Binnen WerkplekOveral zit standaard een blauwe balk. Deze is zichtbaar zodra je met de muis naar
de bovenkant van het scherm gaat en zal daarna automatisch verdwijnen.
In sommige gevallen is de blauwe balk standaard ingeschakeld, waardoor deze niet automatisch
verdwijnt.

Je kunt deze standaardinstelling aanpassen door het bestand “BlauweBalkAutomatischHidenV1.1” uit
te voeren.
Dit bestand kun je hier downloaden
Mocht de link niet werken, kopieer dan deze URL in de zoekbalk van je browser:
https://cleverit.nl/sites/default/files/downloads/BlauweBalkAutomatischHidenV1.1.zip

Kies de browser die je op dit moment gebruikt:

INTERNET EXPLORER
1. Na het openen van de link (zie pagina 1) in je browser, verschijnt onderaan je scherm het
volgende venster:

Klik op het pijltje en kies vervolgens voor “opslaan als”.

2. Sla het .ZIP bestand op (kies een willekeurige locatie)
> Ga door naar pagina 3

GOOGLE CHROME
1. Na het openen van de link (zie pagina 1) in je browser, verschijnt onderaan je scherm het
volgende venster:

Klik op het pijltje en kies vervolgens “weergeven in map”.
2. Het .ZIP bestand kun je eventueel verplaatsen naar een andere willekeurige locatie.
> Ga door naar pagina 3

FIREFOX
1. Na het openen van de link (zie pagina 1) in je browser, verschijnt het volgende scherm:

Kies voor “Save File” en vervolgens “OK”.
Het .ZIP bestand wordt nu automatisch opgeslagen in de map downloads.

2. Het .ZIP bestand kun je eventueel verplaatsen naar een andere willekeurige locatie.

Vervolg op stap 1 en 2
3. Ga naar de map waar je het .ZIP bestand hebt opgeslagen en open het .ZIP bestand (dubbel
klikken).
Het bestand “BlauweBalkAutomatischHidenV1.1.reg” is nu zichtbaar.

4. Kopieer “BlauweBalkAutomatischHidenV1.1.reg” naar je bureaublad buiten WerkplekOveral.
Dit doe je door het bestand te selecteren en de sneltoets Ctrl V (kopiëren)
5. Minimaliseer je WerkplekOveral en ga naar je bureaublad buiten WerkplekOveral.
Plak daar het bestand door de sneltoets Ctrl C (plakken) te gebruiken.
6. Vervolgens dubbelklik op het bestand.
Je krijgt de volgende melding te zien:

7. Kies ja.
Vervolgens komt het volgende scherm in beeld:

8. Klik op OK.
De instellingen zijn nu gewijzigd. De blauwe balk verdwijnt nu automatisch binnen de werkplek.

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Bel ons dan gerust op + 31
(0)40 – 29 39 003.

