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Maken van een snelkoppeling naar het klanten- en/of het 
bezoekersportal 

De parkeerproducten zijn websites die gemaakt zijn voor gebruik op een mobiele telefoon, 
tablet, laptop of computer. U kunt deze niet vinden in de App store of Play store.  
Wij geven u een korte uitleg over hoe u het klanten- en/of het bezoekersportal op het 
startscherm van uw mobiele apparaten zet. 

Mobiele apparaten 

Website op beginscherm iPhone / iPad zetten 

 Open de internetpagina en open vervolgens de site die op het beginscherm moet komen; 

 Klik onderin op de deelknop. Dat is het pictogram van een vierkant met het pijltje naar 
boven; 

 Klik en zet op beginscherm; 

 U ziet de naam die op het beginscherm zal komen en het website-adres. Klik op de naam 
om die te veranderen, bijvoorbeeld als het een hele lange naam is; 

 Klik op ‘Voeg toe’; 

 De website staat tussen de apps op het beginscherm. 

Website op startscherm Android-toestel zetten 

 Open de browser ‘Chrome’; 

 Ga naar de website en webpagina die u op het startscherm wilt plaatsen; 

 Klik rechtsboven op het pictogram met de 3 puntjes; 

 Klik op ‘Toevoegen aan startscherm’; 

 Geef de site een herkenbare naam of laat de standaardbenaming staan; 

 Klik op ‘Toevoegen’ en eventueel nogmaals op ‘Toevoegen’; 

 De website staat nu op het startscherm van uw toestel. 

Computer of laptop 

Snelkoppeling maken in Chrome 

 Start de browser ‘Chrome’; 

 Open de website en webpagina die u op het bureaublad wilt plaatsen; 

 Klik rechtsboven op de knop met de 3 puntjes; 

 Klik onder in het menu op ‘Meer hulpprogramma’s > snelle link maken’; 

 Klik op ‘Maken’; 

 De snelkoppeling staat op het bureaublad. 
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Snelkoppeling maken in Edge of Firefox 

In Microsoft Edge en Firefox is het niet mogelijk om op het bureaublad een 
snelkoppeling naar een website te plaatsen. Wel heeft Windows 10 hier een trucje 
voor. 

 Open de internetbrowser en ga naar de website en webpagina die u op het 
bureaublad wil plaatsen; 

 Klik in de adresbalk; 

 Het website-adres heeft nu een blauwe achtergrond en is geselecteerd. Klik met 
de rechtermuisknop op het geselecteerde website-adres; 

 Ga nar het bureaublad; 

 Klik met de rechtermuisknop op een lege plak op het bureaublad; 

 Klip op ‘Nieuw > snelkoppeling’; 

 Klik met de rechtermuisknop in het vak onder ‘Geef de locatie van het item op’; 

 Klik op ‘Plakken’. De URL staat in het veld; 

 Klik op ‘Volgende’; 

 Typ een herkenbare naam voor de snelkoppeling; 

 Klik op ‘Voltooien’; 

 De snelkoppeling staat op het bureaublad. 
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