MeXtra of een andere website snel openen in Safari op iPhone en
iPad
In Safari kun je niet de standaard startpagina wijzigen. Je krijgt bij het openen van een nieuw
browsertabblad altijd een lege pagina te zien. Toch kun je snel toegang krijgen tot je favoriete
websites. We leggen uit hoe dat op twee manieren mogelijk is.

Optie 1: Bladwijzer maken
Net als op de desktop kun je bij Safari ook bladwijzers (bookmarks) aanmaken. Je kunt ze zelfs
onderling synchroniseren, zodat op de desktop en op je iPhone beide lijstjes hetzelfde zijn. Ga naar
de website, tik op het middelste icoontje onderin het scherm (vierkant met pijltje) en er verschijnt
een scherm met allerlei opties (zie hieronder). Tik op de optie Bladwijzer. Als je de website later
weer wilt openen tik je op het boekicoontje, onderin het browserscherm van Safari. Kies daarna de
website uit. Dit kost twee schermtaps en is dus veel sneller dan de URL intikken.
Optie 2: Op beginscherm zetten
Je kunt snelkoppelingen naar websites op je beginscherm zetten. Zo’n snelkoppeling heet een
webclip en ziet eruit als een gewoon appicoontje. Pas wanneer je op het icoontje tikt, zul je merken
dat je niet een app opent, maar dat er een webpagina wordt geopend in Safari. Sommige webapps
zijn zo knap gemaakt, dat je nauwelijks ziet dat het een webpagina is. Knoppen en andere
interactieve functies wekken de indruk dat het een app is. Hieronder lees je hoe je een webclip
maakt:
1.

Open de gewenste website, bv. https://www.mextra.nl

2.

Klik op het icoontje onderin het scherm (middelste icoontje met vierkant en pijltje).

3.

Geef aan dat je de website aan je beginscherm wilt toevoegen.

4.

Tik een (korte) naam in of kies de suggestie die in beeld verschijnt.

5.

Tik op OK.

6.

De webclip verschijnt nu als icoontje op je startscherm.

