WORKSHOP

Turtl

EEN OPEN SOURCE ALTERNATIEF VOOR EVERNOTE
Turtl is een applicatie voor het maken van notities en het is er op gericht om je gegevens beveiligd te verwerken. Je gegevens worden versleuteld voordat ze worden opgeslagen, zodat ze
goed beveiligd zijn. Matto Fransen

Wanneer je vroeger al je
bonnetjes, facturen, garantiebewijzen en aantekeningen op een
handige manier wilde opbergen, had
je bijna een volledig kantoor nodig.
Een stapel ordners, een perforator
en een groot aantal tabbladen.
Inmiddels leven we in het digitale
tijdperk en ontvangen we die

bonnetjes en facturen digitaal. Ook
aantekeningen maken we digitaal.
Turtl is bedoeld voor het veilig
verwerken van alles dat je wilt noteren. Hun website heeft het onder
andere over notities, aantekeningen
voor onderzoek, wachtwoorden,
bookmarks en droomlogs. Desgewenst kun je onderdelen van je

notities delen met anderen. Dit
gebeurt veilig door middel van
encryptie. Niet alleen notities, maar
ook de andere bestanden in Turtl,
worden eerst versleuteld, voordat
ze worden verwerkt. De notities zelf
schrijf je in het Markdown formaat,
waardoor je eenvoudig tekst vet of
cursief maakt, opsommingstekens

gebruikt, linkjes toevoegt, enzovoorts. Gebruik je niets van dit alles,
dan verschijnt je notitie gewoon als
niet-opgemaakte tekst.
Turtl heeft een minimalistische
gebruikersinterface, gebaseerd
op het idee van prikborden. Elk
prikbord heeft een naam en door
je notitie op het goede prikbord te
hangen, kun je het later makkelijk
terug vinden. Deze vergelijking klopt
overigens niet helemaal, want je
kunt in Turtl namelijk een notitie
tegelijk op meerdere prikborden
plaatsen. Probeer dat in de fysieke
wereld maar eens met een Post-It!
Deze prikborden heten “boards”.
Standaard krijg je van Turtl de
boards Bookmarks, Save for later,
Ideas, Passwords en Photos. Je
kunt zelf boards toevoegen en
verwijderen, zodat je voor jezelf
een handige structuur kunt maken
(zie screenshot 2). Boards kunnen
worden genest. Zo is het board Save
for later genest onder Bookmarks.
Wanneer je de notitie maakt, kies
je in welk board of in welke boards
je deze wilt opnemen. Dit is geen
keuze voor de eeuwigigheid, want
je kunt dit net zo vaak wijzigen als
je wilt.

Onderhoud van de boards.
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