
  



 
 

 
 

 

Smoelenboek: 

eenvoudig online  

jouw collega vinden. 
 

Even snel een collega opzoeken: een 

handeling die we dagelijks, soms 

wel meerdere keren per dag 

uitvoeren. Het Smoelenboek in 

SharePoint maakt het mogelijk om 

een collega eenvoudig te vinden op 

naam, functie, afdeling of locatie. 

Heb je de juiste persoon gevonden? 

Dan neem je bovendien eenvoudig 

contact op via deze app. Het 

Smoelenboek is dus onmisbaar in 

iedere organisatie, vooral als je 

hybride gaat werken. 

 

 

Onderdeel van SharePoint 
Het Smoelenboek is een SharePoint 

webpart die in elke SharePoint pagina als 

onderdeel kan worden toegevoegd. 

SharePoint is onderdeel van Microsoft 

365. Om gebruik te kunnen maken van 

deze module, dien je een Microsoft 365 

abonnement te hebben. Mocht jouw 

organisatie hier nog geen gebruik van 

maken, dan is dit geen probleem. Wij 

kunnen je adviseren, ondersteunen en 

helpen met de implementatie van dit 

abonnement. 

 

Profielgegevens 
De gegevens in het Smoelenboek 

worden opgehaald via de Graph API (dus 

niet rechtstreeks uit de Azure Active 

Directory). Een Graph API is een soort 

koppeling met toegang tot Microsoft 

Cloud-servicebronnen. 

 

Een combinatie van Azure AD gegevens 

en profielgegevens vanuit Delve vormen 

de data die zichtbaar zijn in het 

Smoelenboek. In veel gevallen heeft de 

organisatie deze data al ingevuld. 

 

De profielgegevens in Delve kunnen door 

medewerkers zelf ingevoerd of 

aangepast worden. Het gaat hierbij om 

de volgende profielgegevens: 

 

• Over mij 

• Projecten 

• Vaardigheden en expertise 

• Interesses en hobby's 

 

Via de integratie met Delve worden de 

aanvullende gegevens van de 

medewerker weergegeven. Hierbij kan 

gedacht worden aan de collega’s waar 

hij/zij mee samenwerkt en de laatste 

documenten die door deze persoon zijn 

gepubliceerd.  

 

 
 

Volledig ingevulde profielgegevens zijn 

een voorwaarde voor een goed 

functionerend Smoelenboek. De 

volgende gegevens moeten ingevuld 

zijn: 

 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Functietitels 

• Systeemaccounts 

 

Het filteren van de systeemaccounts kan 

door middel van bepaalde ingevulde 

kenmerken in de profielen in Azure AD. 

Automatisch worden accounts gefilterd 

die geen licentie hebben, geblokkeerd 

zijn of geen ‘Lid’ type zijn.  



 
 

 
 

 

Functies 
In deze module zijn veel verschillende 

functies uitvoerbaar. De volgende 

functies zijn standaard mogelijk met het 

Smoelenboek:   

 

• Zoeken naar collega’s 

• Zoeken op naam 

• Filteren 

o op locatie 

o op functie 

o op afdeling 

• Filters aan- of uitzetten 

• Eigen aanvullende filters 

toevoegen (bijvoorbeeld het 

filteren op een bepaalde afdeling 

bij het gebruik op een 

afdelingspagina in SharePoint)  

 

 
 

 

 

• Eenvoudige weergave van 

o Telefoonnummer 

o Locatie 

o Functietitel 

• Koppeling naar Teams om een 

chatbericht te sturen 

• Koppeling naar Outlook om een 

mail te versturen 

• LinkedIn koppeling 

• Organisatie: wie is de manager 

en met wie werkt de persoon 

samen 

• Zelf het aantal getoonde 

resultaten 

per pagina kiezen 

• Snel voorselecteren van personen 

van A – Z op basis van 

achternaam of voornaam 

• Kleuren aanpassen in huisstijl 

• Keuze voor donkere modus 

• De module plaatsen in Teams 

 

Mocht je aanvullende wensen hebben, 

dan is het mogelijk dat we in overleg 

andere functionaliteiten toevoegen. Denk 

hierbij aan het toevoegen van een intern 

nummer of het filteren op voor 

gedefinieerde vaardigheden. 

 

 

 

 

Traject implementatie Smoelenboek  

Geïnteresseerd in het Smoelenboek en 

wil jij ook graag het gemak van deze 

module ervaren? Wij helpen je graag 

verder. Dit is hoe we dat doen: 

 

1. Een vrijblijvende demo, 

online via Teams 

Tijdens deze demo zullen wij laten 

zien hoe het Smoelenboek in 

SharePoint werkt. Ook lichten we 

toe wat deze module voor jouw 

organisatie kan betekenen. Dit 

doen we onder andere door te 

bespreken wat jouw 

verwachtingen zijn en welke extra 

functionaliteiten gewenst zijn. 

 

2. Voorstel 

Wij sturen vervolgens een 

voorstel. Deze kunnen we 

eventueel gezamenlijk 

doornemen.  

 

3. Implementeren 

Zodra het voorstel akkoord is, 

plannen we gezamenlijk een 

datum om het Smoelenboek te 

implementeren in jullie SharePoint 

omgeving. Hiervoor is éénmalig 

toegang nodig tot de SharePoint 

omgeving. 



 
 

 
 

 

Wil je zelf het smoelenboek installeren of 

liever geen derde partij toegang geven 

tot jouw omgeving, dan wordt de 

installatie samen met een beheerder 

tijdens een meeting gedaan.  

 

4. Vragen 

Het Smoelenboek is zo ontworpen 

dat het een zeer 

gebruiksvriendelijke module is. 

Maar het kan natuurlijk 

voorkomen dat er, na de 

implementatie, toch iets niet 

helemaal duidelijk is. Daarom 

organiseren wij een mogelijkheid 

om vragen te stellen.  

 

5. Afsluiting 

Daaropvolgend sluiten we het 

project tezamen af en wordt 

afgestemd hoe het contact in de 

toekomst gaat verlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de volgende momenten zullen wij 

in ieder geval contact opnemen: 

• Beschikbaarheid van een 

update van het Smoelenboek  

Wij melden dat de update 

beschikbaar is. Indien jullie 

deze update wensen, dan 

wordt deze op nacalculatie 

geïnstalleerd.  

 

• Vereiste update 

Wanneer een update vereist 

is, dan wordt deze voor 50% 

korting aangeboden. We gaan 

er echter niet vanuit dat dit de 

komende jaren nodig zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Meer informatie 
 

 
 

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan 

gerust. Wij helpen je graag.  

 

Email:  info@puurict.nl 

Telefoon:  +31 (0) 88 165 2300 

 

Wil je ontdekken wat wij voor 

jou kunnen betekenen? Vraag 

dan hier vrijblijvend een 

demo aan. 

 

mailto:info@puurict.nl
tel:0881652300
https://sharepointmodules.nl/demo-smoelenboek/

