
Installatiehandleiding Google Chrome

Google Chrome is de webbrowser die wordt gemaakt door Google. Het is een alternatief voor bijvoorbeeld Internet Explorer of Microsoft Edge  
Het is een andere manier om naar hetzelfde internet te kijken.
Over het algemeen is Chrome iets sneller en veiliger dan  Internet Explorer en Edge (hoewel Edge zelf ook erg snel is en is bedoeld als opvolger van 
Internet Explorer). Een ander groot voordeel van Chrome is dat we de functionaliteit van  Chrome kunnen uitbreiden met zogenaamde “extensies”. 
Dit zijn programmaatjes die zich in Chrome kunnen invoegen en op die manier de functionaliteit kunnen uitbreiden. Een veelgebruikte extensie is 
Adblock. Met Adblock worden advertenties verwijderd van de  internepagina's die je bekijkt waardoor ze veel rustiger worden. 

Volg, om Google Chrome te installeren, de stappen op de volgende bladzijden:



1. Open Microsoft Edge (zie afbeelding hieronder)

1. Open Microsoft Edge



2. Klik in de “locatiebalk” bovenaan de pagina, dit is waar het adres van de huidige pagina staat, in dit geval www.pczandbuurt.nl, in het adres.
    Het adres zal blauw worden.

2. Klik in de locatiebalk.

http://www.pczandbuurt.nl/


3. Type “www.google.nl” (zonder aanhalingstekens) en druk op enter. De pagina van Google zal worden geladen.

3. Type "www.google.nl" (zonder aanhalingstekens) en druk op Enter.

http://www.google.nl/


4. Type in het google zoekveld “Chrome” (zonder aanhalingstekens) en druk op Enter.

4. Type "Chrome" (zonder aanhalingstekens) en druk op Enter.



5. Klik op het bovenste resultaat (let op dat het het resultaat met de titel “Chrome Web Browser – Google” is en niet iets anders, als dit zoekresultaat
    niet te zien is heeft u waarschijnlijk een typefout gemaakt. Vul dan opnieuw “Chrome” in in het zoekveld en druk op enter.). De pagina van Chrome
    zal  geladen worden.

5. Klik op het resultaat met de titel "Chrome Web Browser- Google"



6. Klik op de Chrome pagina op de blauwe “Chrome downloaden” knop.

6. Klik op de "Chrome Downloaden" knop.



7. Er verschijnt een venstertje. Zet het vinkje bij “Help ons Google Chrome verbeteren….” uit door op het vakje met het vinkje te klikken (1 in de
    afbeelding) en klik op de blauwe “Accepteren en installeren” knop.

7. Zet het vinkje uit en klik op "Accepteren en installeren".



8. Klik, in de  balk die onderin verschijnt op “Opslaan”. Het installatieprogramma zal nu gedownload worden.

8. Klik op "Opslaan".



9. Na wat andere meldingen in dezelfde balk zullen er weer drie knoppen verschijnen. Klik in deze balk op de “Uitvoeren” knop, het
    installatieprogramma zal worden uitgevoerd.

9. Klik op "Uitvoeren".



10. Tijdens een aantal voortgangsschermen (“Klaar voor de start”, “Downloaden”(zie hieronder), en “Installeren” ) zal Chrome worden geïnstalleerd.
      Tijdens dit installatieproces hoeft u niets te doen, na installatie zal Chrome zichzelf openen, dit is het teken dat de installatie klaar is.

10. Het installatieproces, u hoeft niets te doen terwijl de voortgangsschermen voorbijkomen.



11. Na installatie zal Google Chrome zichzelf openen om aan te geven dat de installatie geslaagd is. Op het eerste scherm (sorry, niet op onderstaande
      afbeelding) zal gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord, dit kunt u gewoon negeren. In een volgende handleiding zullen we
      beschrijven hoe u Chrome kunt instellen. 

11. Chrome zal na installatie worden geopend. We zijn klaar met de installatie.


