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Edge uitbreiden met Chrome-extensies
De internetbrowsers Edge en Chrome zijn onder de motorkap gelijk.
Daardoor werken allerlei uitbreidingen voor Chrome ook in Edge.

Extensies
Extensies zijn een uitbreidingen van een browser. Ze voegen extra
opties toe. Microsoft bouwt Edge, maar andere ontwikkelaars
mogen eigen functionaliteiten eraan toevoegen. Omdat Edge en Chrome dezelfde basis
hebben, kunnen de uitbreidingen voor Chrome ook worden toegevoegd aan Edge.

Chrome-extensie installeren in Edge
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Open Edge.
Klik rechtsboven op het pictogram van de drie puntjes.
Klik op Extensies.
Klik linksonder op het schuifje bij Sta extensie van andere winkels toe.
Klik op Toestaan.
Ga naar de Chrome web store: https://chrome.google.com/webstore/. (Kopieer dit
webadres naar de zoekbalk in Edge als u seniorweb.nl in een andere browser hebt
geopend.)
Typ in de zoekbalk een zoekterm om een extensie te zoeken, bijvoorbeeld 'Adblocker'
of 'Pinterest', en druk op Enter.
Een lijst met zoekresultaten verschijnt. Klik op de gewenste extensie.
Klik op de knop Toev. aan Chrome. (Trek u niets aan van de tekst op de knop. Er
staat 'Chrome', maar de extensie wordt toegevoegd aan de browser waarin u bezig
bent. In dit geval dus Edge.)
Klik in het venster dat verschijnt op Extensie toevoegen.
De extensie is toegevoegd. U ziet er een pictogram rechts van de zoekbalk in de
browser.

Extensie verwijderen
U kunt een extensie altijd weer verwijderen.
 Klik in Edge op het pictogram van de drie puntjes.
 Klik op Extensies.
 Hier staan de geïnstalleerde extensies onder elkaar.
 Onderaan elke extensie staan de woorden 'Details' en 'Verwijderen'.
 Klik op Verwijderen.
 Klik nogmaals op Verwijderen.
 De extensie is weg.

Extensies vinden en installeren

Voor de meeste browsers kunt u extensies installeren. Het internetprogramma krijgt dan
extra functies. Hoe installeert u extensies in de browser?

Extensies
Een extensie is een uitbreiding voor de browser. U hebt daarmee toegang tot een extra
functie. Blokkeer hiermee bijvoorbeeld advertenties op internet of download een YouTubevideo. Een extensie noemt men ook wel een plug-in of add-on. Maar hoe vindt u nu
extensies en hoe werkt de installatie? We leggen het uit voor Edge, Internet Explorer,
Firefox, Chrome en Safari.

Microsoft Edge
Volg onderstaande stappen om een extensie te installeren:
 Open Microsoft Edge.
 Klik rechtsboven op de drie puntjes.
 Klik op Extensies.
 Scrol iets naar beneden en klik op Extensies voor Microsoft Edge ophalen.
 De Microsoft Store opent. Bekijk een overzicht met beschikbare extensies. Klik op de
extensie die u wilt installeren, bijvoorbeeld AdBlock Plus.
 Klik op Downloaden.
 Klik op Extensie toevoegen.
 Na installatie verschijnt soms een uitlegpagina. Sluit deze.
 De functie is nu actief.

Google Chrome
Volg onderstaande stappen om een extensie in Google Chrome te installeren:
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Open Chrome.
Surf naar de Chrome Web Store.
Er verschijnt een overzicht van beschikbare extensies.
Het is ook mogelijk een extensie te zoeken. Via het zoekvak linksboven.
Klik op de extensie die u wilt installeren, bijvoorbeeld AdBlock - de beste
advertentieblokker.
 Klik op de blauwe knop Toev. aan Chrome.
 Klik op Extensie toevoegen.
 Na installatie verschijnt een infopagina. Klik deze weg.
 De functie is nu actief in Google Chrome.
Wilt u een extensie weer verwijderen? Ga dan naar het artikel 'Extensies in Chrome' en
lees het kopje 'Extensie verwijderen'.

Mozilla Firefox
Volg onderstaande stappen om een extensie in Firefox te installeren:
 Open Firefox.
 Ga naar de website voor Firefox Add-ons.
 Bekijk een overzicht van alle beschikbare extensies. Als u een specifieke extensie
zoekt, typ dan de naam rechtsboven in het zoekveld en druk op de Enter-toets.
 Klik op de extensie die u wilt installeren, bijvoorbeeld AdBlock Plus.
 Klik op de knop Toevoegen aan Firefox.
 Klik op Installeren.
 Na installatie verschijnt een infopagina. Klik deze weg.
 De nieuwe extensie is nu actief in Firefox.

Safari
Safari is een browser voor de Mac. Volg onderstaande stappen om een extensie te
installeren:
 Open Safari op deMac.
 Klik in de menubalk op Safari.
 Klik op Safari-extensies.



Bekijk een overzicht van alle beschikbare extensies. Als u een specifieke extensie
zoekt, typ dan de naam rechtsboven in het zoekveld en druk op de Enter-toets.
 Klik op een extensie die u wilt installeren, bijvoorbeeld AdBlock.
 Klik op Install now.
De functie is nu actief in Safari.
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Ondersteuning OneDrive op Windows 7, 8 en
8.1 stopt
maandag 8 november 2021

Microsoft stopt de ondersteuning van de app OneDrive op
computers met Windows 7, 8 en 8.1. Vanaf 1 maart 2022
synchroniseren bestanden niet meer.
Microsoft brengt vanaf 1 januari 2022 geen updates meer uit
voor de OneDrive-app op een computer met Windows 7, 8 en 8.1. Na 1 maart
2022 worden de bestanden op die computers ook niet meer via de app
gesynchroniseerd. Het bedrijf zegt zich te willen concentreren op nieuwe
technologieën en besturingssystemen. Daarnaast wil Microsoft de gebruiker de
nieuwste en veiligste ervaring bieden.

Via de browser
Wie vanaf 1 maart bestanden op OneDrive wil zetten vanaf een Windows 7, 8 of
8.1-computer moet dat doen via de browser. Op computers met deze
besturingssystemen is de webversie van OneDrive wel gewoon benaderbaar.
Hoe dat werkt leest u in ons artikel ‘Werken met OneDrive via internet’.

Clouddienst
OneDrive is een clouddienst van Microsoft. Met OneDrive kunnen mensen
bestanden opslaan in de cloud, om ze op verschillende apparaten te gebruiken.
Daarvoor stelt Microsoft ruimte beschikbaar in een datacenter. Bestanden staan
bij Microsoft opgeslagen. Via internet kunt u er bij.

Gifjes versturen met WhatsApp
Stuur met WhatsApp een bewegend plaatje naar iemand. Dat kan een
bestaand gifje zijn of maak er zelf een.

Wat is een gif?
Een GIF is een bewegend plaatje of een korte video zonder geluid van een paar
seconden, afgespeeld in een oneindige herhaling ('lus' of 'loop'). Denk aan beelden van
een dansende hond of iemand die in zijn handen klapt. Gebruik bijvoorbeeld een taart met
brandende kaarsjes om aan iemand te sturen voor zijn verjaardag. Er zijn al veel
bestaande gifjes. Zo heeft de website GIPHY er duizenden. Deze kunt u ook gewoon in
WhatsApp gebruiken. Maar het is ook mogelijk om zelf een gifje te maken.

Gifje sturen (iOS)
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Open WhatsApp.
Tik op het tabblad Chats.
Tik op de chat met de persoon die u wilt verblijden met een gif.










Tik naast het tekstvak op het plusteken.
Tik op Foto- en videobibliotheek.
Tik op GIF.
Het overzicht met wat gifs opent. Staat de gewenste er niet bij? Typ een zoekwoord in
de zoekbalk.
Tik een (korte) video aan om hem te bekijken.
De gif speelt steeds opnieuw af, zonder einde. Boven de video staat een soort
schuifbalk. Maakt de video hiermee korter, als u dat wilt.
Tik onderin op de tekstbalk en typ eventueel een begeleidend bericht.
Tik op de verzendknop.

Gifje sturen (Android)
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Start WhatsApp.
Tik op het tabblad Chats.
Tik op de chat met de persoon die u wilt verblijden met een gif.
Tik naast het tekstvak op de emoji.
Tik onderin op GIF.
Het overzicht van GIF's opent. Tik op het pictogram van een vergrootglas om een gif
te zoeken.
Typ een zoekwoord in de zoekbalk.
Tik een (korte) video aan om hem te bekijken.
De gif speelt steeds opnieuw af, zonder einde. Tik onderin op de tekstbalk en typ
eventueel een begeleidend bericht.
Tik op de verzendknop.

