegang hebben tot het 

document of de map op uw teamsite.

2. Klik op de indeling, bijvoorbeeld 

Standaardweergave of een bestaande 

weergave waarop u uw weergave wilt baseren.

3. Typ een naam voor de weergave in het vak 

Weergavenaam. Selecteer Dit als 

standaardweergave instellen als u wilt dat 

deze weergave de standaardweergave wordt 

voor de bibliotheek. Alleen een openbare 

weergave kan de standaardweergave zijn voor 

een bibliotheek. 

4. Selecteer in de sectie Doelgroep, onder Doelgroep voor deze weergave, de optie 

Een persoonlijke weergave maken of Een openbare weergave maken. 

5. Selecteer in de sectie Kolommen de kolommen die u in de weergave wilt opnemen 

en schakel de selectievakjes uit voor de kolommen die u niet wilt weergeven. Naast de 

kolomnummers kunt u de volgorde selecteren waarin u de kolommen in de weergave 

wilt weergeven.

6. Configureer de overige instellingen voor de weergave, zoals Sorteren en filteren en 

klik op OK.

1. Ga naar de bibliotheek en klik op de knop 

Synchroniseren boven aan de pagina. De wizard 

Bibliotheek synchroniseren wordt geopend, die 

automatisch de naam en het webadres van de 

teamsitebibliotheek herkent. 

2. Klik op Nu synchroniseren om de 

synchronisatie van de bibliotheek te starten.

3. Klik op Mijn bestanden weergeven in het dialoogvenster om de gesynchroniseerde 

bibliotheekmap te openen in Windows Verkenner. In Windows Verkenner wordt de 

gesynchroniseerde map geplaatst in de map SharePoint-bibliotheken. De 

gesynchroniseerde bibliotheekmap gebruikt de naam van de sitebibliotheek.



Een vorige versie van een document weergeven 
1. Selecteer in de bibliotheek het document waarvan u vorige versies wilt zien.

2. Als er vorige versies van het document bestaan en versiebeheer op uw systeem is 

ingeschakeld, klikt u op Versiegeschiedenis op het tabblad Bestand op het lint.

Gewaarschuwd worden als een document wordt 

gewijzigd
1. Klik in de bibliotheek waarvoor u de waarschuwing wilt instellen op het tabblad Bibliotheek 

in het lint.

2. Klik op Waarschuw mij > Een waarschuwing instellen voor deze bibliotheek. 

3. Wijzig desgewenst de naam van de waarschuwing in de sectie Naam van waarschuwing

op de pagina Nieuwe waarschuwing. De naam wordt weergegeven in de onderwerpregel 

van het waarschuwingsbericht en dient tevens voor het beheren van waarschuwingen.

4. Als de sectie Waarschuwingen verzenden naar wordt weergegeven, geeft u de 

gebruikersnamen of e-mailadressen op van de personen aan wie u waarschuwingen wilt sturen.

5. Selecteer in de sectie Afleveringsmethode de gewenste afleveringsmethode voor uw 

waarschuwingen.

6. Als de sectie Type wijzigen beschikbaar is, kiest u de typen wijzigingen waarvan u op de 

hoogte wilt worden gesteld.

7. Geef in de sectie Waarschuwingen voor deze wijzigingen verzenden op of u 

waarschuwingen wilt ontvangen voor alle typen wijzigingen of alleen voor specifieke 

wijzigingen, bijvoorbeeld als iemand wijzigingen heeft aangebracht in een item dat u hebt 

gemaakt of recent hebt gewijzigd.

8. Kies in de sectie Wanneer er waarschuwingen moeten worden verzonden hoe vaak 

u de waarschuwingen wilt ontvangen, bijvoorbeeld direct of in een dagelijks of wekelijks 

overzicht, en op welke dag en tijd.

9. Klik op OK.

De bewerkingsgeschiedenis van een document 

weergeven   
Klik op het beletselteken (…) naast het document in een bibliotheek. Het bijschriftvenster 

bevat de naam van degene die het document het laatst heeft gewijzigd, en de datum van 

de wijziging.


