Handleiding Google Chrome
Met dit programma kan je supersnel op het internet surfen. Het programma bevat enkel de hoogst
noodzakelijke knoppen en balken. Door gebruik te maken van tabbladen kan je verschillende webpagina’s
tegelijkertijd openen.
Het programma houdt een historiek bij van de bezochte websites en presenteert een overzicht van jouw
populairste sites tot dan toe als je op het plusteken voor een nieuw tabblad klikt.
Je kan op een eenvoudige manier bladwijzers aanmaken en beheren. Zo kan je snel naar een eerder
bezochte site gaan.

Installatie.
http://www.google.be/chrome?hl=nl
Een eenvoudige
klik op de blauwe
knop en het
programma zal
gedownload
worden.
De installatie
procedure zal
daarna
automatisch
worden
uitgevoerd.
Je kan deze
browser als jouw
standaard
programma voor het internet instellen.

Programma starten.
In de startmenu vind je onder Alle programma’s een mapje met de naam
Google Chrome. Hierin kan je het programma opstarten of verwijderen.
Je kan uiteraard ook dubbelklikken op het pictogram op het bureaublad of klikken op het
pictogram in het snelstarten gedeelte van de taakbalk.
Als je de Google Chrome browser als standaard programma voor het internet hebt
ingesteld verschijnt er ook een snelkoppeling links bovenaan in de startmenu.

Programma onderdelen.
Tabbladen

Bovenaan het venster verschijnen de tabbladen. Er wordt altijd 1 tabblad gemaakt met de startpagina die
je hebt ingesteld bij de Internet opties (Configuratiescherm / Internet opties / Algemeen). Daarachter
verschijnt een klein tabblad met een plusteken. Als je hierop klikt kan je een nieuw tabblad activeren
waarin je naar een andere website kan surfen. Het eerste tabblad blijft ook nog aanwezig zodat je snel kan
teruggaan naar de website in dat tabblad.

Als je een tijdje gebruik maakt van deze browser gaat er een overzichtlijstje van jouw populaire websites
verschijnen bij het activeren van een nieuw tabblad. 1 klik op de dia opent die webpagina opnieuw.
Hieronder zie je een miniatuurweergave van de recente populaire sites. Als je de muis beweegt over een
dia verschijnt er een kadertje waarbij je rechtsboven met het x-teken de dia kan verwijderen. Met het
pinnetje linksboven kan je de dia vastpinnen in dit overzichtscherm zodat de dia altijd zichtbaar blijft.

Navigatieknoppen

Met de pijltjes knoppen kan je naar een vorige of volgende webpagina gaan. Met het knopje met de ronde
pijl kan je de pagina vernieuwen. Het knopje met het huisje brengt je terug naar de startpagina voor het
internet.
Adresbalk

In de adresbalk kan je een adres intypen om naar te surfen. Je hoeft het eerste gedeelte van het adres
(http://) niet in te typen. Het programma zal dat gedeelte automatisch toevoegen. In het tekstvak kan je
ook zoeken naar een geschikte pagina. Zodra je begint te typen wordt een lijst met mogelijke websites
getoond die je vroeger reeds hebt bezocht.
Met het sterretje kan je een bladwijzer aanmaken (zie verder) .

Google Chrome aanpassen en beheren
Met het sleutelknopje uiterst rechts in de adresbalk kan je bewerkingen op de huidige webpagina
uitvoeren en extra hulpmiddelen gebruiken. Je kan tekst knippen, kopiëren, plakken. Je kan op de pagina
op zoek gaan naar bepaalde woorden. Je kan de pagina opslaan of afdrukken.

Met het zoom gedeelte kan je de tekst vergroten, verkleinen of terug normaal instellen. Het kleine
venstertje laat je toe om de pagina over het ganse beeldscherm te tonen ( functietoets F11 drukken om
terug naar de vorige weergave te gaan).
Je kan ook inzoomen of uitzoemen door de CTRL toets ingedrukt te houden en met het muiswieltje vooruit
of achteruit te rollen.
Met de menu ingang “Nieuw venster” wordt er een nieuwe instantie van het Google Chrome programma
gestart in een nieuw Windows venster. Als je een nieuw incognitovenster opent wordt er door het
programma geen gegevens bijgehouden in de geschiedenis.
Met de menu ingang Bladwijzerbeheer kan je alle
bladwijzers beheren. Je kunt bladwijzermappen
aanmaken, wijzigen en verwijderen. Elke bladwijzer
kan je aanpassen, verplaatsen en verwijderen.
Via de knop Organiseren kan je ook bladwijzers van een andere browser importeren.
De bladwijzers (of favorieten) moeten in de andere browser geëxporteerd zijn in HTML
formaat.

Google Chrome houdt een lijst bij van jouw surfgeschiedenis.
Per dag worden de bezochte websites vermeld met daarbij het
tijdstip en het adres. Klik je op de link “items bewerken” dan
krijg je bijkomende knoppen en vakjes om items te verwijderen
uit de lijst. Je kunt met de knop “Alle browsegegevens wissen”
de lijst volledig leegmaken.
Ook voor de downloads wordt er een lijst bijgehouden. Per
datum wordt de bestandsnaam en het adres vermeld. Je kunt
elke download weergeven in de map waarin het is gekopiëerd
of je kunt het item uit de lijst verwijderen (het
bestand blijft nog op de harde schijf staan).
Met de menu ingang “Over Google Chrome” kan je zien welke versie van het programma je momenteel
gebruikt en met de menu ingang “Sluiten” wordt het programma afgesloten.
Met Opties kan je specifieke programma instellingen wijzigen zoals je bijvoorbeeld in de afbeelding
hiernaast kunt zien. Er wordt een nieuw
tabblad geopend in de browser.
Via de andere menu-ingangen
“Persoonlijke items” en “Geavanceerde
opties” kan je nog bijkomende
instellingen van het programma wijzigen.
Bladwijzerbalk

De bladwijzerbalk verschijnt onder de
adresbalk. Hierin kan je knopjes plaatsen
van jouw favoriete websites.
Met de knop
Andere bladwijzers
kan je een menu
oproepen met submenu’s per mapje dat je aangemaakt hebt.
De toetscombinatie CTRL+SHIFT+B toont of verbergt de bladwijzerbalk.
Klik je op het sterretje in de adresbalk dan kan je van die webpagina een
bladwijzer maken. Met de keuzelijst kan je aanduiden in welke map de bladwijzer
moet komen.
Statusbalk

De statusbalk verschijnt als je een hyperlink of snelkoppeling aanwijst met de muis. Het internet adres
wordt getoond en als je op de hyperlink klikt ga je naar die pagina.

