Maak je gebruik van meedere Office 365 omgevingen, omdat je bijv. naast je werk studeert of ook op
andere locaties werkt waarvoor je ook een andere Office 365 omgeving gebruikt, maak dan gebruik
van zogenaamde incognito omgevingen van internet browsers.
Het is bekend dat Microsoft Office 365 nog niet goed genoeg kan omgaan met meerdere accounts op
1 apparaat.
Om dit toch goed te kunnen doen, kun je werken met Incognito Omgevingen in internet browsers.
Voor de meest gebruikte browsers zijn er daarvoor handleidingen hoe je modus die kunt gebruiken.

Op de volgende pagina’s staat beschreven hoe je die kunt gebruiken met de internet links naar
dezelfde handleiding online van bijv. Google/Microsoft/Apple waarin ook andere platforms
beschreven worden.

Privé browsen in Microsoft Edge ( Internet link )
Van toepassing: Microsoft Edge Windows 10

•

Als je InPrivate-tabbladen of -vensters gebruikt, worden je browsegegevens (zoals je
geschiedenis, tijdelijke internetbestanden en cookies) niet opgeslagen op je pc nadat je klaar
bent.

•

Selecteer in Microsoft Edge, het pictogram Instellingen en meer en vervolgens Nieuw
InPrivate-venster.

Privé browsen in Google Chrome ( Internet link )
Als je privévensters gebruikt, wordt er geen informatie bewaard over de websites die je bezoekt en wordt
je browsergeschiedenis ook niet gedeeld met je andere apparaten.
Computer
1. Open Chrome op je computer.
2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer
Nieuw incognitovenster.
3. Er wordt een nieuw venster geopend. Controleer of het incognitopictogram
bovenhoek wordt weergegeven.

in de

Je kunt ook een sneltoets gebruiken om een incognitovenster te openen:
•
•

Windows, Linux of Chrome OS: druk op Ctrl + Shift + n.
Mac: druk op ⌘ + Shift + n.

Je kunt schakelen tussen incognitovensters en gewone Chrome-vensters. Je browst alleen privé
wanneer je een incognito venster gebruikt.
Privé browsen stoppen
De incognitomodus wordt uitgevoerd in een ander venster dan je normale Chrome-vensters.
Als er een incognitovenster is geopend en je nog een incognitovenster opent, gaat je sessie voor
privé browsen verder in het nieuwe venster. Als je de incognitomodus wilt afsluiten, sluit je alle
incognitovensters.
Als je rechtsboven een getal naast het incognitopictogram ziet, heb je meerdere incognitovensters
geopend. Je kunt als volgt een incognitovenster sluiten:
1. Ga op je computer naar het incognitovenster.
2. Sluit het venster:
• Windows of Chrome OS: Klik rechtsboven op Sluiten
•

Mac: Klik linksboven op Sluiten

.

.

Wat er gebeurt wanneer je privé browst
•
•
•

Chrome slaat je browsegeschiedenis, cookies en sitegegevens of op formulieren opgegeven
informatie niet op.
Bestanden die je downloadt en bladwijzers die je maakt, blijven behouden.
Je activiteit wordt niet verborgen voor websites die je bezoekt, je werkgever of school of je
internetprovider.

Meer informatie over hoe privé browsen werkt.

Privé browsen in Safari ( Internet Link voor Mac )
Als je privévensters gebruikt, wordt er geen informatie bewaard over de websites die je bezoekt en wordt
je browsergeschiedenis ook niet gedeeld met je andere apparaten.
Een privévenster openen
•

Kies in de app Safari
op de Mac 'Archief' > 'Nieuw privévenster' of ga naar een Safari-venster
waarvoor de privémodus al is ingeschakeld. Een venster waarvoor de privémodus is ingeschakeld,
heeft een donker slim zoekveld met witte tekst.
Als je een privévenster gebruikt, geldt het volgende:
•

Elk tabblad wordt geïsoleerd van de andere tabbladen, zodat de websites die je bezoekt je
surfgedrag in andere sessies niet kunnen volgen.

•

De webpagina's die je bezoekt en je formuliergegevens worden niet bewaard.

•

Je geopende webpagina's worden niet bewaard in iCloud, zodat ze niet worden weergegeven
wanneer je al je geopende tabbladen op andere apparaten bekijkt.

•

Je recente zoekacties worden niet toegevoegd aan de resultatenlijst wanneer je het slimme
zoekveld gebruikt.

•

De onderdelen die je downloadt worden niet toegevoegd aan de lijst met downloads. (De
onderdelen blijven wel aanwezig op je computer.)

•

Als je Handoff gebruikt, worden privévensters niet doorgegeven aan je iPhone, iPad, iPod touch
of andere Mac-computers.

•

Wijzigingen in je cookies of websitegegevens worden niet bewaard.

•

Plug-ins die de privémodus ondersteunen, voorkomen dat cookies en andere gegevens worden
bewaard.

Websites kunnen de gegevens die op je apparaat worden bewaard niet wijzigen, waardoor bepaalde
diensten van dergelijke websites mogelijk anders werken wanneer je de privémodus gebruikt.
Opmerking: Geen van de bovenstaande punten geldt voor andere Safari-vensters die wel geopend
zijn, maar waarvoor de privémodus niet is ingeschakeld.
Altijd de privémodus gebruiken
1. Kies in de app Safari

op de Mac 'Safari' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Algemeen'.

2. Klik op het venstermenu 'Open Safari met' en kies 'Een nieuw privévenster'.
Als je deze optie niet ziet, kies je Apple-menu
> 'Systeemvoorkeuren' en klik je op 'Algemeen'.
Controleer of 'Sluit vensters bij het stoppen van een app' is ingeschakeld.

