
SLIMMER WERKEN  
MET NEN CONNECT 
MAAK GEBRUIK SIMPEL 
IN EEN PAAR STAPPEN

Uw organisatie heeft een abonnement op  
NEN Connect, het online platform waarmee  
u altijd alle normen kunt raadplegen. Wij helpen  
u graag verder met de eerste stappen om  
slimmer te werken met normen.  

In 5 stappen kunt u aan de slag met NEN Connect.
 
Heeft u vragen, dan horen wij het graag!

 
Voor meer tips:
www.nenconnect.nl/kennis

WELKOM

MAX 
10 min.

MAX 
10 min.
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Als u al een e-mail heeft ontvangen van NEN Connect om te  
registreren, klik dan op de link daarin om uw wachtwoord aan te 
maken. Heeft u deze nog niet ontvangen?  
Ga dan naar www.nenconnect.nl om uzelf gratis te registreren.  
Of neem contact op met uw beheerder.

Met uw account kunt u overal online NEN Connect raad plegen.  
U heeft met dezelfde gegevens volledig toegang tot de gratis  
NEN Connect app. Deze is geschikt voor iOS en Android op  
tablet en mobiel. Daarmee kunt u ook normen offline raadplegen. 
www.nenconnect.nl/app
 

‘ Binnen 3 minuten kunt u  
uw eerste norm downloaden.’

Als u klikt op het zoek-icoon, rechtsboven in de blauwe balk, 
verschijnt de zoekbalk. U kunt hem ook op deze manier sluiten. 
Standaard zoekt het systeem in normnummer, titel, samenvatting, 
extra informatie en de volledige tekst van de normen. 

STAP STAP 
UW ACCOUNT  
AANMAKEN

ZOEKEN

0201

Hieronder ziet u de verschillende  
zoekmogelijkheden uitgelicht

https://connect.nen.nl/register/apply
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U heeft controle over wie er toegang krijgt tot wat. Controleer 
eerst of alle instellingen naar wens zijn ingesteld. Uw keuzes zijn 
van grote invloed op het werk van uw collega’s. Daarna kunt u uw 
gebruikers uitnodigen.

Ga naar ‘Mijn bedrijf > Algemeen’
1.  Controleer of al uw domeinnamen zijn toegevoegd. Kijk 

hierbij naar  
het gedeelte in het e-mailadres van uw collega’s na het @-sym-
bool.  
U kunt een of meerdere domeinnamen hebben. Zonder domein-
naam kunt u zelf geen gebruikers toevoegen. 

2.  Staat de optie ‘Zelfregistratie toestaan’ aan of uit? Onder aan 
dezelfde  
pagina vindt u deze instelling. Staat deze aan, dan kunnen uw 
collega’s  
zich registreren en worden ze zo automatisch gekoppeld aan uw 
bedrijfsaccount. Zo niet, dan worden ze alleen toegevoegd als 
een beheerder hen uitnodigt. Dit kan alleen als uw domeinnamen  
overeenkomen met die van uw collega’s.

STAP 
TOEGANG TOT 
BEDRIJFSACCOUNT
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U kunt alle informatie over de norm bekijken. Toegang wordt bepaald 
door uw beheerder. Door de kleur van de iconen kunt u zien of u wel  
of geen toegang heeft om deze te downloaden.

Bedrijfscollecties
Uw bedrijf heeft één of meerdere licenties voor NEN Connect. Het 
kan zijn dat u gelijk toegang heeft tot allen of u moet per licentie 
toegang aanvragen. Dit kunt u makkelijk controleren.

1. Ga naar het tabblad ‘Home’ of ‘Aanvragen’.
2. Klik op ‘Bekijk licentieoverzicht’.
Hier vindt u een overzicht van alle licenties waar u nog geen toegang toe 
heeft. Op het tabblad ‘Collecties’ ziet u waar u wel toegang toe heeft.

STAP 
TOEGANGSRECHTEN
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Geen toegang 

Wel toegang
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Heeft u een specifieke norm nodig, maar nog geen toegang?  
Geen probleem. U kunt deze aanvragen door:

1. Ga naar de norm.
2. Klik op de groene knop ‘Vraag norm aan’.

Vul het formulier in. Uw beheerder ontvangt nu automatisch een  
melding via e-mail en in NEN Connect. Eenmaal goedgekeurd ontvangt  
u een melding via e-mail en heeft u direct toegang tot de norm. Dit is 
alleen mogelijk als uw bedrijf een maatwerkcollectie heeft. 

Op het tabblad ‘Aanvragen’ ziet u de status van uw normaanvraag.
 

STAP 
NORMEN AANVRAGEN
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NEN Connect app
Download de gratis NEN Connect app voor tablet en mobiel. Ook offline. 
www.nenconnect.nl/app

In onze Kennisbank vindt u nog meer advies en mogelijk heden om 
optimaal gebruik te maken van NEN Connect. 

Denk aan:
- Notities in de HTML plaatsen voor collega’s.
- Aanmaken van subcollecties voor projecten.
- Bedrijfsspecifieke trefwoorden toevoegen.
- Koppeling met wet- en regelgeving.
- En meer...
 
Laat NEN Connect het werk voor u doen. 
www.nenconnect.nl/kennis

MEER INFORMATIE
KENNIS & TIPS 05

Ga naar het tabblad ‘Recent gewijzigd’ en krijg een compleet over-
zicht van alle wijzigingen die plaats hebben gevonden voor de normen 
in uw collectie en/of die u als persoonlijke favoriet hebt gemarkeerd. 

U kunt zich ook inschrijven voor de attendering, zodat u per week, 
maand of kwartaal automatisch een e-mail met de wijzigingen  
ontvangt.

STAP 
BLIJF OP DE HOOGTE  
VAN WIJZIGINGEN
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