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Een website in het Startmenu van Windows 10 plaatsen, vanuit Edge
N.B.:  De methode zoals hieronder beschreven geldt ook voor elke andere website, via Edge !
Als voorbeeld website nemen we de startpagina :  www.startnederland.nl

Stap 1: Klik op het Blauwe Icoontje van Edge, rechts naast de startknop van Windows 10

Stap 2 : De Edge-browser opent zich nu.
Typ boven in de adresbalk van de Edge-browser in:  www.startnederland.nl   ( of startnederland.nl  )
Zie de afbeelding hieronder :

Stap 3 : De Edge-browser opent nu de website van StartNederland.nl
Rechts boven ziet U 3 puntjes  in de Edg-browser . . .
( Dit is het menu van de Edge-browser )

Ga met uw muiswijzer op de 3 puntjes staan en klik met de linker muisknop op de 3 puntjes
Het menu van Edge-browser opent zich nu.
Zie de afbeelding hieronder :
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Stap 4 : Ga met de muis naar de menukeuze:    Aan Start vastmaken
en klik op de linker muisknop, voor de bevestiging van uw keuze.
Ga met uw muis naar de startknop van Windows en klik met uw linker muisknop op de Startknop
Het pictogram van StartNederland staat nu in het Startscherm
Zie de afbeelding hieronder :

Het is echter mogelijk dat U het pictogram NIET ziet.
In dat geval dient U in het Startmenu naar beneden te scrollen met uw muis:
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Plaats uw muiswijzer op het pictogram van Startnederland en sleep
het pictogram hoger in het Startmenu, zodat het pictogram wel
doorlopend zichtbaar is in uw Startscherm.

KLAAR !
Wilt U ook een snelkoppeling van StartNederland.nl op uw bureaublad, lees dan verder…

Stap 6 : Vreemd genoeg verandert opeens het pictogram op uw bureaublad van StartNederland in een
blauw pictogram met de letter :  e en de tekst:  Microsoft Edge
OK, het zij zo.
Nu gaan we alleen nog even de naam:    Microsoft Edge    wijzigen in:    StartNederland

Plaats nu uw muis op het pictogram hierboven en druk nu op uw rechter muisknop.

U ziet dan een menu verschijnen.

Zie het scherm hieronder:
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Selecteer de keuze:    Naam wijzigen      en klik op de linker muis knop

De tekst in het invoervlak wordt blauw
Klik met uw linker muisknop in de vlak met de blauwe tekst

Wijzig de tekst in:  StartNederland

Klaar, het pictogram: StartNederland staat nu op uw bureaublad.

Dubbelklik met uw linker muis op het pictogram:  StartNederland
en de webpagina wordt geopend in de Edge-browser.
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Jammer, dat dit helaas in de Edge-browser veel ingewikkelder is dan in alle andere browsers.

In vrijwel elk ander browser is dit heel eenvoudig:

Stap 1 : Maak het Windows venster van uw browser kleiner ( I.E. 11 , Firefox of Chrome )

Stap 2 : Sleep m.b.v. uw linker muisknop het plaatje voor het internet-adres naar uw bureaublad

KLAAR!

Waarom dit in Edge niet meer zo eenvoudig kan ?

De Edge-browser heeft geen plaatje meer aan de linker zijde voor het internet-adres :

Windows 10 Home kent geen Internet Explorer meer.

U kunt dit .pdf bestand eenvoudig uitprinten of downloaden op uw computer.
U mag dit .pdf bestand nadien vrij verspreiden en ook 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.

Dit .pdf document wordt U aangeboden door:   www.startnederland.nl
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