
Er bestaan digitale notitieboekjes waarin je interessante zaken kunt bewaren. Het merendeel is
beperkt tot één toestel. Met pocket daarentegen kan je eenvoudigweg websites, artikelen,
recepten, foto's, video's en wat je ook maar tegenkomt bewaren en teruglezen of beluisteren op al
je apparaten.

Op de android toestellen kan het via de app en op uw pc kan het via de onderstaande hyperlink
https://app.getpocket.com

We starten met de installatie vanuit de Play Store en doorlopen daarna, na opstart van het
programma, volgende stappen.
De stappen die we doorlopen vooraleer we op Aanmelden klikken laten meteen zien welke de
mogelijkheden zijn van Pocket.

https://app.getpocket.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro&hl=nl


We kiezen voor
aanmelden met
Google door op dit
venster te klikken.

We selecteren
onze account en
klikken onderaan
op Aanmelden.

Ik Zelve
ik.zelve@gmail.com

We doorlopen terug een 4 tal informatiestappen



en we gaan vervolgens aan de slag.

We krijgen een eerste
beeld van onze lijst
met één toegevoegde
tegel.

We klikken op

en krijgen een
volgende menu



We kunnen overgaan van
Tegelweergave naar
Lijstweergave door een klik
bovenaan in de menukeuzelijst

We gaan terug over naar Tegelweergave en selecteren
onze eerste en voorlopig enige tegel door een klik op de
tegel zelf.

We zien bovenaan
rechts in beeld 4
knoppen waarover
we het straks zullen
hebben.
Maar laat ons eerst
even enkele tegels
toevoegen.



We openen onze browser (Chrome of een andere) en zoeken een artikel op die we willen bewaren
om later te lezen. We klikken rechtsboven op
                                                                               en selecteren op het uitvouwmenu Delen

Onderaan in beeld
komen de apps waarmee
we nu vanuit onze
browser kunnen delen.
We kiezen uiteraard voor
Toevoegen aan Pocket.

Er komt onderaan
ons scherm een
melding en
bovenaaan onze
Pocketlijst wordt deze
tegel toegevoegd



Een andere manier om een tegel in Pocket toe te voegen is via mail en dit kan
zowel via uw PC, tablet of smartphone.
Enige vereiste is dat de mail verstuurd wordt vanuit uw e mail adres die bij pocket
gekend is (uw gmail account)

ik.zelve@gmail.com

De eerste maal wanneer pocket wordt geopend, na het
versturen van een mail, zal u gevraagd worden of u de
gekopieerde URL wil opslaan in uw pocket.
Deze melding komt kortstondig onderaan in beeld.
                                                                   Klik op Opslaan.

We gaan nu vanuit Pocket een tegel openen en zien via een klik rechtsboven op de     dat
er een menu kan worden geopend



Via                                    kunnen we onderandere helderheid en contrast instellen.

Willen we overgaan naar de webweergave dan klikken we op

Wanneer we een deel van de tekst willen markeren en afzonderlijk bijhouden dan kiezen
we uiteraard voor

Na het openen van een tegel selecteren we een tekst (L muisknop)
We kiezen daarna (via R muisknop) voor markering



Wanneer we de     verlaten kunnen we in de tegel ook kiezen voor

Op deze manier kunnen we de ganse tegel laten voorlezen.

Alle markeringen zijn vervolgens terug te vinden onder

We gaan terug naar Mijn lijst (het tegelblad)
Een klik onderaan rechts bij iedere tegel
opent nieuwe mogelijkheden :



Het is ook mogelijk om op PC uw pocketlijst te consulteren en / of bij te werken
dit via deze url : https://app.getpocket.com/

We zien onze reeds geïnstalleerde extensies en vullen nu in het zoekveld "pocket" in

https://app.getpocket.com


We gaan dus deze
extensie bewaren

Telkens wanneer we nu op de PC iets willen opslaan klikken we op het pocket icoontje.

https://app.getpocket.com
https://app.getpocket.com

