Medior Computing

Handleiding Symbaloo
Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg
u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu
hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met Symbaloo.
Symbaloo is uw persoonlijke bureaublad op internet. Symbaloo is bedoeld
als startpagina om snel en makkelijk te navigeren naar al je eigen favoriete
websites en handige applicaties.

Symbaloo is een startpagina waarin u allerlei icoontjes aan kunt maken, zodat u snel naar de site
gaat die u wenst. U kunt het programma eenvoudig en geheel naar wens aanpassen.

1.

Inleiding

Symbaloo is niet alleen een startpagina maar ook een uitstekende zoekmachine. Met Symbaloo kunt
u niet alleen diverse internetpagina’s oproepen, maar ook samenstellen. Klikken op een blokje, al
dan niet zelf aangemaakt, brengt u direct naar de juiste internetpagina. Zie figuur 1-1.

Figuur 1-1

1

Medior Computing

2.

Handleiding Symbaloo

Aanmelding

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo.
www.symbaloo.com
Er verschijnt een standaard venster als in figuur 1-1 aangegeven .
En hoewel er al diverse links in het venster zijn opgenomen, wilt u deze natuurlijk helemaal naar
eigen wens instellen. Dat kan allemaal met Symbaloo.
Allereerst klikt u in de balk rechts bovenaan op de link Registreer gratis.

Het volgende venster verschijnt.

3.

Registreren

In het nieuwe venster treft u een formulier aan waarin u uw naam, e-mailadres en het wachtwoord
(2x) in moet voeren. Vink in ieder geval aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Symbaloo.
Tot slot klikt u op de knop Maak mijn account. Zie figuur 3-1.

Figuur 3-1

Voer uw wachtwoord nauwkeurig in, want u ziet niet wat u typt omdat het wachtwoord in
stippen wordt weergegeven. Onthoudt uw wachtwoord goed of schrijf dat weg in een
versleuteld bestand als bijvoorbeeld Keepass.

2

Medior Computing

Handleiding Symbaloo
Nadat u de
gegevens heeft
ingevoerd,
verschijnt de
pagina volgens
figuur 3-2.
Klik op de knop
Start je eigen
pagina.

Figuur 3-2

4.

Werken met Symbaloo

Figuur 4-1

Het witte tekstvenster middenin de pagina is een krachtige zoekmachine. Klikt u op een van de
zwarte lege vlakken dan verschijnt er een nieuw venster. Zie figuur4-1.

3

Medior Computing

Handleiding Symbaloo

4.1 Pagina toevoegen
U kunt op twee manieren een nieuwe pagina toevoegen:


Klik op Nieuwe pagina in de zwarte balk



Klik op het blauwe blokje met het plus-teken naast de bestaande
pagina’s.
In een nieuwe pagina kunt u allerlei onderwerpen toevoegen die met de nieuwe pagina te maken
hebben. De pagina zou u dus als een groep kunnen zien waarin u onderwerpen van dezelfde aard
plaatst. Bijvoorbeeld alles wat met uw ‘handelsactiviteiten’ heeft te maken. Denk daarbij aan:
Marktplaats.nl, speurders.nl, www.aanbodpagina.nl, tweedehands.nl, etc.

4.2 Pagina verwijderen
Direct onder de tabs ziet u twee bewerkingen: Pagina bewerken en Tabblad verwijderen (We komen
zo terug op Pagina bewerken). Klikt u op Tabblad verwijderen, dan wordt krijgt u eerst een
waarschuwingsvenster. Na het klikken op de knop Ja, verwijder dit tabblad, wordt het blad definitief
verwijderd. Zie figuur 4-2.

Figuur 4-2

4.3 Delen
Symbaloo geeft u ook de mogelijkheid om uw pagina’s met anderen te delen. Het spreekt voor zich
dat gevoelige informatie als gebruikersnaam en wachtwoord niet gedeeld worden. Rechts boven in
het venster klikt u op delen. Zie figuur 4-3.
In het daaropvolgende venster geeft
u aan met wie u de pagina wilt delen.
Zie figuur 4-4.

Figuur 4-3
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Figuur 4-4

Kiezen voor de optie Publiekelijk betekent dat deze pagina in de ‘Symbaloo galerij’ komt en door
iedereen is toe te voegen. Nadat u op de knop Deel nu met iedereen!, wordt deze pagina voor
iedereen toegankelijk gemaakt.
Bekijk ook eens de youtube filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=nJcIMb6hmQ4
http://www.youtube.com/watch?v=JVdKStVP9GA
http://www.youtube.com/watch?v=ObLlDC_iins
http://blog.symbaloo.com/watisernieuw/

5.

Pagina bewerken (bewerkingsmodus)

In het geval u op Pagina bewerken klikt, wordt de geselecteerde pagina geopend, herkenbaar aan
vier blauwe ‘grepen’ rondom het venster. We noemen dit gemakshalve de Bewerkingsmodus.
Overigens, als u op een blauw greepje klikt, komt er een rij lege blokjes bij (in de richting van het
geklikte blokje). Hier kunt u eventueel meer links aanmaken.

5.1.1

Blokje toevoegen

Stel dat u een link naar de Rabobank wilt toevoegen. (U hoeft hiervoor niet in de Bewerkingsmodus).
Klik nu op een leeg blokje. Een nieuw venster wordt geopend. Zie figuur 5-1.

Figuur 5-1
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Methode 1:
Links boven in het venster ‘Zoek een blokje’ vult u de link in. Bijvoorbeeld Rabobank. Het resultaat
wordt direct getoond. Zie figuur 5-2.

Figuur 5-2

Klik nu op het gewenste icoontje en het eerder geselecteerde blokje krijgt nu de afbeelding én het
internetadres van de Rabobank.
Ook kunt u de tekst invoeren in het zoekvenstertje rechtsboven in het venster. Zie figuur 5-3.

Figuur 5-3

Methode 2:
Als er voor uw internetadres geen blokje bestaat, kunt u ook een eigen blokje toevoegen. Klik eerst
op een vrij blokje in het hoofdvenster. Klik daarna op Een eigen blokje maken aan de
rechterkantbovenkant van het venster.
Zie figuur 5-4.
Figuur 5-4

Daarna klapt er een zoekvenster open. Zie figuur 5-5.

Figuur 5-5
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In het venster van figuur 5-5 werd een internetadres opgegeven van een wadloopvereniging. Na het
intoetsen blijkt het adres te kloppen. Helaas is er geen blokje voor deze site aangemaakt. Dat doen
we dus zelf.



Vul bij 2 de naam in van het blokje en vink eventueel aan of de naam ook in het blokje moet
worden weergegeven. Geef ook de tekstkleur aan.
Klik bij 3 op de gewenste kleur van het blokje. Kies eventueel een icoontje uit de galerij. Maar
u kunt ook een eigen afbeelding uploaden. Converteer de afbeelding dan wel eerst naar 80 x
80 pixels om de hele afbeelding passend te maken voor het blokje. Klik tot slot op de oranje
knop Maak mijn blokje!

Het blokje wordt toegevoegd aan uw pagina.

5.1.2

Blokje verwijderen
In de Bewerkingsmodus kunt u blokjes verwijderen
door met de rechtermuisknop op het betreffende
blokje te klikken en in het dan verschijnende menu te
kiezen voor Verwijderen. Zie figuur 5-6.

Figuur 5-6

5.2 Hernoem pagina
Heeft u de behoefte de naam van de tab te wijzigen? Dat kan. Klik eerst op de te bewerken
paginanaam. Klik daarna op Pagina bewerken. (u komt in de bewerkingsmodus). Klik op Hernoem
pagina. Er zal daarna een venster verschijnen met de huidige naam. Deze overschrijft u nu met de
nieuwe naam. Klik daarna op de oranje knop Opslaan. Zie figuur 5-7.

Figuur 5-7

Als u zich toch nog bedenkt klikt u op de link annuleren
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5.3 Verander achtergrond
Ook de achtergrond van Symbaloo is naar wens aan te passen door in de Bewerkingsmodus op de
link Verander achtergrond te klikken. Een nieuw venster verschijnt. Zie figuur 5-8.

Figuur 5-8

U heeft diverse mogelijkheden:




een slabloon van Symbaloo
een vaste achtergrondkleur
uw eigen afbeelding

Bedenk dat de eigen afbeelding maximaal 1 MB mag zijn en ook de juiste afmeting moet hebben.
Bevestig uw keuze met een klik op de oranje knop Gebruik achtergrond.

6.

Mijn instellingen

In Symbaloo kunt u enkele instellingen wijzigen, waaronder uw wachtwoord , de taal en zelfs uw
pagina verwijderen. Klik rechtsboven in het venster op uw accountnaam. Zie figuur 6-1.

Figuur 6-1

Een nieuw venster wordt geopend. Zie figuur 6-2.
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6.1 Mij profiel
Klik op de knop Mijn
profiel aanmaken. Het
venster volgens figuur
6-3 verschijnt.

Figuur 6-2

Voer uw gegevens in
en klik tot slot op de
knop Wijzigingen
opslaan.

Figuur 6-3
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6.2 Voorkeuren
Geef uw voorkeuren
op. In figuur 6-4.

Figuur 6-4

6.3 Accountinstellingen
Voer uw
gegevens in als
e-mailadres en
wachtwoord.
Mogelijkerwijs
wilt u dat een
keertje wijzigen.
De rest spreekt
voor zich. Zie
figuur 6-5.

Figuur 6-5

10

Medior Computing

7.

Handleiding Symbaloo

Help

De helpfunctie is in de Nederlandse taal. Maar het programma is erg gebruiksvriendelijk, waardoor u
de helpfunctie nagenoeg niet aan hoeft te spreken.

8.

Zoeken

In het midden van het hoofdvenster treft u een groot vlak aan dat de volgende opties bevat. Zie
figuur 8-1.



Zoekveld met daaronder de zoekmogelijkheden Internet, Afbeeldingen en Maps, Nieuws en
Weer
De zoekknop Google zoeken

Figuur 8-1

Wilt u naar een website zoeken dan selecteert u eerst ‘Internet’ en voert daarna de tekst waarop
gezocht moet worden in. Zoekt u een afbeelding dan selecteert u dus eerst ‘Afbeeldingen’ en geeft
daarna de naam van de afbeelding op. Enz. enz.
In ‘Maps’ zoekt u naar bijvoorbeeld bedrijven of plaatsen. Het nieuws geeft het wereldnieuws weer
en bij het weer kunt u uw eigen woonplaats opgeven, waarna de weerverwachtingen worden
getoond.
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Tot slot …

Als alles naar wens is, maakt u van Symbaloo natuurlijk uw startpagina. Afhankelijk van de door u
ingestelde browser neemt u de volgende stappen:

9.1 Internet Explorer

Menubalk > Extra > Internetopties
> Startpagina > URL Symbaloo
intypen (andere startpagina’s
verwijderen. Klik op de knop OK.

9.2

Firefox

Menubalk > Extra > Opties >
Startpagina > URL Symbaloo
intypen > klik op de knop OK.

9.3 Google Chrome
Klik op het moersleuteltje geheel
rechtsboven in het menu > Opties
> Basisinstellingen > Activeer Open
de volgende pagina’s > knop
Toevoegen > type het adres van
Symbaloo in.
Klik opnieuw op de knop
Toevoegen.

In alle bovengenoemde gevallen typt u het volgende adres (ofwel URL) in: www.symbaloo.com
Veel succes met Symbaloo!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze handleiding? Surf naar www.mediorcomputing.nl

Henk Drenth

12

