
Agenda 

Snelstartgids 
Een Lync-vergadering plannen 

Plan een persoonlijke vergadering of plan een online 

vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. 

Huidige tijdsmarkering 

De lijn in het midden geeft de 

huidige tijd aan, zodat u direct ziet 

wat uw volgende afspraak is. 

Rekening houden met het weer 

Bekijk de weersverwachting voor 

uw locatie en maximaal vier 

andere locaties. Als u de stad uit 

moet voor een vergadering, weet 

u wat u moet meenemen. 

Andere agenda's maken 

Zie snel wat de beste tijd is om 

een zakelijke afspraak of een 

gezinsuitje te plannen.  

Schakelen tussen weergaven 

Gebruik de agendaweergave die het beste past 

bij uw werkplanning. Schakel zo vaak als u wilt. 

Uw agenda delen 

Open uw agenda voor collega's zodat ze uw afspraken 

en aanwezigheidsstatus kunnen zien. 

Reactiestatus voor 

vergaderingen 

Als u nog niet hebt gereageerd 

op een vergaderverzoek, wordt 

de afspraak in een lichtere kleur 

weergegeven. 



Een afspraak plannen 
1. Klik in de navigatiebalk op Agenda. 

Een vergadering plannen met anderen 
1. Klik in de navigatiebalk op Agenda. 

2. Klik op Nieuwe vergadering. 

3. Vul de vakken Onderwerp en Locatie in en voer vervolgens de begin- en eindtijd in. 

4. Typ de informatie die u met de geadresseerden wilt delen, in het vergaderverzoek. 

U kunt ook bestanden bijvoegen. 

5. Klik op Planningassistent om u te helpen de beste tijd te vinden voor uw afspraak door 

de beschikbaarheid van genodigden en resources zoals vergaderruimten te controleren. 

2. Klik op het lint op 

Nieuwe afspraak. 

3. Vul de vakken 

Onderwerp 

en Locatie in. 

4. Voer de 

begintijd 

en eindtijd in. 

5. Selecteer in het vak Weergeven als uw aanwezigheidsstatus. 

6. Klik om de afspraak terugkerend te maken op Terugkeerpatroon 

7. Kies de frequentie (bijvoorbeeld dagelijks of maandelijks) en andere 

frequentieopties, zoals om de dag of elk kwartaal 

8. Als u de herinneringstijd van de standaardinstelling van 15 minuten wilt wijzigen, 

klikt u op het vak Herinnering en kiest u een nieuwe herinneringstijd. 

6. Klik op Deelnemers toevoegen en typ vervolgens de namen van geadresseerden,  

e-mailadressen of bronnamen (gescheiden door puntkomma's) in de vakken Vereist, 

Optioneel of Bronnen. 

7. Voor Exchange-accounts bevat het deelvenster Ruimte zoeken suggesties voor 

de beste tijd voor de vergadering waarop de meeste genodigden beschikbaar zijn. 

U selecteert u een vergadertijd door te klikken op een voorgestelde tijd in het 

deelvenster Ruimte zoeken in de sectie Voorgestelde tijden of door een tijdstip 

te kiezen in het beschikbaarheidsoverzicht. 

8. Tenzij u van de vergadering een terugkerende vergadering wilt maken, klikt u nu op 

Verzenden. 



Een agenda en uw afspraken en vergaderingen 

altijd zichtbaar houden 
Beweeg de muisaanwijzer in de navigatiebalk over Agenda en klik op de knop Dokken 

in de rechterbovenhoek van de korte weergave. De agenda en uw afspraken en 

vergaderingen van vandaag worden in een deelvenster aan de rechterkant weergegeven. 

Een afspraak, vergadering of gebeurtenis wijzigen 
Een afspraak of vergadering wijzigen 

1. Open de afspraak of vergadering in uw agenda. 

2. Als de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks en u wilt alleen deze afspraak 

wijzigen, klikt u in het dialoogvenster Terugkerend item openen op Alleen deze 

openen en vervolgens op OK. 

3. Als de afspraak deel uitmaakt van een terugkerende reeks en u wilt alle afspraken in 

die reeks wijzigen, klikt u in het dialoogvenster Terugkerend item openen op De hele 

reeks en vervolgens op OK. 

4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan en sluiten. Klik in geval van een 

vergadering op Update verzenden. 

Een gebeurtenis wijzigen 

1. Open de gebeurtenis in uw agenda en klik op Gebeurtenis. 

2. Wijzig Weergeven als in Bezet, Elders werken, Voorlopig bezet of Niet aanwezig. 

3. Klik op Opslaan en sluiten. 

Een nieuwe vergadertijd voorstellen, accepteren 

of weigeren 
In plaats van een verzoek om een vergadering te houden die u niet kunt bijwonen af te 

wijzen kunt u een ander vergadertijdstip voorstellen. Vervolgens kan de organisator van 

de vergadering de wijziging accepteren of weigeren. 

Een nieuw tijdstip voorstellen 

1. Open het vergaderverzoek en klik op Vergadering. 

2. Klik in de groep Reageren op Nieuwe tijd voorstellen. 

3. Kies een tijdstip waarop alle (of de meeste) genodigden aanwezig kunnen zijn. 

4. Klik op Tijdstip voorstellen en vervolgens op Verzenden. 

Voorstellen voor gewijzigde vergadertijden worden naar de organisator van de vergadering 

verzonden. De organisator beslist of de geplande vergadertijd wordt gewijzigd. 

Een voorgestelde nieuwe vergadertijd accepteren 

1. Open het vergaderverzoek. 

2. Klik op Voorstel accepteren. 

3. Klik op Update verzenden. 

Een voorgestelde nieuwe vergadertijd weigeren 

1. Open het vergaderverzoek. 

2. Klik op Antwoord op vergaderverzoek. 

3. Klik in de groep Reageren op Antwoorden, typ het bericht en klik op Verzenden. 

4. Klik in het vergaderverzoek op het tabblad Antwoord op vergaderverzoek in de 

groep Verwijderen op Verwijderen. 

Uw werkdagen en het begin van uw week wijzigen 

in de agenda 
1. Klik op Bestand > Opties > Agenda. 

2. Ga als volgt te werk onder Werktijd: 

• Klik om uw werktijden te veranderen in de lijsten Begintijd en Eindtijd op de 

begin- en eindtijd van uw werkdag. 

• U kunt uw werkweek instellen door de selectievakjes voor de dagen die deel 

uitmaken van uw werkweek in te schakelen. Schakel de vakjes voor dagen die geen 

deel uitmaken van uw werkweek uit. 

• Klik op een dag in de lijst Eerste dag van de week om de eerste dag van de week 

in te stellen. 

• Klik op een item in de lijst Eerst week van het jaar om de eerste week van het jaar 

in te stellen. 



Agenda's aanpassen en navigeren in agenda's 
U kunt direct naar de huidige dag gaan of de volgende 7 dagen weergeven. 

Uw agenda delen 
Uw agenda delen met mensen in uw organisatie die e-mail gebruiken met 

een Exchange-server 

1. Klik in de navigatiebalk op Agenda en vervolgens op Start > Agenda delen. 

2. In het e-mailbericht dat wordt geopend, voegt u de personen met wie u uw agenda 

wilt delen toe in het vak Aan. 

3. Klik op Verzenden en vervolgens op OK. 

De geadresseerden ontvangen per e-mail een melding dat u uw agenda hebt gedeeld 

en uw agenda wordt toegevoegd aan hun lijst Gedeelde agenda's. 

Uw agenda delen met mensen buiten uw organisatie in een e-mailbericht 

1. Klik in de navigatiebalk op Agenda en vervolgens op Start > Agenda per e-mail 

verzenden. 

2. Kies in de vakken Agenda en Datumbereik de agenda en periode die u wilt delen. 

Kies bijvoorbeeld Vandaag of Volgende 7 dagen. 

3. Klik op OK om het bericht te verzenden. 

De ontvangers  kunnen nu uw agenda zien in het bericht en het bijgevoegde iCalendar-

bestand in Outlook openen. 

Uw agenda delen door deze online te publiceren 

1. Klik in de navigatiebalk op Agenda en vervolgens op Start > Online publiceren. 

2. Klik op Deze gepubliceerde agenda configureren. In uw webbrowser wordt een 

nieuwe pagina geopend, getiteld Agenda publiceren – Agenda. 

3. Selecteer de publicatiegegevens, de begin- en eindtijd en de toegangsbeperking. 

4. Klik op Koppelingen naar het klembord kopiëren om de koppelingen te kopiëren 

voor het abonneren op de agenda (via een Exchange-server account) of het 

weergeven van de agenda in een webbrowser. Plak de koppelingen in een 

teksteditor, zoals Notepad. 

5. Klik op Opslaan om de publicatie te voltooien. 

6. Stuur de koppelingen per e-mail naar de gewenste gebruikers, die zich via hun 

Exchange-e-mailaccount op de agenda kunnen abonneren of deze gewoon kunnen 

bekijken in hun browser.  

• Klik in de groep Ga naar op Vandaag om de huidige dag weer te geven. 

• Klik in de groep Ga naar op Volgende 7 dagen om de agenda voor de volgende 

7 dagen weer te geven. 

U kunt de agendaweergave zo aanpassen dat alleen een enkele dag, de hele werkweek, 

de volgende 7 dagen of de hele maand wordt weergegeven. 

• Klik in de groep Rangschikken op Dag, Werkweek, Week of Maand. 

In de Planningweergave wordt de agenda verticaal weergegeven. Deze weergave is 

handig als u meerdere agenda's hebt geselecteerd. Agenda's worden van boven naar 

beneden gestapeld. 

Klik om te schakelen tussen dagen, weken of maanden op de pijlen links en rechts 

naast het tijdsbereik boven aan de agenda. 



Extra agenda's maken 
1. Klik in de navigatiebalk op Agenda. 

2. Klik op het tabblad Map en vervolgens op Nieuwe agenda. 

3. Typ in het vak Naam de naam voor de nieuwe agenda. 

4. Klik in de lijst Selecteer waar u de map wilt opslaan op Agenda en klik 

vervolgens op OK. 

De nieuwe agenda wordt weergegeven in het mappenvenster Agenda. 

Schakel het selectievakje naast de agenda in om deze weer te geven. 

E-mail- en agenda-items van een andere 

gebruiker beheren 
Het postvak van een andere gebruiker toevoegen aan uw Outlook-profiel, zodat het 

automatisch wordt geopend als u Outlook start. 

Het postvak van een ander aan uw profiel toevoegen 

Mappen van iemand anders openen 

1. Klik op Bestand > Openen en  

exporteren > Map van andere  

gebruiker. 

1. Klik op Bestand > 

Accountinstellingen > 

Accountinstellingen. 

2. Klik op het tabblad E-mail in de 

lijst op het gewenste Exchange-

accounttype, klik vervolgens op 

Wijzigen en daarna op Meer 

instellingen 

3. Klik op het tabblad Geavanceerd 

onder De volgende extra 

postvakken openen op 

Toevoegen en typ de naam van 

het postvak van de persoon van 

wie u het postvak aan uw 

gebruikersprofiel wilt toevoegen. 

2. Voer de naam in van de 

persoon die u machtigingen 

voor delen of 

gemachtigdentoegang heeft 

gegeven in het vak Naam of 

klik op Naam om een naam 

te selecteren in een lijst. 

3. Klik in de mappenlijst op 

de map die u wilt openen. 

Reageren op vergaderverzoeken 

1. Als het vergaderverzoek niet direct naar u is gestuurd, opent u het Postvak IN van 

de andere persoon en vervolgens het vergaderverzoek. 

2. Klik op Accepteren, Voorlopig of Weigeren. 

Namens een andere gebruiker een e-mailbericht opstellen of beantwoorden 

1. Een e-mailbericht opstellen of een bestaand e-mailbericht openen in Mail. 

2. Klik op het tabblad Opties in de groep Velden weergeven op Van. 

3. Typ in het vak Van de naam van de persoon namens wie u het bericht verstuurt. 

Klik op Van als u de naam in een lijst in het adresboek wilt selecteren. Als u de 

knop en het vak Van niet ziet, klikt u op Opties > Van. 


