
 Brainweb extensie
Handleiding



Installeren van de 
Brainweb extensie



De Brainweb extensie kan je enkel installeren bij het
bezitten van de correcte referentie link.

https://chrome.google.com/webstore/detail/brainweb/
mddlnngfblbalhbfmdnhcnjbfleplndd   

Klik op de onderstaande link om door verwezen te worden
naar de Brainweb extensie in de Google Chrome web store.

https://chrome.google.com/webstore/detail/brainweb/mddlnngfblbalhbfmdnhcnjbfleplndd


Je zal meteen terechtkomen in de Google Chrome web
store op de juiste pagina. Hier kan je meer informatie
vinden over de extensie en de privacy voorwaarden.



Nadat je deze pagina eens hebt doorgenomen kan je de
extensie installeren.
Om de extensie te installeren klik op 'Add to Chrome'



Bevestig hier als je de extensie wil installeren. 
Doe dit door te klikken op 'Extensie toevoegen'



Klik vervolgens  op het puzzelstukje



Klik op de duimspijker  om de extensie bovenaan de
browser vast te zetten.

Hierdoor kan je de extensie sneller aan en uit zetten. 



Voortaan zal je links van het puzzelstukje het logo van de 
 Brainweb extensie zien staan. 



Aanmelden en 
registreren 



Open Google Chrome.
Klik op het Brainweb icoontje in de rechter        
 bovenhoek van je van je browsertab



Nadat je het Brainweb icoontje aanklikt zal er een
dropdown menu openen
Klik op de button "Aanmelden/Registreren"



Je zal doorverwezen worden naar de volgende pagina.
Heb je al een account?

Meld je aan door je E-mailadres en wachtwoord in te vullen
Klik vervolgens op "Aanmelden"



Je zal doorverwezen worden naar de volgende pagina.
Heb je nog geen account?

Klik op "Registreren"



Om een account te registreren moet je de volgende
velden invullen.

Selecteer vervolgens het apparaat 
waarmee je je computer bestuurd.

Gebruik je een ander apparaat?
Klik op het vakje naars 
"Ik heb een ander apparaat"
Geef vervolgens in met welk apparaat 
je je computer bestuurd



Klik vervolgens op het vakje naast "Ik accepteer de
algemene voorwaarde" indien je akkoord gaat met
onze algemene voorwaarden. 

Klik op "Registreren"



Nadat je bent aangemeld of geregistreerd zal je op het
dashboard van de extensie terecht komen.

Nu ben ja aangemeld op de extensie. Voor je de extensie
kan gebruiken moet je deze nog aanzetten



Werking van de 
Brainweb extensie



Open Google Chrome.
Klik op het Brainweb icoontje in de rechter        
 bovenhoek van je van je browsertab



Nadat je het Brainweb icoontje aanklikt zal er een
dropdown menu openen
Dit is het besturingspaneel van de extensie. 



Klik op de switch naast "Extensie" 
om de extensie aan/uit te zetten.

Naast het aan en uit zetten van de gehele extensie kan je
ook de verschillende functies individueel aan en uit zetten.



Wanneer je de extensie hebt aangezet Zullen scroll hulp
en muis traceren automatisch aanstaan. De andere
functie kan je zelf nog aanzetten.



De snelheid van de scroll hulp kan je hier aanpassen
naar eigen voorkeur

Klik op de switch naast "Scroll hulp" 
om de scrol hulp aan/uit te zetten.

Scroll hulp is een funcie van de extensie dat je kan
helpen sneller en gemakkelijker op webpagina's naar
boven en beneden te scrollen.



Na het activeren van de Scroll hulp zal er een klein
bedieningspaneel verschijnen in de linker onderhoek
van het scherm

Wanneer je met je muis op de pijl naar boven gericht staat zal de pagina naar boven scrollen  
Wanneer je met je muis op de pijl naar beneden gericht staat zal de pagina naar beneden scrollen  



Muis traceren is een functie waarbij data over  je muis
gegevens kan worden opgestaan. Met deze data zorgt er
voor dat wij onze extensie kunnen verbeteren. Dit is zeer
belangrijk voor ons!

Klik op de switch naast "Muis traceren" 
om de mouse  tracking aan/uit te zetten.



Achtervolgende  knoppen is een functie waarbij buttons
op websites naar je muis toe worden getrokken wanneer
je in de buurt komt. 

Klik op de switch naast "Achtervolgende knoppen" 
om de Snapping buttons aan/uit te zetten.



Met deze functie zal je minder ver met je muis moeten bewegen en zo
sneller kunnen surfen op het web 

Voorbeeld van de functie in actie.



Zit je met vragen of is er een probleem met de extensie?

Ja kan ons contacteren 
via de "feedback" button

Vul het formulier in en druk onderaan op de button "Submit" 



Beheer   
zoekgeschiedenis



Open Google Chrome.
Klik op het Brainweb icoontje in de rechter        
 bovenhoek van je van je browsertab



Klik op het tandwieltje

Navigeer naar instellingen



Je zal terecht komen op het Dachboard Uitloggen

Zoekgeschiedenis



Om gegevens in je zoekgeschiedenis te verwijderen klik
op het vakje links van je gegevens 

Klik vervolgens hier



Klik vervolgens hier

Om alle data te selecteren klik je bovenaan op het vakje
naast "Jouw bezochte pagina's " 



Wil je opzoek gaan naar specifieke data?
Je kan je zoekgeschiedenis sorteren door op 
de 3 puntjes te kliken.

Maak vervolgens een keuze



Wil je een specifieke bron terugvinden?
Klick op filter



Vul je zoekwoord in in het vakje 'filter waarde'
en duw op de enter toets



Account 
instellingen



Open Google Chrome.
Klik op het Brainweb icoontje in de rechter        
 bovenhoek van je van je browsertab



Klik op het tandwieltje

Navigeer naar instellingen



Vervolgens klik je op "instellingen"

Klik hier om naar instellingen te navigeren 



Op deze pagina kan je e-mailadres en wachtwoord
aanpassen 



Als je naar onder scrolt kan je je apparaat waarmee
je je computer bestuurt wijzigen.

Na het wijzigen van persoonlijke informatie klik je
telkens op "Bijwerking opslaan" zodat je wijzigingen
worden bewaard.



Hoe verwijder ik 
mijn account?



Open Google Chrome.
Klik op het Brainweb icoontje in de rechter        
 bovenhoek van je van je browsertab



Klik op het tandwieltje

Navigeer naar instellingen



Vervolgens klik je op instellingen

Klik hier om naar instellingen te navigeren 



Klik vervolgens op Account.



Om je account te verwijderen klik je op de button
"Verwijder account" 

Vul je wachtwoord in 
en klik op "Verwijder"


