
WWW.KOMMM.NL

Kommm! op je bureaublad

GEMAKKELIJK MET ÉÉN (dubbel)KLIK NAAR DE WEBSITE

door op je bureaublad

een knop te maken

Dat doe je zó:

Met Internet Explorer

• Roep de website op: type bovenaan in de adresbalk: www.kommm.nl (+ ENTER). Je ziet nu de

pagina Home van de website vóór je.

• Klik ergens op de pagina op een lege plek met je rechter muisknop. Er verschijnt een klein

venster.

• Klik daar op: Snelkoppeling maken.

• Op de vraag: ‘Wilt u een snelkoppeling naar deze website op uw bureaublad plaatsen?’

antwoord je: ‘Ja.’

• Klaar! Op je bureaublad staat nu een knop (pictogram) met Kommm.nl . (Alles wat achter de

naam staat, kun je deleten.)

Voortaan behoef je alleen maar op die Kommm!-knop te klikken en de website verschijnt!

P.S., Om voor een andere pagina van Kommm! (bijvoorbeeld voor de pagina (Ant)Woord) een

knop te maken, volg je dezelfde werkwijze. Ga wel eerst even naar die pagina toe. Zo kun je zelfs

voor meerdere pagina’s van Kommm! een knop op je bureaublad maken. Veel succes!

Met Firefox

• Roep de website op: type bovenaan in de adresbalk: www.kommm.nl (+ ENTER). Je ziet nu de

pagina Home van de website vóór je.

• Wijs met je muis naar een lege plek helemaal bovenin het scherm, klik daar met je linker

muisknop op die lege plek, blijf de muisknop vasthouden en trek daarmee het scherm van

Kommm! een stukje opzij (bijvoorbeeld naar rechts).

Nu komt een deel van je gewone bureaublad te voorschijn. Keurig! Laat de muisknop los.

• Bovenaan in de adresbalk van Kommm! (met het adres: www.kommm.nl) zie je links naast dat

adres een klein pictogram (een cirkeltje met een i erin).

• Klik daarop met je linker muisknop, houd het vast en sleep het naar een lege plek op je

bureaublad (dat je daarnet te voorschijn hebt gehaald). Laat je muisknop los. Klaar!

(Alles wat daar achter de naam staat, kun je deleten).

• Sleep alleen nog even je Kommm!-scherm terug naar z’n plaats (zie het tweede puntje).

Voortaan behoef je alleen maar op die Kommm!-knop te klikken en de website verschijnt!

P.S., Om voor een andere pagina van Kommm! (bijvoorbeeld voor de pagina (Ant)Woord) een

knop te maken, volg je dezelfde werkwijze. Ga wel eerst even naar die pagina toe. Zo kun je zelfs

voor meerdere pagina’s van Kommm! een knop op je bureaublad maken. Veel succes!
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