PHI Notes
Handleiding app
Check ook het filmpje

Download de app Camscanner;
• Apple store
• Google Play
• IPAD
• Windows Phone
https://www.camscanner.com/user/download

Register jezelf in de app met je e-mail adres of
telefoonnummer.

Surf naar: http://phinotes.com/nl/app
En vul hier het formulier in. PHI Notes zal je
vervolgens upgraden. Hier ontvang je een ebevestiging van per e-mail.
Zorg dat je in de app ingelogd bent met jouw
basisaccount. Het type zal basisaccount zal
hetzelfde blijven. Het verschil is dat je met
de CamScanner Pro versie je geen last hebt van
advertenties en watermerken als je een
scan verzend, het biedt een hoge kwaliteit scan,
OCR functionaliteit voor getypte tekst en
200MB extra ruimte in de cloud.
Hier vind je de uitgebreide handleiding
(Engelstalig). Voor iPhone:
http://www.slideshare.net/phifactory/camscan
ner-iphone-manual-english
Voor Android:
http://www.slideshare.net/phifactory/camscan
ner-android-manual-english
Open de app. Door te tikken op het fototoestel
(zie rode pijl linker foto) begin je met scannen
(zie onderstaande foto). Tik weer op het
fototoestel om de scan te maken.

Camscanner zal automatisch de afmetingen
van je scan bepalen, maar dit kan je
aanpassen met het magneet icoon (linker
icoon) of met je vingers door de balletjes te
verschuiven.
Tevens kun je de scan linksom (zie 2e icoon)
of rechtsom (zie 3e icoon).
Als je tevreden bent klik je op het vinkje (4e
icoon). Vervolgens slaat de app hem op en
kun je hem bewerken. Klik op de scan.

Met het eerste icoon kun je de scan draaien.
Tik op het tweede icoon om markeren aan te
brengen; tik op MARK en daarna op INK
Annotations.

Klik op het eerste icoon om markeringen aan
te brengen (PEN). Je kan hier ook de kleur
pen kiezen. De dikte van de pen pas je aan
door het bolletje te verschuiven (zie gele
pijl).
Heb je een foutje gemaakt of wil je iets
uitwissen van je scan? Klik dan op ERASER en
wis je foutje uit.
Ben je klaar? Klik dan rechts bovenin op SAVE

Klaar met je scan? Klik dan op MORE en je
ziet diverse opties om je scan te delen of om
extra gegevens toe te voegen.
Wil je de scan uploaden naar diverse
platforms zoals Dropbox, Google Drive etc.?
Klik dan op UPLOAD.
Wil je gegevens toevoegen aan je scan?
Klik dan op NOTE.

Vervolgens kom je in een scherm waar je de
gegevens in kunt voeren.

Nadat je deze gegevens hebt opgeslagen, zie
je rechts bovenin je scan een icoontje. Als je
hierop klikt zie je de gegevens welke je hebt
toegevoegd aan je scan.

Als je de scan wilt verwijderen, druk dan op
het gescande document totdat je een vinkje
ziet.
Vervolgens kun je de scan verwijderen door
onderin op DELETE te klikken.

De app is compatible met:
- Box
- Evernote
- OneDrive
- Dropbox
- Google Drive
- One Note
- WebDAV
- OwnCloud
Vragen? Mail naar info@phinotes.com

