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Weet meer....breng je brein in kaart 
Benut de kracht van visuele informatie 

 

Een beeld is meer waard dan duizend hangmappen. Ons eigen organisch brein werkt zelden lineair. Onze beste 

ideeën en inzichten krijgen we als gevolg van een waterval elkaar beïnvloedende gedachten. Daarom legt 

Personal Brain de focus op het verbinden van informatie in plaats van ze op aparte stapeltjes te leggen.  

PersonalBrain kan dus meer voor je doen dan hangmappen en lijstjes, doordat het je een netwerk van 

informatie biedt, dat net zo is georganiseerd als jezelf denkt. Je hoeft nooit een idee of project in één enkele 

map te plaatsen. Met Personal Brain kun je alles met alles verbinden.  

PersonalBrain visualiseert je informatie, het maakt een digitale mindmap zoals je die waarschijnlijk al kent, 

maar dan veel krachtiger..We noemen dat een "Brain" en de topics heten bij ons gedachten of "Thoughts". 

Mind Mapping zonder grenzen

Je bent niet beperkt in het aantal ideeën, 

gedachten of bestanden dat u aan uw digitaal 

geheugen wilt toevoegen. Je kunt een een  Brain 

aanmaken met duizenden gedachten of Thoughts 

en die voortdurend aanvullen.  

Als je op een Thought klikt wordt alle daarmee 

verbonden informatie opgeroepen. Nu kun je je 

focus snel verleggen en informatie ontdekken die 

je anders over het hoofd ziet.  
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Ontdek nieuwe gebieden met Dynamisch Mind Mapping 

Traditionele mind mapping software helpt mensen 

hun ideeën visualiseren. Een typisch  mind map 

interface laat topics horizontaal vertakken van één 

enkele niet te veranderen basisonderwerp.  

  

In dit soort mind mapping programma's is het 

lastig om ideeën te verbinden als ze in 

verafgelegen takken zijn vastgelegd. Ze kunnen ook 

geen grote hoeveelheden informatie vastleggen. 

Ze zijn in de basis net zo hierarchisch als de 

mappen in de verkenner.  

PersonalBrain's dynamische mind mapping 

mogelijkheden kennen geen beperkingen in het 

aantal Thoughts noch in de informatie die kan 

worden toegevoegd. 

PersonalBrain en Andere Mind Mapping Programma's 

PersonalBrain is te gebruiken als een nieuwe  mind mapping en brainstorm toepassing als je huidige mindmaps 

te weinig ruimte hebben.  Je kunt je huidige mindmaps importeren in PersonalBrain en ze verder uitbouwen. Je 

kunt PersonalBrain ook gebruiken om je huidige mindmaps op te slaan, onderling relaties te leggen en ze van 

daaruit op te starten. 

Organiseer alles...Vind wat nodig is 

Direct toegang tot al je ideeën en informatie

Er zijn geen grenzen aan de hoeveelheid dingen die 
je in PersonalBrain kwijt kunt. je kunt in feite een 
digitaal geheugen maken voor alles en over alles. 
En terwijl je Brain groeit, vind je, nee ontdek je de 
belangrijke details die anders over het hoofd 
worden gezien.  

 

Eenvoudige Integratie met Al je Bestanden en Webpagina's  

Websites, documenten, emails, notities, beelden... Alle soorten digitale informatie kun je in je Brain in 
seconden vastleggen. Alleen maar slepen en plaatsen om alle informatie met elkaar te verbinden op de manier 
die jij logisch vindt.  
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Sneller Zoeken bestaat niet! 

Als het in je Brain zit, is het direct beschikbaar. Met een paar toetsaanslagen laat PersonalBrain je de meest 
relevante zaken in je Brain zien.En nog een klik en PersonalBrain doorzoekt een complete index van alles – 
inclusief de inhoud van de documenten en Web pagina's. 

Altijd voor je Klaar  

Je hebt altijd direct toegang zodat je altijd klaar bent voor een nieuwe verrassing. Als een belangrijke klant belt, 
hoef je allen z'n naam maar te typen en je hebt alle relevante informatie en de verbindingen in beeld. Als je 
baas wil overleggen activeer je je notities en spui je ideeën over uitbreiding van de afdeling.  

Akties in de juiste Context 

Behalve dat je de details krijgt die je nodig hebt, zie je ook hoe de informatie past in het grotere geheel. Je 
krijgt daardoor betee controle over de doelen die je wilt bereiken.  

Krijg je werk af... 

Beheers je werk en je actielijstjes 

 

 

Maak je hoofd leeg, en plaats alles waar je aan 

moet denken in  PersonalBrain. Je hebt controle 

over je taken en een ontspannen gevoel dankzij de 

Thoughts voor alle belangrijke dingen en projecten 

die je moet doen.  

Omdat PersonalBrain op akties is gebaseerd, ben jij 

de baas en stijgt je productiviteit.  

 Gebruik PersonalBrain voor "Getting 

Things Done"® (GTD)  

 Maak als vanzelf een compleet notuleer 

en aktie netwerk.  

 Visualiseer alles waar je verantwoordelijk 

voor bent.  

 Integreer alle informatiebronnen om het 

overzicht te houden.
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Visualiseer je projecten om opvallende resultaten te halen 

De definitie van succes is de eerste stap om het te 

halen. Gebruik PersonalBrain om je project op te 

starten en je ideeën vast te leggen. Integreer alle 

relevante informatiebronnen en mijplalen. Met 

PersonalBrain begrijp je beter waar je staat en 

waar je naar toe moet. 

PersonalBrain geeft inzicht en analyses die het je 

mogelijk maken om boven de middelmaat uit te 

stijgen. Je doet het beter dan verwacht en houdt 

de overkoepelende doelen en sleutelconcepten 

steeds in de gaten.  

 

  

Wees altijd klaar en outhoud alles. 

PersonalBrain moet je hebben als je alles wilt doen 

wat je belooft. Je maakt thoughts in je Brain voor 

alle belangrijke gebeurtenissen. Je kunt Thought 

herinneringen instellen en op die manier vergeet je 

nooit iets belangrijks. 

 

PersonalBrain's notities gebruik je om belangrijke 

ideeën vast te leggen net als waardevolle 

projectinformatie. Notities mogen ook HTML 

bevatten inclusief formattering, outlines, 

checkboxes, beelden, linkjes, tabellen, enzovoort. 
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Compleet time management. 

PersonalBrain heeft een ingebouwde agenda zodat 

je je werkschema kunt managen. Door de 

integratie met Microsoft Outlook sleep je 

afspraken, emails, en nog veel meer. Als je met 

Mac OS X werkt, doet Apple iCal integratie 

hetzelfde met iCal. 

PersonalBrain heeft ook Google Calendar 

synchronisatie. Elke afspraak die met  Google hebt 

vastgelegd, komt automatisch in je Brain en vice-

versa. Je mag ook Google Calendar gebruiken om 

te synchroniseren met de Brain's calendar en 

Outlook en iCal 

 

  

 

Zoom ogenblikkelijk op je acties in. 

Je kunt PersonalBrain's Thought met tags 

uitrusten. Daarmee kun je je taken nog verder 

organiseren.  Hierdoor kun je de contect voor 

projecten zo specificeren dat je er steeds aan 

wordt herinnerd wat het belangrijkste is, en dus 

eerst moet. BIjvoorbeeld kun je tags maken voor 

"Als ik in London ben," "Als ik met de CEO praat," 

of  "boordschappen"    

Heb toegang tot je project informatie, waar je ook bent.  

Je projecten en taken beperken zich niet tot je 

kantoorcomputer. Met PersonalBrain kun je lokaal 

werken vanaf elke machine of online.  

Synchroniseer tussen thuis en kantoor, zelfs als je 

thuis een Mac hebt en een PC op kantoor. 

PersonalBrain levert veilige synchronisatie tussen 

verschillende systemen.  

 

 


