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EssentialPIM
Een Personal Information Manager

André Reinink

Als Google, Apple of Microsoft jouw persoonlijke informatie beheert
hoef je dit artikel niet te lezen. Of misschien toch wel? EssentialPIM is

jouw maatje voor afspraken, taken, notities, contacten, wachtwoorden en
emails. Klinkt als ... Outlook, ziet eruit als EssentialPIM.

Hoe het allemaal begon

Ik denk dat het eind vorige eeuw was. Je herkent de situatie
misschien wel. Je wilt diverse, veelal persoonlijke informatie
opslaan. Het zou zo maar kunnen zijn dat ik via de HCC op zoek
ging naar een oplossing. Al dan niet via de fameuze shareware
discs StarOffice, Time and Chaos, Lotus Smartsuite, Microsoft
Office. Er zijn heel wat software pakketten langsgekomen.

Hoe het allemaal verder ging

Ik kocht begin deze eeuw mijn eerste mobiele telefoon. Irri‐
tant en veel gepruts om contacten op een fatsoenlijke manier
op de telefoon te in te voeren. Het leek wel of iedere
fabrikant per type telefoon een datakabel te koop aanbood.
Jaren later kocht ik een Palm Zire PDA (Personal Digital As‐
sistent). Palm had het al iets beter begrepen. Een goed stuk‐
je software en een standaard usb‐kabel. Contacten en
afspraken werden efficiënt gesynchroniseerd.

Google, Apple, Microsoft

De komst van de smartphone heeft het Personal Information
Management (PIM) een behoorlijke boost gegeven. Mijn eers‐
te kennismaking op dit terrein begon met Google. In 2004
kreeg ik een uitnodiging (invite) om een Gmail‐account aan
te maken. Google had het goed begrepen. Maak het gebrui‐
kers gemakkelijk en ze zullen het gemak waarderen met per‐
soonlijke data. Of, zoals IBM het verwoordt: ‘Maak een
systeem dat iedereen kan bedienen en iedereen zal het
willen bedienen’. En wat voor Google geldt, geldt ook voor
Apple, Microsoft, Facebook en anderen.

Waarom EssentialPIM?

Ik weet niet meer exact wanneer ik een eerste versie van
EPIM heb geprobeerd. Dat moet ergens rond 2010 zijn ge‐
weest. In die tijd was ik een veelvraat wat software betreft.
Het liefst probeerde ik elk programma dat op mijn pad
kwam. Nou ja, bij wijze van spreken dan. In de loop der ja‐
ren is dat flink minder geworden. Eerst inlezen door reviews
te lezen en daarna bepalen of je er iets mee kan. Jarenlang
gebruikte ik EPIM op de automatische piloot.
Toen onlangs een familielid aan het stoeien was met con‐
tacten en een agenda, tikte ik in de browser maar weer eens
EssentialPIM in. Die jongens en meisjes bij Astonsoft Ltd1 in
Estland hadden niet stil gezeten …
Er zijn nog veel meer PIM’s. Kijk maar eens op Wikipedia2.

Aan het werk

Het programma is te downloaden via de site van Essential‐
PIM3. De software is er voor Windows 7, 8 en 10. Daarnaast

voor Android. Opvallend is dat de Android‐apk rechtstreeks is
op te halen zonder tussenkomst van Google. En natuurlijk op
iOS ‐ versie 8 of nieuwer. Ik kies voor EPIM Free Portable
versie 7.6; geen installatie nodig. Uitpakken en draaien
maar.

Versieverschillen

De software is er in meerdere smaken: Free, Pro en Pro Busi‐
ness. De verschillen zijn in een overzicht duidelijk gemaakt4.
Voor mij is de gratis versie meer dan voldoende. De werking
is zoals in het overzicht aangegeven en onverminderd bruik‐
baar. Als tegemoetkoming in het gratis gebruik krijg je af en
toe een melding bij het opstarten van EPIM om je te vertel‐
len dat er een Pro‐versie is. In het programmamenu is er af
en toe een subtiele verwijzing naar bijvoorbeeld de EPIM‐
Cloud. Wil je dat niet, dan zul je een kleine veertig dollar
moeten neertellen voor een licentie. De makers updaten het
programma frequent, zoals hier te zien is5. In 2016 werden
acht updates uitgebracht. Dit jaar zijn we op het moment
van schrijven bij de tiende update. Of je veertig dollar veel
vindt zul je zelf moeten beoordelen. Ooit kocht ik een licen‐
tie van ‘TotalCommander’, indertijd nog ‘WindowsComman‐
der’. Ik dacht dat het duur was, maar het bleek een van de
beste investeringen qua gebruik. Meer over de visie van Es‐
sentialPIM vind je hier6.

Het hoofdmenu van EssentialPIM, een nieuw bestand aanmaken.
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Installatie

Of je nu de installatieversie gebruikt of een draagbare ver‐
sie, dat maakt niet zoveel uit. Een standaard vraag is ‘welke
taal wil je gebruiken’. Ik tel in de map ‘Languages’ zo’n 31
talen. Ook Nederlands is present. Na een klik krijg je de
mogelijkheid om gebruik te maken van de EPIM Cloud. Maar
dat wil ik niet. Ik klik op ‘verder’. Aansluitend opent zich het
werkscherm. EPIM merkt op dat er geen bestand (database)
geopend is. Een nieuwe aanmaken dus.
Even vooruitlopend: bij het afsluiten maakt EPIM een back‐
up aan in de map ‘Database’. EPIM gebruikt een Firebird‐da‐
tabase. Na het aanmaken van een database zien we een
overzicht met Vandaag, Agenda, Taken, Notities, Contacten,
E‐mail, Wachtwoorden en Prullenbak.

De eerste stappen

EPIM heeft een soort demo‐overzicht klaargezet. Je kunt
daarmee spelen. Het is bedoeld als een tutorial. Zelf vind ik
het prettig om alle demo‐gegevens te verwijderen en ‘from
scratch’ te beginnen. Ik zal in ‘t kort de menu‐onderdelen
stuk voor stuk behandelen. Maar voordat ik dat doe ga ik
naar de ‘opties’. Die vind je in het menu onder ‘extra’. De
instellingen zijn stuk voor stuk duidelijk geformuleerd. Ik
durf te stellen dat iedereen kan deze begrijpen.

De opties van EssentialPIM

Wel wil ik een van de instellingen alvast onder de aandacht
brengen. Onder ‘Algemeen’, ‘Spelling’ heb je de mogelijk‐
heid om een woordenboek te configureren. Ik voeg het
Nederlandse woordenboek toe. Hierover meer verderop in
dit artikel.

Menu

De menu‐onderdelen in EPIM kun je qua weergave zelf be‐
palen. Dat kan door op een menu‐item met de rechter muis‐
toets te klikken en direct een item aan of uit te zetten. Het
kan ook via ‘Extra’, ‘Opties’, ‘Modules’.

Vandaag

Als je EPIM start kom je in het openingsscherm ‘Vandaag’. Als
je een taak of herinnering hebt ingesteld, wordt dat eerst
getoond. Via ‘Extra’, ‘Opties’, ‘Modules’ en ‘Vandaag’ kun je
instellen wat je in dit scherm getoond wilt hebben.
Standaard zijn Agenda, Taken, E‐mail en Feestdagen inge‐
steld. Zo zie ik dat bij Taken vermeld is dat ik op 23 novem‐
ber 2017 mijn artikel voor de ‘Softwarebus 6’ moet
inleveren.

Agenda

Agenda is het tweede menu‐onderdeel. Als je dit selecteert
klapt het menu verder uit en kun je kiezen uit Dag, Week,
Maand, Jaar en Tabel. Allemaal zeer duidelijk vormgegeven.
Linksonder in het scherm zie je de huidige maand als een
kalender weergeven. In die kalender worden afspraken en
taken getoond.
Door erop te klikken spring je naar de desbetreffende taak of
afspraak. Een sterk punt van EPIM: je kunt agenda’s
importeren in het ics‐(iCal)formaat. Niet verwarren met de
kalender van Apple. Meer informatie vind je hier7. Natuurlijk
kun je ook agenda’s uit een andere EPIM‐applicatie importe‐
ren. Exporteren gaat ook: ics, html en epim. De mogelijkheid
van import en export van een agenda vind ik een sterke ei‐
genschap van het programma.

Taken

Het derde menu‐item. Je kunt in EPIM taken aanmaken. Ik
noemde al een voorbeeld. Onder ‘Taken’ kun je de lopende
taken inzien of een nieuwe taak aanmaken. Ik zie een
schoonheidsfoutje, een niet vertaalde tekst ‘By Start date’.
Zoiets prikkelt mij en ik kijk hoe de vertaling gemaakt is. In
de map ‘Languages’ zie ik ‘Dutch.lng’ staan. Ik sluit EPIM af,
open het tekstbestand en vervang de Engelse tekst door ‘Op
startdatum’. Na herstarten is de tekst in EPIM nu in correct
Nederlands zichtbaar. Zo zou je dus, als je dat leuk vindt,
alles in het Fries of Twents kunnen vertalen.

Notities

Heel handig zo’n kladblok. Ik gebruik het voor dit artikel om
allerlei notities te maken. Als je het Nederlandse woorden‐
boek hebt geïnstalleerd, wordt de spelling van de teksten in
de notities op correct Nederlands gecontroleerd. Notities
heeft ook een zoek– en vervangoptie aan boord. Heel handig.
De notities kun je naar eigen wens indelen. Bijvoorbeeld aan
de hand van een boomstructuur. De naam van de notitie is
vrij, maar kan ook automatisch gemaakt worden, of als
datum, tijd of combinatie daarvan.

Handige notitiemogelijkheden

De menu‐onderdelen in EssentialPIM
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Contacten

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het program‐
ma. Hier valt veel over te schrijven. Ik zal me beperken tot
de belangrijkste eigenschappen. Het wordt allemaal duide‐
lijk als je klikt op ‘Contact toevoegen’. Je krijgt dan een
overzichtelijk invulscherm te zien. Dit scherm kun je vullen
met niet alleen tekst, ook een foto toevoegen is mogelijk.
Als je een geboortedatum invult van het contact kan deze
weer gebruikt worden als agenda‐item. Verjaardag en foto
zijn heel handig voor gebruik op je smartphone. Ik kom daar
later op terug.
Sterk punt van dit onderdeel is de mogelijkheid om zelf
velden toe te voegen. Velden die al in EPIM voorgeprogram‐
meerd zijn. En zelfs is het mogelijk velden aan te passen qua
naam. Denk goed na of je exotische aanpassingen wilt gaan
maken in verband met compatibiliteit met andere EPIM‐ver‐
sies, zoals met een versie op een andere pc. Bezint eer ge
begint.

Duidelijk scherm om contacten te beheren

Net als bij de agenda geldt ook hier weer de mogelijkheid
om te importeren en te exporteren. Contacten importeren:
csv, vcf (vCard) en EPIM. Contacten Exporteren: csv, html,
rtf, txt, vcf (vCard) en EPIM. Bovenstaande mogelijkheden
maken het programma een ideale compagnon voor de
smartphone.

E‐mail

Voor sommige gebruikers is e‐mail (en sms) passé. De nieu‐
were, snellere communicatie (Whatsapp, Telegram, Insta‐
gram, et cetera) heeft hun voorkeur. Voor de lezers die
e‐mail wel willen gebruiken heeft EPIM een e‐mailclient aan
boord. Op mijn werk gebruik ik (verplicht) Outlook, thuis ge‐
bruik ik Thunderbird. Ooit begon ik e‐mail te versturen in
Eudora. Waar is de tijd gebleven? De e‐mailclient in EPIM
heeft niet de functionaliteit van Outlook of Thunderbird.
Maar wie gebruikt alle beschikbare functionaliteit van een
programma?

De e‐mailclient kan met mappen werken, filteren, tags toe‐
voegen, meerdere identiteiten gebruiken, werken met pop3,
imap4 en beveiligde verbindingen. In de gratis versie wordt
versleuteling van berichten (PGP) niet ondersteund. Eerder
in dit artikel schreef ik over woordenboeken. De geïnstal‐
leerde woordenboeken kun je gebruiken voor spellingscon‐
trole bij het opstellen van een e‐mailbericht. Opmaak van
berichten is mogelijk in platte tekst en HTML. De body van
een e‐mail kan als achtergrond een kleurtje krijgen of een
afbeelding.
Natuurlijk kun je de contacten opgenomen in het EPIM‐on‐
derdeel ‘contacten’ gebruiken in de e‐mailclient. Op het

eerste gezicht lijkt het een hele basic e‐mailclient, maar
nader beschouwd is die dan wel goed en compleet uitge‐
voerd. Voor mensen die fan zijn van ‘conversaties’: die
worden niet in de gratis versie aangeboden.

EPIM heeft een zeer functionele e‐mailclient aan boord

Wachtwoorden

Hier kan ik kort over zijn. EPIM heeft een wachtwoordkluis
om wachtwoorden met bijbehorende notities op te slaan. Je
kunt gebruikersnaam, wachtwoord, url en bijbehorende
notitie beheren. Ook kun je een wachtwoord laten genereren
in plaats van het zelf te bedenken. Maximaal 200 karakters.
Hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale karakters.
Die laatste zijn aanvulbaar door de gebruiker. Voor dagelijks
gebruik is dit waarschijnlijk meer dan voldoende. Veeleisen‐
de gebruikers kunnen terugvallen op bijvoorbeeld ‘Keepass’.8

Prullenbak

Ooit kreeg ik het voor elkaar om op mijn eerste Windows‐pc
op het werk een prullenbak te verwijderen. De jonge sys‐
teembeheerder vroeg me wat ik precies gedaan had. ‘Geen
idee.’ Gelukkig heb ik na die tijd de prullenbak beter leren
waarderen. Niet dat ik er dagelijks gebruik van maak, maar
toch …

Prullenbak, soms een redder in de nood

De prullenbak verzamelt alle verwijderde items, althans,
bijna alle items. E‐mails die verwijderd worden komen niet
in de prullenbak terecht. Maar mocht je een taak, afspraak,
contact of wachtwoord per ongeluk verwijderd hebben, dan
is de prullenbak in EPIM jouw redder in de nood.

Synchronisatie – basic

De simpelste synchronisatie van contacten die je kunt
bedenken is door vanuit EPIM de contacten te exporteren
naar een vCard‐(vcf)bestand. Dit bestand kopieer je naar je
telefoon via, bijvoorbeeld, een kabel of draadloze verbin‐
ding. Vervolgens kun je het bestand importeren in de con‐
tacten op jouw telefoon. Dit werkt bij zowel Android als
een iPhone. Het vCard‐formaat bij een iPhone moet
minimaal versie 3 zijn. Dat zal bij Android waarschijnlijk
ook zo zijn. EPIM exporteert in vCard versie 3, dat moet dus
functioneren.
Contacten kun je op deze manier exporteren/importeren. De
hier beschreven methode werkt dus zonder de noodzaak om
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EPIM op je telefoon beschikbaar te hebben. Deze methode
werkt echter niet voor het synchroniseren van afspraken/
taken (kalender) met een Android‐toestel. Je kunt dus niet
zonder meer synchroniseren tussen telefoon en EPIM op je
pc. Google eist dat je de kalender gebruikt met een Google‐
account. Omdat ik geen iPhone bezit, kan ik daar wat de
agenda betreft niets over zeggen.

Synchronisatie – via de EPIM‐app

De EPIM‐ app heb ik op een Android‐toestel geïnstalleerd. De
app werkt met alle Androids vanaf versie 4, is gratis en
reclamevrij. En is te downloaden via Google en direct te
laden vanaf de site van EssentialPIM. De app van Apple kan
officieel alleen via de app‐store verkregen worden. Om te
kunnen synchroniseren moet in EPIM deze functie geconfigu‐
reerd worden. Dat klinkt als lastig, maar dat is het niet.

Synchronisatie instellen, een fluitje van een cent

Via het optiemenu kun je ‘Synchronisatie’ bereiken. De rest
wijst zich vanzelf. Wellicht ten overvloede: we hebben het
hier over synchronisatie in een draadloos netwerk. Er is ove‐
rigens ook een ‘echte’ netwerkversie beschikbaar en een
app. Na de configuratie in EPIM en de installatie van de app,
kunnen alle apparaten waarop EPIM staat met elkaar syn‐
chroniseren.

Eenrichting‐synchronisatie van apparaat A naar B en ook an‐
dersom. Ook tweerichting‐synchronisatie tussen devices is
mogelijk en alle menu‐items kunnen worden gesynchro‐
niseerd. De agenda/kalender ook, maar die wordt gesyn‐
chroniseerd met de interne agenda in EPIM. Er zijn voor
Android overigens apps die in de Google‐kalender een lokale
kalender aanmaken die niet gesynchroniseerd wordt met de
Google Cloud.

Nog meer apps

EPIM biedt nog meer apps aan:
‐ synchronizer, om databases lokaal en via een netwerk te

synchroniseren.
– archiver/dupe‐remover, om gegevens te archiveren of du‐

plicaten te verwijderen.
– Outlook‐sync, om te synchroniseren met de 64‐bit versie

van Outlook 2010, 2013 en 2016.
Kijk hier9 voor meer informatie.

Ervaringen met de helpdesk

Ik heb de e‐mailsupport gebruikt om een vraag te stellen. Mijn
vraag was: ‘Waarom ondersteunt EPIM versie 4.0 van vCard
niet?’ Als reactie kreeg ik het verzoek om mijn vraag te on‐
derbouwen. Dat heb ik gedaan met een internetartikel waarin
vCard 4.0 als een betere versie van 3.0 uit de doeken werd
gedaan. Als reactie daarop kreeg ik het antwoord dat het een
goede suggestie was en dat deze op de ‘to‐do‐list’ werd gezet.

Conclusie

EssentialPIM is voor Personal Information Management als
een Zwitsers zakmes voor een padvinder. De onderdelen van
het programma zijn goed uitgevoerd. De interface is duide‐
lijk. Alles werkt intuïtief. De gratis versie bevat geen onaan‐
gekondigde beperkingen. Bij het gebruik van de gratis versie
krijgt de gebruiker af en toe subtiele (niet‐storende)
meldingen in beeld. Maar bij het gebruik van de software
‘breken’ die meldingen niet in op de software. Als je de
software eens wilt proberen, raad ik je de draagbare versie
aan. Na het testen knikker je de software simpelweg van je
harde schijf. Of niet. Warm aanbevolen.

Online alternatieven

Natuurlijk zijn er vele ‘on‐line’ alternatieven. Die ga ik hier
niet allemaal behandelen, maar een uitzondering wil ik ma‐
ken voor Fruux10. Fruux is opensource software om con‐
tacten, agenda en taken te synchroniseren. Dat doet Fruux
op een indrukwekkende manier11.

Wat de toekomst brenge moge ...

Misschien heb je er al wel eens over gelezen: Project Fi12.
Het is een ‘mobile virtual network provider’. Google is met
dit project gestart in 2015. En als alles gaat zoals zij bedacht
hebben, kun je al het hierboven geschrevene vergeten.

Links:

1 http://www.astonsoft.ee/
http://bit.ly/2zcdTS1

2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_personal_informa
tion_managers

http://bit.ly/2BeEBuQ

3 https://www.essentialpim.com
http://bit.ly/2jh6D0F

4 https://www.essentialpim.com/pc‐version/pro‐vs‐free
http://bit.ly/2hOirH7

5 https://www.essentialpim.com/news/version‐history
http://bit.ly/2jOPlf8

6 https://www.essentialpim.com/about‐us
http://bit.ly/2zZGRb2

7 https://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar
http://bit.ly/2zfxMYH

8 https://keepass.info/

9 https://www.essentialpim.com/nl/pc‐version/supplemen
tary‐apps

http://bit.ly/2AunFDq

10 https://fruux.com/

11 https://fruux.com/supported‐devices/
http://bit.ly/2mZzU4V

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Fi
http://bit.ly/2A3Y9V7




