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Snelkoppelingen op bureaubladen

Bij het installeren van programma’s is het handig om  snelkoppelingen op het bureaublad te 

plaatsen. In de meeste gevallen worden deze snelkoppelingen dan op de bureaubladen van alle 

gebruikers geplaatst m.n. op het “Openbaar bureaublad”.

U kunt ook de snelkoppelingen selectief, met name enkel op bureaubladen van door u bepaalde 

gebruikers, plaatsen.

U moet daarvoor wel een gebruiker met administratorrechten zijn.

Het aanpassen van de bureaubladen is mogelijk door eerst de betreffende snelkoppeling te 

“Knippen” en dan alleen terug te “Plakken” op de bureaubladen van de gewenste gebruikers.

Te volgen stappen:

1. Inloggen als gebruiker met administratorrechten

2. Verkenner openen

3. “Beeld” openen en “Verborgen items” uitvinken als het aangevinkt is

4. %appdata% ingeven en “Enter” drukken

5. “Beeld” openen en “Verborgen items” aanvinken

6. “Gebruikers” openen

7. “Openbaar” openen

8. “Openbaar bureaublad” openen

9. R-klik op de betreffende snelkoppeling en “knippen”

10. “Gebruikers” openen

11. Open uw eigen gebruikersnaam

12. Open “Bureaublad” en “Plakken”

13. R-klik op de betreffende snelkoppeling en “Kopiëren”

14. Klik terug op “Gebruikers”

15. Open de volgende gebruiker waar u de snelkoppeling wilt toevoegen

16. R-klik op “Bureaublad”en voeg de snelkoppeling toe door te “Plakken” 

17. Doe dit bij alle gebruikers welke de snelkoppeling nodig hebben

18. Als u alle gebruikers aangepast hebt “Beeld” openen en “Weergeven verborgen items” uitvinken

19. “Verkenner” afsluiten
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Snelkoppelingen op het openbaar bureaublad plaatsen

Opgelet!!! Door snelkoppelingen op het openbaar bureaublad te plaatsen worden ze zichtbaar op de

bureaubladen van de meeste gebruikers.

Te volgen stappen :

1. Inloggen als gebruiker met administratorrechten

2. Verkenner openen

3. “Beeld” openen en “Verborgen items” uitvinken als het aangevinkt is

4. %appdata% ingeven en “Enter” drukken

5. “Beeld” openen en “Verborgen items” aanvinken

6. “Gebruikers” openen

7. Open het bureaublad waarop de betreffende snelkoppeling staat

8. R-klik op de betreffende snelkoppeling en “Kopiëren”

9. Open “Openbaar bureaublad”

10.  R-klik op “Plakken” 

11.  Doe dit voor alle snelkoppelingen welke u op het Openbaar    bureaublad wil plaatsen

12.  “Verkenner” afsluiten
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