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Wat is een webbrowser?
Een webbrowser is een hulpprogramma dat op je computer wordt gebruikt om
toegang te krijgen tot websites op het internet.
Het is enigszins vergelijkbaar met de Windows Verkenner, waarmee je toegang kunt
krijgen tot de mappen en bestanden die zijn opgeslagen op je computer.
De Windows Verkenner wordt ook wel Explorer genoemd. Kan verwarrend zijn.
Welke webbrowser?
Er zijn een aantal webrowsers op de markt.
De vier meest gangbare met hun downloadadressen zijn:
- Safari (Apple)
Deze wordt voornamelijk gebruikt op Applecomputers zoals de iMac en de
iPad.
Te downloaden vanaf: http://www.apple.com/nl/safari/
(Kan echter ook op Windowscomputers worden geïnstalleerd)
- Internet Explorer (Microsoft)
Deze wordt bij de installatie van een Windows-besturingssysteem als
standaard-webbrowser mee geïnstalleerd.
Te downloaden vanaf : http://www.microsoft.com/nl-nl/Windows/internetExplorer/default.aspx?WT.mc_id=in91149&WT.srch=1#
(Microsoft heeft ook een speciale versie van de Internet Explorer ontwikkeld
voor de iMac)
- Chrome (Google)
Te downloaden vanaf:
https://www.google.com/intl/nl/chrome/browser/?hl=nl&brand=CHMB&utm_ca
mpaign=nl&utm_source=nl-ha-emea-nl-sk&utm_medium=ha
- Firefox (Mozilla)
Te downloaden vanaf: http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Op Windowscomputers is men vrij om één van bovenstaande webbrowsers te
installeren en te gebruiken. Men mag ze ook allemaal installeren, maar stel er dan
één in als standaardbrowser.
Let op!
De gebruikte webbrowser kan invloed hebben op het uiterlijk en werking van een
geopende website. Bij bovenstaande webbrowsers zullen het meestal maar geringe
afwijkingen zijn, maar kunnen toch wel hinderlijk zijn.
Een voorbeeld hiervan:
In de combinatie Internet Explorer – Google zullen de Favorieten anders worden
gepresenteerd dan in de combinatie Firefox – Google. Daar worden het Bladwijzers
genoemd.

Zoekmachines
Een zoekmachine is een speciale website waarmee je, door zoektermen op te geven,
op internet kunt zoeken naar websites, onderwerpen en artikelen.
Het is handig om een zoekmachine als standaard startpagina in te stellen die opent
als je de webbrowser start.
Een zoekmachine mag niet worden verward met een webbrowser, maar een
zoekmachine wordt altijd gebruikt in combinatie met een webbrowser.
Bekende zoekmachines zijn:
- Google
- Yahoo
- Bing
- Ilse
Bing en Yahoo zijn nogal opdringerig om zich als standaard zoekmachine te
installeren. Als men niet goed oplet dan zal, na het downloaden en installeren van
bepaalde programmaatjes, je zoekmachine vervangen zijn. Let goed op de vinkjes
als men een programma download en installeert.
Je bent vrij om zelf een webbrowser te combineren met een van de zoekmachines.
Veel gebruikt wordt de combinatie Internet Explorer – Google maar je kunt ook
kiezen voor bv. Internet Explorer – Bing of Firefox - Yahoo
Webbrowser installeren.
Wil men overgaan tot het gebruik van een andere webbrowser dan is dat vrij
eenvoudig.
Hieronder een voorbeeld hoe men te werk moet gaan om Firefox te installeren in
Windows7.
Doorloop de volgende stappen:
- Klik op: http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
- Klik op de groene downloadknop
- Klik bij de Windowsmelding op “Uitvoeren”
- Sta “Wijzigingen aanbrengen in Windows” toe door op “Ja” te klikken.
- Kies voor “Standaardinstallatie” en klik op “Volgende”.
- Laat het vinkje bij “Als standaardbrowser instellen” staan.
(Je kunt later altijd een andere geïnstalleerde browser openen en als
standaard instellen)
- Klik op “Installeren”
- Klik op “Voltooien”
Vanaf nu zal Firefox als standaard webbrowser fungeren.
Wil men een andere webbrowser installeren dan gaat dat op een vergelijkbare
manier in zijn werk.

