A001

Een website op een iPad of iPhone weergeven via een pictogram
op uw beginscherm.
N.B.: De methode zoals hieronder beschreven werkt ook voor elke andere website !!!
Als voorbeeld website nemen we de startpagina : www.startnederland.nl
( TIP voor iPhone-gebruikers, kies desgewenst : www.startnederlandtablet.nl als voorbeeld )

U kunt eenvoudig een website zoals:
van uw iPad of iPhone weergeven :

www.StartNederland.nl

als een pictogram op het bureaublad

Dit gaat alsvolgt:
Stap 1:

Stap 2:

Selecteer op uw iPad het pictogram van : Safari

Nadat Safari is geopend, kunt U bovenaan een website-naam intypen:
( NB: Safari kan bovenaan op uw scherm geheel zwart of helder van kleur zijn ! )

Stap 3:

Typ boven in de adresbalk in:

www.startnederland.nl

en druk vervolgens op het toetsenbord op de blauwe knop: Ga
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StartNederland.nl verschijnt nu op uw scherm, in de Safari browser ...

Stap 4:

StartNederland.nl als pictogram op uw voorpagina / beginscherm plaatsen …
Rechts bovenin uw Safari-browser ziet U op het scherm een Vierkantje staan met daarin een
pijltje dat omhoog wijst. Raak dit Vierkantje aan met uw vinger …

Nadat U met uw vingers het Vierkantje heeft aangeraakt verschijnt het onderstaande scherm…
Raak met uw vinger het donkergrijze: + teken aan met daaronder de tekst:
Zet in beginscherm

Nadat U met uw vinger het + teken heeft aangeraakt, verschijnt er een nieuw menu op het scherm:
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Raak in de menu met uw vinger de blauwe tekst aan:

Voeg toe

Het pictogram van StartNederland is hiermee op uw bureaublad geplaatst ….
Raak het pictogram aan en de webpagina StartNederland.nl zal worden getoond.

Tot Slot:
U kunt desgewenst het pictogram van
StartNederland ook onderaan op de
vaste balk plaatsen.
Er kunnen maximaal 6 icoontjes onderaan
op de vaste balk worden geplaatst.
Houd hiervoor met uw vingers het
pictogram van StartNederland net zo
lang vast totdat het pictogram begint
te wiebelen. Sleep nu het pictogram van
StartNederland, terwijl U het pictogram
(steeds) vasthoudt met uw vinger naar
de vaste balk onderaan en laat dan pas
het pictogram weer los, niet eerder.
U kunt het pictogram tussen de andere
pictogrammen op de vaste balk onderaan
duwen.
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TIP:
Dezelfde methode zoals hierboven beschreven kunt U ook uitvoeren met onze andere
versie van StartNederland, speciaal voor iPads en iPhones. Kijk hiervoor op de website:

www.startnederlandtablet.nl
www.StartnederlandTablet.nl is een website
( en geen App ) welke direkt opvraagbaar
is op elke iPhone en iPad en elk andere
Smartphone of Tablet.
Het is een website welke specifiek is
bedoeld voor tablet- en smartphone-gebruikers
die eenvoudig veelgebruikte websites willen
kunnen opvragen. Ook erg geschikt voor
onervaren of oudere gebruikers die niet
zo bekend zijn met internet.

U mag dit document vrij downloaden en verspreiden of mailen naar andere computergebruikers.
Voor meer help-informatie, tips en trucs kunt U terecht op het navolgende internetadressen:

www.startnederland.nl/help

of op:

www.Windows10help.nl

Dit .pdf bestand kunt U ook terugvinden via één van de bovenstaande internet-adressen.
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