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Apple agenda koppelen aan android

Hallo, ik ben onlangs overgestapt van Apple (Iphone) naar de Samsung Galaxy S8. Mijn partner gebruikt de Iphone. Iedereen tips hoe je een kalender te delen als je beide verschillende besturingssystemen gebruiken? Bedankt, Pesa Bulging Diaries zijn vaak aan de orde van de dag. Een training in de sportschool hier, een verjaardag van een familielid daar.
Een diner met vrienden in het weekend - en ach, je niet vergeten dat afspraak bij de tandarts op donderdag. Om meer rust te creëren in je drukke schema, hebben we de 5 meest handige agenda-apps voor je telefoon uitgezocht. Een van de beste apps om georganiseerd te blijven vanaf je telefoon is Any.do. Al je doelen, taken, herinneringen en je planning
houden je op één plek met de app. U de standaardapp van uw telefoon importeren in Any.do zodat u geen belangrijke momenten mist. Om het overzicht te behouden, worden alle gebeurtenissen weergegeven als gekleurde stippen in de maandweergave. De kleuren per onderwerp worden door u bepaald. Kies bijvoorbeeld verjaardagen in het geel en
werkafspraken in het blauw. Je ook eenvoudig meldingen inschakelen, zoals een dagelijkse herinnering dat je moet zien wat er die dag in je agenda staat. Download Any.do: Android / iOS #2 Google Agenda (Android en iOS) Een andere app die bij uitstek geschikt is om je agenda digitaal bij te houden, is de officiële Google Agenda-app. Geef uw agenda
weer zoals u dat wilt en schakel snel tussen maand-, week- en dagweergave. U ook persoonlijke doelen toevoegen, zoals sport. De app vindt dan een geschikt moment voor jou. Een voordeel is dat de afspraken uit je Gmail ook automatisch aan je agenda worden toegevoegd. Met Google Agenda hebt u al uw agenda's op één plek, omdat de app werkt met
alle agenda's op uw telefoon, inclusief Exchange. Google Agenda downloaden: Android/iOS #3 Fantastical 2 Heb je een iPhone? Dan is de app Fantastical 2 een aanrader. De Fantastical 2 kalender app onderscheidt zich door zijn eenvoudige, gebruiksvriendelijke ontwerp. Het scherm is verdeeld in twee delen: bovenaan zie je dagen van de week of maand,
onderaan de afspraken op een rij. Eerdere afspraken zijn grijs gekleurd. Handig: als je de app synchroniseert met je Mac, zie je ook meteen afspraken die je in je mobiele agenda op je Mac hebt geplaatst. De mobiele app kost € 3,49 en is alleen beschikbaar met een iPhone. Download Fantastical 2: iOS #4 aCalendar Een andere fijne, snelle en complete app
om het overzicht te behouden is aCalendar. Een handige functie die u niet in elke agenda-app vindt, is het kopiëren van gebeurtenissen tussen verschillende agenda's. U uw agenda zowel wekelijks als per maand en in een handig overzicht weergeven waar alle afspraken elkaar onder elkaar zijn. Met een veeg omhoog of omlaag, schakel je tussen weken of
maanden. Handig is dat je bijvoorbeeld alle verjaardagen van je vrienden importeren op Facebook, zodat je de verjaardag van een vriend nooit vergeet. Downloaden Android #5 DigiCal Met DigiCal, houd je grip op je volledige agenda. De app synchroniseert eenvoudig met uw Google Agenda, Outlook.com en Exchange. De app is eenvoudig aan te passen
aan uw eigen behoeften dankzij 6 kalender widgets. Of u nu liever van dag tot dag, van week tot week leeft of de hele maand in één overzicht bekijkt, het maakt niet uit. U zelfs een jaarlijkse evaluatie bekijken. Er zijn 42 verschillende afspraakkleuren om uw afspraken te organiseren. Deze kleuren kunnen worden gesynchroniseerd met uw Google Agenda.
Een handige extra is de wereldwijde weersvoorspelling die ook zichtbaar is in de app. De app is volledig beschikbaar in het Nederlands (alleen met een Android-smartphone). De app krijgt 4,4 van de 5 sterren in de Google Play Store. Download Digical: Android Deze app is alleen beschikbaar in de App Store voor iPhone en iPad. Download de officiële
Google Agenda-app voor je iPhone of iPad om tijd te besparen en het meeste uit elke dag te halen.• Verschillende manieren om je agenda te bekijken: schakel snel tussen maand-, week- en dagweergaven.• Afspraken vanuit Gmail: Reserveringen voor hotels, concerten, restaurants en meer worden automatisch toegevoegd aan je agenda.• Taken: Maak,
maak, beheer en bekijk uw taken samen met uw afspraken in Agenda.• Videovergaderingen: voeg eenvoudig videovergaderingen toe aan agenda-afspraken.• Snelle afspraken: snelle suggesties voor titels, plaatsen en afspraken helpen u tijd te besparen wanneer u afspraken maakt.• Al uw agenda's op één plek: Google Agenda werkt met alle agenda's op
uw apparaat, inclusief Exchange en iCloud.Google Agenda is geïntegreerd met de Gezondheid-app van Apple om uw work-outs bij te houden en doelen automatisch te markeren als voltooid. 23 nov. Versie 20.45.0 Versie 20.45.0 Probeer de nieuwe widgets agenda op iOS 14. Bekijk uw geplande afspraken en taken rechtstreeks op het startscherm. Jammer,
zet hij de verjaardagen van Google en iphonecontacten daarin, zodat is alles dubbel daarin. Kan iPhone's alleen niet uitschakelen, zet hem steeds weer aan  Wanneer komt er een donkere modus? Ik kan niet op de agenda komen. Word meteen weggegooid. Erg vervelend vanwege de afspraken. Hoop snel op een oplossing! Website van de ontwikkelaar
App-support Privacybeleid Als je je leven in zowel Android als iOS leeft, heb je een gemakkelijkere tijd als je Google-services gebruikt. Bijna alle apps van Google zijn aanwezig op iOS, maar hetzelfde geldt niet als je de services van Apple op Android wilt gebruiken. Case in point: Er is geen geweldige manier om je iCloud-agenda te synchroniseren met
Android, maar er is een eenvoudige manier om op zijn minst je agenda te zien. Als je nog steeds één iOS-apparaat hebt, kun je onder andere je iCloud delen met Google Agenda. Je hebt niet volledige controle over elke gebeurtenis, maar je krijgt wel de basisbeginselen, zoals de titel, tijd en beschrijving van het evenement. Het ding is, dit kan niet direct
worden gedaan vanuit Android. Als je je iCloud-agenda op Android wilt laten weergeven, moet je deze koppelen aan Google Agenda op het web. hoe dat te doen. Ga naar de iCloud-webpagina en meld je aan met je Apple ID. Selecteer op de hoofdpagina de optie Agenda. Klik op het pictogram Delen naast de agenda die u wilt weergeven vanuit Google
Agenda. Schakel in het pop-upvenster het selectievakje Openbare agenda in en klik vervolgens op de optie Koppeling kopiëren onder de URL. Opmerking: iedereen met de URL van je iCloud-agenda, die op deze pagina wordt weergegeven, kan de inhoud ervan zien. Open nu Google Agenda. Klik op het plusteken aan de linkerkant en klik vervolgens op de
optie Van URL. Plak de URL van de agenda in iCloud en klik op de koppeling Agenda toevoegen. Je krijgt nu een alleen-lezen versie van je iCloud-agenda in je Google Agenda-feed. Dit betekent dat u uw gebeurtenissen zien, maar u geen wijzigingen aanbrengen zonder een Apple-apparaat of iCloud.com. Het is vaak erg handig om uw digitale agenda te
delen met familie, vrienden of zelfs collega's. Hoe doe je dat? Als u een gedeelde agenda wilt gebruiken, u ervoor kiezen om uw eigen agenda met iemand te delen. Maar als je wilt dat mensen afspraken kunnen maken of hun eigen afspraak kunnen wijzigen, is het vaak het handigst om een aparte agenda te maken. U bijvoorbeeld één agenda delen met het
hele gezin. Voor de twee meest gebruikte agenda's – Google Agenda en Apple Agenda – leggen we uit hoe we dit moeten beheren. Google Agenda (Google Agenda) NB delen U geen agenda's delen vanuit de Google Agenda-app, dus open Google Agenda op uw computer of logt u in vanuit een browser op uw mobiele apparaat, maar zorg ervoor dat u
onderaan de pagina kiest om de bureaubladversie te zien. Kijk aan de linkerkant en kies de sectie Mijn agenda's. In sommige gevallen moet u klikken om dit uit te breiden. Als u een nieuwe agenda wilt maken die u wilt delen, klikt u aan de linkerkant op het plusje naast Toevoegen aan de linkerkant en kiest u Nieuwe agenda. Geef uw nieuwe agenda een
naam, voeg een beschrijving toe en klik op Agenda maken. Als u deze of uw eigen reeds bestaande agenda wilt delen, plaatst u de cursor in die agenda en klikt u op de drie puntjes rechts van de agendanaam en kiest u Instellingen en Delen. Voeg voor Delen met bepaalde personen de naam of het e-mailadres toe van de persoon met wie u de agenda wilt
delen. Je deze persoon kiezen uit je contacten in Gmail: begin met het typen van de naam en je ziet meteen namen en/of e-mailadressen van je contactpersonen. Als er nog geen iemand aan je contactpersonen is toegevoegd, klik je op Personen toevoegen en typ je het e-mailadres in. U ook opgeven welke rechten ze hebben, bijvoorbeeld gewoon uw
agenda bekijken of bewerken. Klik vervolgens op Verzenden. Als je de agenda met iemand hebt gedeeld, ziet die persoon je agenda in de lijst Andere agenda's. Wanneer u uw agenda deelt met een groep, wordt de agenda niet automatisch toegevoegd aan de agendalijst van de andere groepsleden. Ze moeten klikken op de link in de e-mail uitnodiging van
Google Agenda om de agenda aan hun lijst toe te voegen. Belangrijk: als je je nieuwe agenda wilt bekijken op je Android-telefoon of -tablet, moet je synchronisatie inschakelen voor de agenda-app. Wanneer u uw agenda met iemand deelt, u bepalen welke details deze persoon kan zien. U ook beslissen of hij wijzigingen kan aanbrengen, zoals het toevoegen
of bewerken van afspraken, het zien van uw agendagegevens, het niet bewerken of toevoegen, of alleen zien wanneer u afspraken hebt en wanneer u vrij bent, maar er worden geen namen of andere details van uw afspraken weergegeven. Afspraken uit Gmail met de zichtbaarheidsinstelling Alleen ik zijn niet zichtbaar voor mensen met wie je je agenda
hebt gedeeld. Ze zijn niet eens zichtbaar voor mensen met het wijzigen van wijzigingen op toegangsniveau, tenzij u de instelling voor delen voor de gebeurtenis of de standaardafspraakinstellingen in Gmail wijzigt. Geen Google Agenda? De enige manier waarop mensen die Geen Google Agenda gebruiken, uw agenda kunnen bekijken, is door deze
openbaar te maken. Ze kunnen vervolgens je agenda op een website bekijken, je agenda synchroniseren met andere apps of zich abonneren op je openbare agenda. U mensen ook alle afspraakgegevens weergeven of alleen wanneer u beschikbaar of bezet bent in een openbare agenda. Apple Agenda delenAls je een iPhone hebt, is de kans groot dat je
de standaard agenda-app gebruikt. Het is ook heel gemakkelijk om die agenda te delen, met uw familie of huisgenoten, bijvoorbeeld, of collega's. En je dit doen vanuit de app en hoeft niet eerst een browser te openen. Open de app Instellingen en ga naar iCloud (tik op de eerste menuoptie, waar uw naam ook is opgenomen). Controleer of de dia achter
Agenda's aangaat. Open vervolgens de agenda-app en druk onderaan op Agenda's. Je ziet al je verschillende agenda's. Kies er een uit de rij onder iCloud (bijvoorbeeld Werk of Thuis) of maak er eerst een door onderaan op Nieuwe agenda te tikken en een naam en beschrijving te geven en op te slaan. Als je de juiste kalender hebt gevonden, klik je op de
i-de aan de rechterkant. Kies vervolgens onder het kopje Gedeeld met: voor Iemand toevoegen.... Voer nu de naam in van de persoon met wie u uw agenda wilt delen. Gebruik de app eerst om te zoeken naar mensen uit je lijst met contactpersonen. Tik naast de naam van de persoon op het plusje om deze toe te voegen. Als iemand nog niet in je lijst met
contactpersonen staat, kun je zijn/haar e-mailadres invoeren en ontvangt hij of zij een uitnodiging die hem of haar direct toegang geeft tot je agenda. Hier u ook rechten toewijzen of intrekken met weergave/wijziging, zoals het bewerken of toevoegen van agenda-items. Je hier ook altijd zien met wie je je agenda hebt gedeeld en deze vervolgens terugdraaien
als je de knop Delen stoppen onder in het menu wilt gebruiken. Geen iCloud? Als je je agenda wilt delen met mensen die geen iPhone of iCloud gebruiken, kun je een openbare agenda maken (soms openbaar aangeroepen) maken. Dit kan een nieuwe of een bestaande agenda zijn, het enige wat u hoeft te doen is op de desbetreffende agenda te tikken en
vervolgens de knop Openbare agenda onderaan in te schakelen. Je nu iedereen uitnodigen, zelfs zonder iPhone of iCloud, door een e-mailadres in te voeren zoals eerder beschreven. Beschreven.
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