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Office-apps voor iPad

Serieus werken op de iPad onderweg was nog nooit zo makkelijk. Naast Apples eigen
officeapps hebben Microsoft en Google de overstap naar de populaire tablet inmiddels
ook gewaagd, waardoor u wel heel veel keuzemogelijkheden krijgt!

1. Office-apps voor iPad

Pages, Numbers en Keynote

Pages, Numbers en Keynote
De iPad was er al vroeg bij wat serieuze werkmogelijkheden betreft: het mobiele
officepakket van Apple – bestaande uit tekstverwerker Pages, spreadsheet Numbers en presentatiepakket Keynote – draait alweer een flinke tijd mee en biedt een
scala aan mogelijkheden. Opvallend is de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid;
met name Keynote is een verademing om mee te werken als het gaat om het maken
van verfrissende presentaties die er net even wat gelikter uitzien dan de vaak voorgekauwde PowerPoint-exemplaren waarvan we elk effect inmiddels wel zo ongeveer kunnen dromen. Alle onderdelen van Apples officesuite zijn compatibel met
die van Microsoft, maar zoals dat gaat bij im- en exporteren: de finesse gaat soms
verloren. Dat is vooral vervelend bij documenten met ingewikkelde opmaak: daarbij loopt u het risico dat er verminkingen geïntroduceerd worden en u uiteindelijk
op de pc alsnog veel tijd kwijt bent aan het herstellen van opgemaakte Word- of
Excel-documenten. Bij Keynote zijn de verschillen nog groter, dus daar is het
advies: ontwerp vooral een presentatie in Keynote en speel deze daar ook in af.
Overhevelen naar PowerPoint is zonde, andersom (dus van PowerPoint naar Keynote) geldt hetzelfde. Het illustere drietal van Apple is dus prima geschikt voor
serieus werk, maar gebruik zo veel mogelijk platte teksten en qua opmaak eenvoudige spreadsheets. Opleuken doet u dan achteraf op de desktopcomputer in Microsoft Office.

De spreadsheetapp
van Apple,
Numbers, is oogstrelend mooi.
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Microsoft Office

Microsoft Office
Sinds Microsoft overstag is hoeft u niet meer te kiezen voor ‘tussenstation’ Apple.
Inmiddels draait een uitgebreide versie van Office – bestaande uit de hoofdonderdelen Word, Excel en Powerpoint plus extraatje OneNote – moeiteloos op de
iPad. Om documenten alleen te kunnen bekijken hoeft u zelfs niets te betalen, maar
voor het bewerken is een Office 365-abonnement noodzakelijk. Deze keer gaat er
niets van de opmaak en dergelijke verloren, ook de tabletversie maakt gebruik van
bestanden met de indelingen .doc en .docx (en de Excel- en PowerPointversies
natuurlijk). Er wordt dus niets geconverteerd, wat het risico op mogelijke problemen elimineert. Tegelijkertijd zijn binnen Office voor iPad alle standaard Windows/Office-lettertypen beschikbaar (denk aan Calibri, Arial enzovoort), wat
eigenlijk in de meeste andere alternatieve kantoorpakketten voor tablets een groot
gemis is. Verder geldt dat een Windows-gebruiker van Office zich snel thuis zal
voelen in de iPad-versie, zelfs het lint is aanwezig. Toch heeft Microsoft goed nagedacht over de tabletversie; het is zeker niet een simpelweg gehercompileerde desktopvariant, maar een compleet vers ontworpen app. Microsoft heeft hier laten zien
het maken van succesvolle mobiele apps wel degelijk in de vingers te hebben.

Word, het origineel, maar dan op
de iPad.

Google Docs
Een iets kleinere speler op de (zakelijke) officemarkt is Google. Vlak nadat Microsoft met z’n iPad-versie van Office kwam, bracht ook Google een mobiele Docsversie uit. Allemaal wat minder gelikt en geavanceerd dan Microsoft Office en
‘Apple Office’, maar voor eenieder die volop gebruikmaakt van Google Docs zeker
interessant. In vergelijking tot de andere officepakketten is het aantal mogelijkheden van Googles suite echter behoorlijk beperkt. Eigenlijk kunt u het nog het
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Google Docs

best vergelijken met een eenvoudige tekstbewerker waarin zaken als lettertype en
grootte aangepast kunnen worden. Verwacht geen uitgebreide knoppenbalk met
geavanceerde functies, het is allemaal erg basaal. Dat kán zijn voordelen hebben als
u veel in de weer bent met platte tekst, maar zelfs dan zijn er betere alternatieven.
Daar staat tegenover dat het geheel geïntegreerd is in het brede aanbod aan
Google-diensten, dus als u daar een grootverbruiker en gepassioneerd fan van bent:
sla uw slag. Voor serieus kantoor- en studiewerk is het echter minder geschikt, al is
het alleen maar omdat een serieus presentatiepakket (nog) ontbreekt; Googles
iPad-officepakket bestaat vooralsnog alleen uit de onderdelen Documenten en
Spreadsheets.

De eenvoudiger
Office-’suite’ van
Google.
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Kleinere spelers

Kleinere spelers
Los van de hiervoor genoemde grote namen op officegebied zijn er sinds jaar en dag
vele alternatieve oplossingen verkrijgbaar om kantoorwerk op de tablet mee te
verrichten. Een oude rot is bijvoorbeeld DocsToGo, een alles-in-één-oplossing
bestaande uit tekstverwerker, spreadsheet, presentatiepakket en PDF-lezer. De
app draait al mee vanaf Palm OS, dus er zitten heel wat ontwikkeluurtjes in en het
ziet er dan ook allemaal netjes en goed doordacht uit. Standaard wordt gewerkt in
Microsoft Office-bestandsindeling, dus dat is een pluspunt. Ook praktisch is de
meegeleverde (beperkte) selectie van Office-lettertypen waaronder Calibri en
Windings. Apps als Smart Office en Docs Unlimited strijden ook om een plek op
uw tablet, maar het wordt voor aanbieders van alternatieve pakketten moeilijk om
potentiële gebruikers over de streep te trekken. Apples Office kost voor bezitters
van recente tabletten immers niets en ook Microsoft zal zeker bij zakelijke gebruikers geen extra kosten genereren vanwege het verplichte Office 365-abonnement.
Een voordeel van de alternatieve apps is de beperkte opslagruimte die ze innemen
op de iPad, maar een zakelijk gebruiker die serieus werk wil maken van mobiel tiken rekenwerk zal daar wellicht niet door over de streep worden getrokken.

DocsToGo, compact en capabel.
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Welke?

Welke?
Microsoft Office is de gouden standaard op het vlak van kantoorwerk en is daarmee
onvermijdelijk als u honderd procent zeker wilt zijn van compatibiliteit en foutloze
uitwisseling met de desktopcomputer. Op de tweede plek belandt Apples kantoortrio; met name Keynote levert verfrissende presentaties op die er oogstrelend
mooi uitzien. Googles oplossing valt in de groep alternatieven en – eerlijk is eerlijk
– er zijn heel wat mooiere oplossingen te vinden. Pak dan bijvoorbeeld DocsToGo.
Niet gratis, maar wel veel veelzijdiger. Een tip tot slot: investeer in een Bluetoothtoetsenbord van fatsoenlijke kwaliteit, want dat scheelt vermoeide vingers bij
serieus typewerk. Om u te helpen van uw iPad een compleet mobiel kantoor te
maken gaan we in dit boek niet alleen wat dieper in op deze voor de hand liggende
officepakketten, maar we behandelen ook een scala aan andere handige kantoorapps. Denk bijvoorbeeld aan zaken voor het bekijken, bewerken, annoteren en
maken van PDF-documenten, Evernote, een app om uw pc op afstand mee te
bedienen via uw iPad, een tool om bestanden op de NAS de benaderen en ga zo
maar door. Zo zet u uw iPad optimaal zakelijk en productief in!

Pages, de
tekstverwerker
van Apple.
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Microsoft Office

Of u het nou apprecieert of niet, feit is dat Microsoft Office dé standaard is op het
gebied van productiviteit. Zowel zakelijk, tijdens studie en ook thuis worden vaak
Word, Excel en PowerPoint gebruikt voor het produceren van brieven, rekenmodellen
en presentaties. Na lang wachten is dan ook eindelijk Office voor de iPad verschenen.

2. Microsoft Office

Inleiding

Inleiding
De waarschijnlijk zwaarst wegende reden dat Microsoft zo lang heeft gewacht met
het uitbrengen van Office voor de iPad moet gezocht worden in het feit dat de softwaregigant heeft geprobeerd haar eigen Surface-tablets een onderscheidende vliegende start te geven door daar standaard Office op aan te bieden. Inmiddels valt te
concluderen dat de Surface er nog altijd een beetje bij bungelt in tablettenland, terwijl Microsoft uiteindelijk gewoon geld wil verdienen aan software. Office is wat dat
betreft een goudmijn en uiteindelijk heeft het bedrijf eieren voor zijn geld gekozen:
de iPad is bij zowel zakelijke gebruikers als studenten mateloos populair en dus is
het een slimme zet om daar Office voor uit te brengen.
Vooropgesteld: Office voor iPad is een verbazingwekkend goed gelukte ‘conversie’
van het desktoppakket. Er zijn ook enkele nadelen, waaronder (voor de meeste
gebruikers) de prijs. U kunt de Office voor iPad-onderdelen (Word, Excel en
PowerPoint) gratis downloaden vanuit de App Store, maar voor het bewerken en
maken van documenten bent u verplicht een Office 365-abonnement af te sluiten.
Dit abonnementsmodel is eigenlijk het meest gehoorde punt van kritiek, zeker als u
bedenkt dat er alternatieven zijn waarvoor géén abonnement afgesloten hoeft te
worden.
Tegelijkertijd geldt dat u met zo’n abonnement – enigszins afhankelijk van de gekozen variant – ook online en veelal ook op de pc aan de slag kunt met Office. Toch zit
een gebruiker al snel vast aan een jaarlijks totaalbedrag van circa tachtig euro voor
een thuisgebruiklicentie voor één pc of Mac. En als u niet iemand bent die bij elke
nieuwe versie van Office de portemonnee trok, dan bent u met zo’n abonnement
duurder uit dan als u eens per vier, vijf jaar een reguliere editie van Office kocht.
Daar staat tegenover dat Office 365 uitgebreide onlinefunctionaliteiten biedt, waaronder Outlook voor mail en agenda, delen en opslaan van documenten en bij de
meer uitgebreide abonnementen zelfs een ‘virtuele’ versie van Office, zodat u altijd
kunt werken met de desktopversie van de software; zelfs als deze niet is geïnstalleerd. Tegelijkertijd geldt dat u bij elk betaald Office 365-abonnement alle mogelijkheden van Office voor iPad ontsluit. Wilt u dus meer dan alleen het kunnen openen,
bekijken en afdrukken van Office-bestanden, dan is een abonnement onvermijdelijk.
Althans, als u per se Office voor iPad wilt gebruiken, want zoals later in dit boek
blijkt zijn er alternatieven.
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Alternatief of het echte werk?

Alternatief of het echte
werk?
Hét grote probleem van alternatieve Office-pakketten (of afzonderlijke onderdelen
daarvan) is dat ze ‘grotendeels’ compatibel zijn. In de praktijk blijken heel specifieke
Microsoft Office-mogelijkheden vaak minder goed geconverteerd te worden met
het risico dat er vervelende foutjes en problemen in complexe documenten sluipen. Het gevolg is dan dat u na bewerken op de iPad achteraf op de pc alles weer
goed moet doorlopen en mogelijk moet corrigeren. Platte tekst is veelal geen probleem, de grootste problemen waar u dan mee te maken krijgt is het ontbreken van
lettertypen. Bij complexe documenten kunnen onderdelen wegvallen, verkeerd
worden geplaatst of soms zelfs helemaal verdwijnen. Wilt u honderd procent zeker
zijn van een perfecte, verliesloze samenwerking tussen Office-werkzaamheden op
de iPad en op de desktopcomputer, dan is een keuze voor Microsoft Office voor
iPad zeker geen verkeerde.

Office 365-abonnementen zijn
beschikbaar in veel
verschillende vormen, controleer
dus goed de
(on)mogelijkheden
van de diverse
varianten en maak
een afgewogen
keuze. Overigens
geldt dat switchen
naar een ander
Office 365-abonnement altijd mogelijk is.
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