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4. Contacten, agenda en widgets 
 beheren 
 

 
Naast E-mail en Internet staat er nog een aantal andere standaardapps op uw 
Samsung Galaxy Tab. Met de app Contacten beheert u bijvoorbeeld uw 
contactpersonen.  
 
In de app S Planner kunt u uw afspraken en andere gebeurtenissen bijhouden. 
U kunt ook rechtstreeks gebeurtenissen toevoegen, bewerken en verwijderen.  
 
Daarnaast is op uw tablet standaard een aantal widgets beschikbaar. Dat zijn kleine 
programma’s die u via internet informatie of een handige functie bieden. In dit 
hoofdstuk leert u hier meer over. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• contactpersonen toevoegen in de app Contacten; 
• contactpersoon zoeken; 
• contactpersonen bewerken en verwijderen; 
• gebeurtenis toevoegen in de app S Planner; 
• gebeurtenis bewerken en verwijderen; 
• werken met widgets. 
 

 Let op! 
Mogelijk ziet u tijdens het werken met uw Tab schermen die informatie geven over 
de werking van bijvoorbeeld een app of het toetsenbord. U kunt deze dan lezen en 

vervolgens tikken op . 
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4.1 Contactpersoon toevoegen 
 
U opent de app Contacten: 
 

 Ontgrendel, indien nodig, de Samsung Galaxy Tab of zet hem aan 4, 8 
 

 Tik op  
 

 Tik op  
 

 
In dit voorbeeld is alleen uw 
eigen e-mailadres zichtbaar. 
Dit is automatisch 
opgeslagen, omdat uw 
Google-account aan uw tablet 
gekoppeld is. 
 

 Tik op  
 

 
Er wordt gevraagd waar u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan. U kunt kiezen 
tussen de simkaart (bij de Samsung Galaxy Tab Wi-Fi + 3G/4G), in uw Google-
account, of alleen op het apparaat. Als u een Microsoft-adres hebt toegevoegd, dan 
staat ook de optie voor Microsoft Exchange in het lijstje. In dit voorbeeld wordt 
gekozen voor het Google-account. Op die manier kunt u uw contactgegevens 
automatisch synchroniseren met uw computer en eventueel andere apparaten. 
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 Tik op  
 
 

 

 Tip 
Contacten worden gesynchroniseerd 
Als u al op een ander apparaat, zoals een telefoon, contacten had toegevoegd aan 
uw Google-account, worden deze automatisch gesynchroniseerd met uw Samsung 
Galaxy Tab wanneer er een internetverbinding is. 
 
U ziet het venster waarin u een nieuwe contactpersoon toevoegt: 
 

 Tik op  
 
 

 
In dit voorbeeld wordt een fictieve contactpersoon toegevoegd. U kunt natuurlijk ook 
meteen de gegevens van uw eigen contactpersoon typen met behulp van het 
schermtoetsenbord: 
 

 Tik op  
 

 Typ de voornaam van 
uw contactpersoon 

 
 Tik op  

 
 Typ de achternaam 
van uw 
contactpersoon 

 
U kunt zelf kiezen welke velden u invult. Zo verkleint u het vak met de naam weer: 
 

 Tik op  
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 Tip  
Nog sneller 
Als u alleen de vakken  en  gebruikt, hoeft u het vak 
eigenlijk niet te openen. U kunt dan de volledige naam (bijvoorbeeld: Michel Booy) 
rechtstreeks typen in het vak . 
 

 Tik op  
 

 Typ het mobiele 
nummer van uw 
contactpersoon 

 
U voegt nog een regel voor 
een telefoonnummer toe: 
 

 Tik op  
 

 Let op! 
Als u een telefoonnummer typt, worden de spaties automatisch toegevoegd. 
 

Standaard ziet u op de regel voor het volgende telefoonnummer het label . 
Dit label kunt u zelf aanpassen, zodat u er bijvoorbeeld een zakelijk nummer van 
kunt maken. In dit voorbeeld laten we zien hoe u een label aanpast: 
 

 Tik op  
 
 

 
U ziet een lijst met de labels waar u uit kunt kiezen: 
 
U kiest een ander label door 
erop te tikken. In dit 
voorbeeld blijft het label op 

 staan.  
 
Om de lijst te sluiten: 
 

 Tik onder het mobiele 
nummer 
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 Typ het privénummer 
van uw 
contactpersoon 

 

 Tik op  
 

 
 Typ het e-mailadres van uw contactpersoon 

 

 Tip 
Label aanpassen 
Bij het e-mailadres kunt u natuurlijk ook het label aanpassen, bijvoorbeeld van privé 
naar zakelijk. 
 
U voegt ook het adres van uw contactpersoon toe. U voegt hiervoor eerst een veld 
toe: 
 

 Sleep, indien nodig, 
omhoog over het 
venster 

 
 Tik op  

 

 
U ziet extra velden: 
 

 Tik op  
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 Typ de straatnaam en 
het huisnummer 

 
 Sleep omhoog over 

het venster 
 

 
U voegt de postcode en de plaats toe:  
 

 Typ de woonplaats en 
de postcode 

 
U slaat de gegevens van de 
contactpersoon op: 
 

 Tik op  

 
Uw contactpersoon staat in 

de lijst : 
 

 
 Voeg nog vier contactpersonen toe 14 

 
Mogelijk zijn niet alle namen leesbaar. U kunt het vak met de namen wat breder 
maken, zodat u alle namen kunt lezen: 
 

 Plaats uw vinger op de 
scheiding tussen de 
lijst en de 
contactgegevens 

 
De scheidingslijn wordt 
oranje: 
 

 Sleep naar rechts 
 
Bij lange namen kunt u nu alle tekst lezen. Als u het vak weer wat smaller wilt maken, 
sleept u de lijn weer naar links. 
 


