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Uitleg over de mail en transfer functionaliteit van IBI Go (1.9) 
Met IBI Go is het mogelijk om een lijst met adressen te mailen. Daarmee bespaar je tijd met 
invoeren en kan je IBI koppelen met de back-office.  

Een adres in een txt bestand kan op diverse manieren worden geschreven, dit is een voorbeeld van 
de diverse varianten. Let op dat je geen kolomtitels gebruikt, alleen adresgegevens. Ook is het 
vereist om in elke regel twee puntkomma’s te gebruiken, dit is om de verschillende kolommen aan 
te geven: Adres, Beschrijving en Telefoonnummer. 

Achter het adres (1) 
is ruimte voor 2 extra 
velden met 
informatie. (2) is een 
tekst voor een 
opmerking en (3) is 
een mobiel nummer 
waarnaar een SMS 
gezonden kan 
worden.   

 

Stuur het bestand als 
bijlage in de mail 
naar een uniek email 
adres voor uw IBI 
licentie. De tekst in 
het onderwerp is de 
naam die in IBI 
gebruikt wordt voor 
de lijst. 
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1.  
 
Onder de optie 
Ontvangen 
worden de lijsten 
getoond die per 
email ontvangen 
zijn. 

 

2. 
 
In dit geval is er 
één lijst aanwezig 

 

3. 
 
Swipe naar links 
(voor de iPhone) 
en klik op Lijst 
gebruiken 

 

4. 
 
De adreslijst kan 
worden 
toegevoegd aan de 
actieve lijst. Als 
dat niet gewenst 
is, dan moet de 
lijst eerst 
leeggemaakt 
worden (optie 
Leegmaken). 
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5. 
 
De lijst verschijnt 
met de adressen 
en opmerkingen. 
Eventuele 
telefoonnummers 
worden niet 
getoond.  
De lijst wordt 
gesorteerd met 
een Swipe naar 
beneden. 

 

6. 
 
De optimale route 
van de adressen is 
berekend.  

 

7. 
 
Ga naar het menu 
Overdragen om 
adressen over te 
dragen. 

 

8. 
 
Selecteer de 
adressen die 
overgedragen 
worden door ze 
aan te klikken en 
klik daarna op 
Overdragen. 
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9. 
 
De adressen die 
overgedragen zijn, 
komen in het 
overzicht met 
adreslijsten.  
 

 

10. 
 
De overgedragen 
adressen hebben 
een datum- en 
tijdstempel. 

 

11. 
 
Om een lijst in te 
lezen, selecteer 
Lijst gebruiken. 
 
 
 

 

12. 
 
De lijst wordt 
toegevoegd aan de 
bestaande 
bezorglijst. Als dat 
niet de bedoeling 
is, moet deze eerst 
worden 
verwijderd. 

 

 

 


