Google Chrome – Instellingen t.b.v. gebruik OSIRIS 5 en 6
Vanuit de leverancier van OSIRIS is aangegeven dat de meest optimale browser voor OSIRIS 6
onder andere Google Chrome is. Tijdens het testen van OSIRIS 6 hebben we ook ervaren dat de
prestaties in Google Chrome beter, stabieler en sneller zijn dan in Internet Explorer.
Vanuit de OSIRIS6 projectgroep raden we daarom ook alle backoffice gebruikers van OSIRIS aan
om OSIRIS te gebruiken met Firefox en of Google Chrome.
Google Chrome wordt niet aangeboden vanuit ZenWorks, maar kun je zelf op je computer
installeren. Hieronder wordt beschreven hoe.
1.

Ga naar de volgende webpagina: http://www.google.nl/intl/nl/chrome/browser/

2. Klik op ‘Download Chrome’

3. Vervolgens krijg je onderstaand scherm. Klik op ‘Accepteren en installeren’.
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4. Zogauw je op ‘Accepteren en installeren’ hebt geklikt, verschijnt het volgende scherm, klik op
‘Run’

5. Het ‘admin’ schermpje verschijnt. Deze kun je annuleren of via het kruisje (rechtsbovenin)
wegklikken.

6. Google Chrome vraagt nu: ‘of je een onbeheerde versie wilt installeren’? Klik op: ‘Ja’.

7. Opnieuw verschijnt het ‘admin’ schermpje. Deze kun je wederom wegklikken.
8. Google Chrome wordt geïnstalleerd op je computer.
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9. Je kunt ervoor kiezen om Google Chrome verder in te stellen en je te registreren met je
Google mailaccount (Gmail).
10.
Wil je dit niet, klik op ‘Voorlopig overslaan’

11. Google Chrome is klaar voor gebruik!
12. Als je de eerste keer in Google chrome een rapport wilt uitdraaien of gegevens wilt
exporteren, krijg je eenmalig de volgende vraag:

13. Klik op ‘pop-ups altijd toestaan’ en op ‘klaar’

Bedankt!
Dit waren alle gewenste instellingen voor optimaal gebruik van OSIRIS 5 en 6 in Google Chrome.
OSIRIS 5 start in een apart scherm (zoals je gewend bent in Internet Explorer).
OSIRIS 6 start in een Chrome-tabblad.
Lukt het niet?
Neem contact op met je OSIRIS keyuser. Die helpt je graag verder.
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