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voor Thuis 
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Met Microsoft® Office OneNote® 2003 kunt u uw notities 
digitaal vastleggen, ordenen en opnieuw gebruiken.  
Toshiba-notebooks met OneNote zijn ideaal om uw 
productiviteit te verhogen op de zaak, thuis en in het 
onderwijs. 

Met Toshiba en OneNote in huis haalt u meer uit uw vrije tijd. 

Toshiba en onenoTe in acTie 
voor Thuis

Persoonlijke evenemenTen organiseren 
besTeed zorg aan elk deTail voor een geslaagd 
evenemenT.

herinneringen delen 
leg elk deTail van elk bijzonder momenT vasT 
en deel heT.

heT dynamische gezin 
houd conTacT.

Plannen voor huis en vrije Tijd beheren
zeT grooTse Plannen om in werkelijkheid.



heT dynamische gezin 
houd conTacT.
U en uw gezinsleden hebben verschillende agenda’s. Met 
Toshiba en OneNote kunt u laten weten waar u bent, uw tijd 
indelen en plannen maken.

breng orde in uw leven meT handige lijsTjes
Als u elke dag zo veel te doen hebt, zijn takenlijsten en boodschappenlijstjes een 
absolute must. OneNote biedt de mogelijkheid om snel lijsten te maken in een handig 
Kantlijnnotities-venster. Het maakt niet uit waar u bent: of u nou aan de telefoon zit 
of voor de koelkast staat, met een tablet-pc met pen maakt u in een handomdraai 
een boodschappenlijstje. 

waar ziT iedereen?
Wanneer uw gezin uitzwermt naar allerlei activiteiten, bijvoorbeeld voetbaltrainingen, 
balletlessen, directievergaderingen en zakenreizen, hebt u een schema nodig om bij te 
houden waar iedereen zit. Met OneNote en Microsoft Outlook kunt u schema’s maken 
en per e-mail aan alle gezinsleden sturen.

verrichT wonderen in de keuken
U geeft een bijzonder etentje voor uw naaste familie en goede vrienden. U besluit 
iedereen te verwennen met traditionele recepten die al jaren in uw familie worden bereid. 
OneNote en Toshiba helpen u het diner tot een succes te maken. Die geliefde recepten 
zijn makkelijk te lezen in uw OneNote-receptenmap en makkelijk aan anderen te versturen 
met uw Toshiba-notebook. 
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Persoonlijke evenemenTen organiseren 
besTeed zorg aan elk deTail voor een geslaagd 
evenemenT.
OneNote en Toshiba staan u terzijde bij het organiseren 
en bijhouden van al die kleine dingen, zodat u geslaagde 
feestjes, verjaardagen, borrels of familiereünies kunt plannen.

FeesTjes Plannen meT heT grooTsTe gemak
Wanneer u eens een heel bijzonder verjaardagsfeest wilt geven, kunt u de hele 
gebeurtenis plannen met OneNote en Toshiba, van het maken van een gastenlijst 
en uitnodigingen tot het bevestigen van het menu. Met de veelzijdige drukwerksjablonen 
van OneNote kunt u al u creativiteit kwijt in het maken van uitnodigingen met een 
professionele uitstraling of een geheel eigen ontwerp. Gezinsleden kunnen een handje 
helpen met de planning door uw notities te lezen in een gedeelde netwerkmap, het 
internet of een SharePoint-site. 

alles oP Tijd gedaan krijgen
Met OneNote op uw Toshiba-notebook kunt u uw notities ordenen in aanpasbare 
mappen, secties en pagina’s, zodat alles overzichtelijk blijft. Zo kunt u de map Party 
Planning verdelen in secties voor familiefeesten, verjaardagen en borrels. In die secties 
staan dan pagina’s waarop het jaar is aangegeven voor evenementen die u eerder hebt 
georganiseerd. En met een krachtige zoekopdracht op trefwoord vindt u in een oogwenk 
onderwerpen of maakt u kruisverwijzingen naar notities.

geen Paniek oP heT laaTsTe momenT
Om te zorgen dat u belangrijke taken voor uw feest ruim op tijd uitvoert, beschikt OneNote 
op uw Toshiba-notebook over de mogelijkheid om belangrijke notities te voorzien van 
instelbare vlaggen. Alle vlaggen van al uw notities kunnen worden verzameld op een lijstje, 
dat kan worden opgenomen in uw takenlijst in Outlook. 
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Herinneringen delen 
leg elk deTail van elk bijzonder momenT vasT 
en deel heT. 
Wanneer we herinneringen ophalen aan belangrijke momenten 
in ons leven, kunnen we niet altijd op ons geheugen 
vertrouwen. Met Toshiba en OneNote vergeet u nooit uw 
vakantie in Italië, de eerste stapjes van uw kind of andere 
memorabele gebeurtenissen. 
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leg alle deTails vasT 
Denk aan zon, zand en aan warm, blauw water. Dit is uw eerste keer in Sevilla 
en u wilt geen enkel detail van deze heerlijke vakantie vergeten. Met OneNote op 
uw Toshiba-notebook hoeft dat ook niet. Maak een persoonlijk vakantiedagboek 
met u alle gevoelens en gedachten die u daar hebt. Voeg er een opname van het 
gejoel uit de stierenarena aan toe met OneNote en uw Toshiba-notebook. Gebruik 
de geavanceerde functies voor video-opnamen van OneNote om het flamencoconcert 
van die avond vast te leggen. Met uw Toshiba-notebook kunt u de muziek ook later aan 
uw vrienden laten horen.

leeF u uiT in uw hobby 
Hobby’s bieden de mogelijkheid om uw zinnen te verzetten. Of uw hobby nu muziek, 
tuinieren of koken is, OneNote en Toshiba kunnen u erbij helpen. Download het laatste 
nieuws, websites of afbeeldingen om uw passie de baas te blijven. Kies uit een grote 
verscheidenheid aan drukwerksjablonen die speciaal zijn ontworpen voor uw hobby. 
Laat anderen van uw passie meegenieten door uw notities te publiceren op een website 
of SharePoint-site in de vorm van een HTML- of Word-bestand. 



beheer uw Plannen voor heT huis, uiTsTaPjes 
en hobby’s
zeT groTe Plannen om in werkelijkheid.
Met Toshiba en OneNote is het makkelijk om te brainstormen 
wanneer u ideeën zoekt voor plannen voor uw huis en vrije 
tijd, zoals verbouwingen of uitstapjes. Leg deze ideeën vast, 
onderzoek de beste oplossing en volg een project tot het 
helemaal af is. 

orden uw Plannen voor uw huis
Bij grote plannen, zoals kostbare verbouwingen aan uw huis, is een strakke planning een 
must. Met Toshiba en OneNote kunt u moeiteloos uw verbouwingsplannen vastleggen, 
schetsen maken van wat u uiteindelijk wilt zien, foto’s toevoegen van modellen waarop 
u zich bij de bouw gaat baseren en koppelingen invoegen naar relevante informatie op 
het internet. 

eersT onderzoeken, dan koPen
Een beetje onderzoek is essentieel voor elke aankoop van bijvoorbeeld huishoudelijke 
apparaten, computers en auto’s. Met het taakvenster voor onderzoek in OneNote kunt 
u snel onderzoek uitvoeren en uw bevindingen opslaan. U kunt op het internet zoeken 
en vervolgens de informatie die u nodig hebt kopiëren naar uw notities. In OneNote 
wordt ook de URL automatisch gekopieerd. Maak een handig vergelijkend prijs/ 
prestatie-overzicht, dat u kunt meenemen wanneer u het product gaat kopen.

bon voyage!
Boek een stressvrije vakantie met de Outlook-agenda en OneNote. Ga met  
uw Toshiba-notebook online en zoek informatie over hotels en attracties die 
u niet mag missen. U sleept de informatie over uw bestemming gewoon naar het 
Kantlijnnotities-venster en zet de informatie daar neer; ook de URL wordt automatisch 
opgeslagen. Als u de reis met OneNote organiseert, bent u verzekerd van een 
goedgeplande en ontspannende vakantie.

5



6
© 2005. Toshiba Europe GmbH. Toshiba heeft er voor de publicatie alles aan gedaan om de correctheid van de geleverde informatie 
te waarborgen, maar productspecificaties, configuraties, prijzen, beschikbaarheid van systeem/componenten/opties kunnen 
alle zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga naar de website van Toshiba op www.toshiba-europe.com voor de recentste 
productinformatie over uw computer of voor de nieuwste informatie over de verschillende computerhard- of softwareopties.

saTelliTe 
OneNote voor thuis en op school.

saTelliTe Pro
OneNote voor het groeiend bedrijf 

of het kantoor aan huis.

Qosmio
OneNote staat voor digitale 

convergentie.

heT dynamische gezin Persoonlijke 
evenemenTen 
organiseren 

herinneringen delen Plannen voor huis 
en vrije Tijd beheren

Met Microsoft® Office OneNote® 2003 kunt u uw notities 
digitaal vastleggen, ordenen, opnieuw gebruiken en delen. 
Toshiba-notebooks met OneNote zijn ideaal om uw 
productiviteit te verhogen op de zaak, thuis en in het 
onderwijs.

Alle voordelen van mobiel computergebruik: probleemloze 
connectiviteit, toegang tot real-time informatie, flexibel werken 
en leren: komen nog beter tot hun recht met OneNote. Leg 
uw oude, papieren notitieboekjes aan de kant en neem  
uw e-notities met u mee op uw Toshiba-notebook. 

Met Toshiba en OneNote in huis haalt u meer uit uw vrije tijd. 
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