
LEES MEER

Hoe gebruik ik 
de Form Configurator 
van TopForms?

DE HANDLEIDING



W W W . T O P F O R M S . N L

Welkom bij de handleiding
voor het gebruik van de
Form Configurator van
TopForms. 

Dit is de tool om jouw eigen

herkenbare papieren formulier 

1-op-1 achter het glas van een iPad

of iPhone te kopieëren.

http://www.topforms.nl/
http://www.linkedin.com/company/smart-form-solutions/
https://www.facebook.com/TopForms-111063773990290
https://www.youtube.com/channel/UCGDqwLWrdKl0eLmDHhQK6lg


DE HANDLEIDING

Volg het stappenplan stap voor stap. Maak jouw eerste digitale

formulier klaar voor gebruik!



Je hebt als het goed is een proefaccount afgesloten bij TopForms en wilt

nu beginnen met het invullen van jouw digitale formulieren. 

 

 

Heb je nog geen proefaccount?

 

 

 Sluit deze dan eerst hier af: https://topforms.io/. 

https://topforms.io/


Om je te helpen met het gebruik van de Form Configurator bieden wij je

een stappenplan, waardoor jij zo snel mogelijk aan de slag kan gaan met

de digitale formulieren van TopForms. 

 

Zorg ervoor dat je achter een computer of laptop zit en log in, in jouw

TopForms kantooromgeving. 

 

Inloggen kan hier: https://topforms.io/. 

https://topforms.io/


STAP 1 - ALLE INSTELLINGEN

Je komt na het inloggen in jouw eigen kantooromgeving terecht en ziet een dashboard

met informatie over jouw TopForms account. 

Om het proces van de Form Configurator te starten, klik je links onderin op de drie

paarse tandwieltjes.

Er verschijnt een menu en je klikt op Alle instellingen.



STAP 2 - KLIK OP PDF INSTELLINGEN

Binnen alle instellingen moet je op PDF instellingen klikken om al jouw toekomstige

formulieren te bekijken.

Het overzicht wat je ziet, wanneer je op PDF instellingen hebt geklikt, is een

lijstweergave waar al jouw formulieren komen te staan die je nodig hebt.

We hebben alvast de moeite genomen om een standaardformulier klaar te zetten voor

je waarmee je kan testen. 



STAP 3 - FORMULIER TOEVOEGEN

Om jouw eigen formulier toe te voegen, klik je op toevoegen rechtsboven in het

venster. 

Je komt nu op de pagina waar je jouw nieuwe formulier een voor jou herkenbare naam

geeft. 



STAP 4 - UPLOAD JOUW FORMULIER

Scroll naar beneden en klik op Upload PDF. 

Je krijgt nu een pop up scherm met jouw bestanden op jouw computer te zien. 

Je kiest hier het PDF bestand van jouw formulier en klikt op openen. 



STAP 5 - DE FORM CONFIGURATOR

Je ziet op dit moment de Configurator Omgeving met een aantal opties. 

Ook zie je jouw eigen formulier in deze omgeving. 

Dit is het scherm waar je de invulvelden gaat toekennen, zodat het formulier invulbaar

wordt in de applicatie van TopForms op de iPad of iPhone.

In stap 6 wordt uitgelegd hoe deze velden toegekend moeten worden.



STAP 6 - HET TOEKENNEN VAN DE INVULVELDEN

Om velden te kunnen invullen op de iPad, moet je nu de velden gaan toekennen in het

formulier wat je hebt geupload. 

Je kan velden toekennen door gebruik te maken van veldherkenning actief of klik &

sleep actief. 

Ga met je muis op deze twee elementen staan en lees de uitleg die verschijnt. 



STAP 7 - VELDHERKENNING ACTIEF

Met veldherkenning kunnen omkaderde velden in een formulier met een enkele klik

verrijkt worden met een TopForms element.

Klik op een omkaderd invulveld op jouw PDF. Er verschijnt nu een grijs vlak met een

groene rand die precies in het kader valt van welk veld je wilt gaan toekennen. 



Nu het vlak grijs met een groene rand is, kun je onder het kopje ‘Element’ het invulveld

een type geven. 

Wil je bijvoorbeeld een tekstveld om een klantnaam in te vullen, kies dan voor het type

tekstveld. Je zult zien dat het geselecteerde vlak nu lila kleurt met een groene rand. 



Doe dit vervolgens met alle omkaderde velden die ingevuld dienen te worden op het

formulier. 

Er wordt automatisch een naam gegeven aan een invulveld, zodat alle invulvelden uniek

zijn. 

Heb je meerdere tekstvelden? Selecteer het type tekstveld en klik op alle omkaderde

velden die moeten dienen als tekstveld op het formulier. Alle omkaderde velden zullen

dan lila kleuren met een rode rand en worden nu als tekstveld toegekend. 



Uiteraard heb je ook nog andere omkaderde velden op jouw formulier die toegekend

moeten worden zoals bijvoorbeeld: een opmerkingen veld, numeriek veld, datum veld,

tijd veld, check box, radiobutton, vrij veld, gespiegeld veld, calculatieveld, GPS-veld,

Barcode veld, Foto’s invoegen veld, optielijst veld of een handtekening veld.

 

Selecteer de invulkaders en ken de verschillende invulvelden toe met het bijpassende

element type. 



Heb jij een formulier zonder omkaderde invulvelden of zijn niet al jouw velden

omkaderd? Maak dan gebruik van de klik & sleep actief functie. 

Deze functie geeft jou de mogelijkheid om overal op jouw PDF een invulveld te creëren.

Klik en sleep met de muis de gewenste grootte van het invulveld en ken een element

type toe. 

STAP 8 - KLIK & SLEEP ACTIEF



Staat het geklikte en gesleepte invulveld niet helemaal op de juiste plek? Klik erop en

sleep het invulveld naar de juiste plek toe. 

Is het invulveld te klein of te groot? Geen probleem, ga met de muis bij een rand staan

en je zult een zwarte pijl zien verschijnen. Pas de breedte of de hoogte op deze manier

zelf aan, zodat je jouw gewenste invulveld realiseert. 

Hieronder op de afbeelding staat een voorbeeld van een veld welke niet groot genoeg

is. Ga met je muis op de plek staan zoals hieronder staat aangegeven met de paarse pijl

en sleep het veld groter naar beneden toe.



Heb je al jouw invulvelden toegekend met de juiste type elementen? Dan ben je klaar

om het formulier te gaan invullen met een iPad. 

Klik rechtsboven op Opslaan!

Ga naar de app van TopForms op je iPad en start een nieuwe opdracht

door op het plusje te klikken rechts bovenin. Kies hier bij Type Werk jouw nieuwe

toegevoegde formulier en start met invullen.

STAP 9 - READY FOR BUSINESS



KOM JE ER NIET HELEMAAL UIT?

Bekijk dan ons YouTube kanaal en bekijk de video over de Form Configurator!

Vergeet niet de video leuk te vinden en abonneer je op ons YouTube kanaal om altijd op

de hoogte te blijven van onze software!

https://www.youtube.com/channel/UCGDqwLWrdKl0eLmDHhQK6lg

