Windows 10

W004

Een programma of website aan het Startmenu toevoegen
van Windows 10 of uit het Startmenu verwijderen …
In dit document wordt uitgelegd hoe U eenvoudig een willekeurig programma of een
snelkoppeling naar een website, vanuit uw bureaublad kunt toevoegen aan het
Startmenu van Windows 10 en desgewenst, nadien ook kunt verwijderen uit het
Startmenu van Windows 10.
Hierna wordt bij Stap 1 aangegeven hoe U een koppeling van een programma of
website kunt toevoegen aan het Startmenu en bij Stap 2 hoe U deze nadien weer
kunt verwijderen uit het Startmenu.
Stap 1:

Wat U NIET kunt doen met een snelkoppeling naar een programma of een website is dit :
U pictogram vanaf het bureaublad even snel in het Startmenu schuiven…
Zie het scherm hieronder:

In het voorbeeld hierboven is geprobeerd het programma: Paint
in het startmenu te schuiven met de muis. Via de methode hierboven lukt dit niet.
In de pagina hierna wordt aangegeven hoe het wel moet, met Paint als
voorbeeldprogramma ;
U dient het altijd te doen op een nette manier, n.l. via een menu, welke U
via de rechter muisknop kunt oproepen. Onthou dit !
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U dient het op de navolgende wijze te doen:
Plaats uw muisaanwijzer op (de snelkoppeling van ) het programma of websitekoppeling
welke U in het Startmenu wenst te plaatsen, in dit geval het programma: Paint
Klik vervolgens op de rechter muisknop.
U krijgt dan een menu te zien, zie de afbeelding hieronder.
Kies met de linkermuis in dit menu de keuze:
Aan Start vastmaken

Klaar!
In het scherm hieronder ziet U dat het programma Paint is toegevoegd aan het
Startscherm van Windows 10. Deze methode geldt niet alleen voor programma's maar
ook snelkoppelingen van websites op uw bureaublad kunt U op dezelfde wijze toevoegen
aan het Startscherm.
Echter: het is mogelijk dat U het pictogram toch NIET ziet in het Startscherm!
Scroll dan met uw muis in het Startscherm naar beneden en schuif het pictogram
met uw linkermuisknop omhoog in het Startscherm.
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Stap 2:

Het verwijderen van een koppeling richting een programma of een website uit het
Startmenu gaat alsvolgt:
Plaats uw muisaanwijzer op de Tegel welke U wenst te verwijderen uit het Startmenu:
Zie de afbeelding hieronder, we kiezen ervoor om Paint te verwijderen :

Klik nu op de rechter muisknop, er verschijnt een menu en kies dan de bovenste keuze:
Van Start losmaken

Klaar !
Het programma Paint is nu verdwenen uit het Startmenu , zie de afbeelding hieronder:
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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:
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