Handleiding app – Fiscaal up to Date
Korte handleiding voor de Fiscaal up to Date FutD app voor Apple IOS.
•

Na het downloaden en installeren van de app logt u in met de gebruikersnaam en
wachtwoord, die u gebruikt voor het inloggen in de databank (het besloten deel van de
website van Fiscaal up to Date).

•

Na het inloggen komt u op het scherm met Beschikbare uitgaven. In de linkerkolom
staan steeds de laatste vier uitgaven van de nieuwsbrief Fiscaal up to Date tot uw
beschikking.

•

•
•

•

•

(klik op de afbeelding voor een vergroting)
Rechts staat de dagelijkse fiscale mail, de actuele Viditax. Een Viditax-abonnee leest
hier het dagelijkse fiscale nieuws van Fiscaal up to Date. Een abonnee zonder Viditaxabonnement ziet alleen de titels van de dagelijkse fiscale mail.
Als u een uitgave van de nieuwsbrief opent, is deze ook offline raadpleegbaar. U kunt
hem ook lezen als u niet verbonden bent met het internet.
Na het openen van een uitgave ziet u aan de linkerkant de index van de
nieuwsbrief onderverdeeld in belastingsoorten met daaronder de betreffende
artikelen. Aan de rechterkant ziet u de artikelen in de volgorde van de nieuwsbrief, die van
boven naar beneden doorbladerbaar is (door omhoog en omlaag te swipen). Een * achter
de titel van een artikel geeft aan dat het artikel voorzien is van een redactioneel
commentaar.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)
Rechtsboven ziet u de knop Filter aan om de belastingsoorten die niet tot uw
interessegebied horen uit het overzicht te filteren. Ingestelde filters zijn in iedere uitgave
actief tot u ze weer uitzet met de knop Filter uit.
Elk artikel is door te sturen per e-mail. Deze mogelijkheid staat aan het eind van het
artikel.

•

Elk artikel is te markeren als favoriet, om het later nog eens te lezen of om te
onthouden. De mogelijkheid hiertoe staat aan het eind van het artikel. Rechtsboven krijgt
u met Toon markeringen een overzicht van alle artikelen die u gemarkeerd heeft. Met
de knop Toon alles wordt de markering ongedaan gemaakt en worden alle artikelen in
de uitgave weer getoond.

•
•

Met Zoeken krijgt u per uitgave een overzicht van de artikelen waarin uw zoekwoord is
gebruikt.
Andere artikelen uit eerdere nieuwsbrieven en brondocumenten in Fida zijn online
raadpleegbaar. U verlaat dan wel de App-omgeving. Om terug te komen in de App, moet u
de internetbrowser sluiten door linksonder op Done te klikken.

Men kan met één gebruikersnaam slechts op één tablet ingelogd kan zijn. Wel kan men zowel op
een computer als op een tablet ingelogd zijn met dezelfde gebruikersnaam. De login -en
beperkingen- zijn gelijk aan de manier waarop u toegang krijgt tot het besloten deel van de
website van Fiscaal up to Date.
Corporate abonnees
Corporate abonnementen met herkenning van het IP-nummer van de organisatie zien geen
inlogscherm. Vermits men natuurlijk met de tablet verbinding tot het internet heeft via zo'n
herkend IP-nummer.
Mail voor vragen of problemen naar helpdesk@futd.nl

