
Installeren van extensies in Chrome.

Het is mogelijk om de functionaliteit van Chrome uit te breiden door het installeren van zogenaamde “extensies”. 
Er zijn veel verschillende extensies verkrijgbaar en de installatie hiervan volgt altijd dezelfde stappen.
Hieronder wordt m.b.v. de “Adblock” extensie een voorbeeld gegeven.

De Adblock extensie verwijdert reclame van de webpagina’s die je bezoekt en maakt op die manier het internet een stuk rustiger. 
Volg voor de installatie de stappen op de volgende pagina’s.



1. Open Googe Chrome.



2. Klik rechtsboven op de drie puntjes (1), hier zit het menu van Chrome achter verstopt. Ga dan met de muis naar “meer hulpprogramma’s”, (2) er zal
    nu een extra menu open klappen. Klik in het extra menu nu op  “Extensies” (3). Er zal nu een nieuw tabblad openen met een lijst van de op dit
    moment geïnstalleerde extensies (of een lege lijst als er geen geïnstalleerd zijn).

2. Open het menu, ga naar "meer hulpprogramma's" en klik op "Extensies".



3. Klik in de pagina met het extensie overzicht op de blauwe link “door de Chrome webstore bladeren”, de Chrome webstore zal openen. In de
    Chrome webstore zijn alle mogelijke extensies en nog veel meer te vinden.

3. Klik op de link om naar de webstore te gaan.



3a. Als er al extensies geïnstalleerd staan zien dit scherm en de link er iets anders uit, zoals hieronder afgebeeld. Klik dan op de “meer extensies
       toevoegen” link.

3a. Als er al extensies zijn toegevoegd ziet het scherm uit stap 3 er iets anders uit.



3b. De Chrome webstore beginpagina.



4. Klik in het “webwinkel doorzoeken” veld linksboven in de webstore en type de naam van de extensie waar u naar zoekt of een trefwoord dat
    betrekking heeft op de functionaliteit waar u naar zoekt in. In dit geval zoeken we een extensie die “Adblock” heet dus dat typen we in in het
    zoekveld. Druk hierna op Enter en de resultaten van de zoekactie zullen worden weergegven.

4. Vul een zoekterm in en druk op enter.



5. In dit geval staat de extensie die we zoeken staat mooi bovenin de lijst met resultaten. Om hem toe te voegen aan Chrome klikken we op de blauwe
    “toev. Aan Chrome” knop (hieronder bij 2).

5. Klik op de "toev. aan Chrome" knop.



6. Klik in de pop-up die verschijnt op de “Extensie toevoegen” knop.

6. Klik op de "Extensie toevoegen" knop.



7. Na een installatieprocedure zal een melding verschijnen die meldt dat de extensie is geïnstalleerd. Deze kunt u weghalen door op het kleine kruisje
    rechtsboven in de melding te klikken.

7. Sluit de melding door op het kruisje rechtsboven te klikken.



8. De installatie is klaar. Er zal in een nieuw tabblad een pagina openen, die mag u negeren en sluiten door op het kruisje rechtsboven aan het tabblad
    te klikken (bij 1 in de afbeelding). Vanaf nu zal er rechtsboven een handje in een rood cirkeltje staan (bij 2 in de afbeelding). Dit is om aan te geven
    dat Adblock actief is.

8. De installatie is klaar. U kunt het geopende tabblad sluiten.




