Snel Start Gids
Desktop
Inloginstructie Windows 7 Desktop :
1. Controleer of je eigen gebruikersnaam
ingevoerd staat.

2. Voer bij ‘Gebruikersnaam’
je inlogcode in.

Let op! Na het aanmelden op de computer
kan het 5 minuten duren voordat de lijst met
beschikbare programma’s is aangevuld in de
toepassingscatalogus.
Programma’s installeren via
Toepassingscatalogus:
1) Klik op ‘Toepassingscatalogus’ op het
bureaublad.
2) Selecteer de applicatie die u wilt
gebruiken en klik rechtsonder op
“Installeren”.
3) Klik vervolgens op “JA”.
4) De installatie vindt vervolgens op de
achtergrond plaats in de module Software
Center.
5) Software Center kan worden opgestart
door te klikken op: Start->Alle
Programma’s->Microsoft System Center
2012->Configuration Manager->Software
Center.
6) De voortgang van de installatie kan
worden gevolgd in Software Center door
te klikken op het tabblad
Installatiestatus.
Alternatieve methode
Start Internet Explorer op en ga naar de
website http://applicaties.summacollege.nl
of http://apps.summacollege.nl

3.

Voer bij ‘Wachtwoord’ je wachtwoord in.

4.

Klik vervolgens op het pijltje om in te
loggen.

Zoeken in Toepassingscatalogus
Voer (gedeeltelijk) de naam in van de
applicatie rechtsboven in het zoekveld en
druk op enter.
NB
Voor diverse applicaties is een goedkeuring
vereist i.v.m. licentie. Bijvoorbeeld de
applicatie Camtasia.

Printer toevoegen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Klik op ‘Start’
Klik op ‘Apparaten en Printers’
Klik links bovenin het venster op ‘Een printer
toevoegen’
Klik op ‘Netwerkprinter, draadloze printer of
Bluetooth-printer toevoegen’
Klik op ‘De printer die ik wil gebruiken,
staat niet in de lijst’
Klik op ‘Een printer in de directory zoeken,
gebaseerd op locatie of functie’
Klik nu op ‘Volgende’
Klik op ‘Gehele Directory’
Klik op ‘summacollege.nl’
Klik op ‘Nu Zoeken’
Klik in de zoekresultaten op het tabblad
‘Locatie’ om deze op naam te sorteren.
Selecteer de gewenste locatie en klik op ’OK’
Klik op ‘Volgende’
Klik nu op ‘OK’
Klik op ‘Voltooien’

Favorieten
In Internet Explorer vindt u snelkoppelingen naar
diverse Summa Websites. Deze zijn te vinden in de
map SUMMA.
Netwerken
Home (H:) Homedirectory
Pool (N:) Pool voor gezamenlijke gegevens (EDU)
Pool (O:) Pool voor gezamenlijke gegevens (PRS)
Pool (P:) Pool voor Projectgegevens
USB (U:) USB stick)

