Hoe voorkom je dat je naar een verouderde internetpagina zit te kijken?
Historie: Vroeger waren computers zeer traag en ook het downloaden duurde zeer lang.
Om computers sneller te maken werden en worden webpagina’s opgeslagen in het zogenaamde
cache-geheugen op jouw computer. Bij een volgend bezoek aan die pagina wordt die geladen
vanuit het cache-geheugen. En dat is nog steeds zo.
Wat kun je daar aan doen?
Als je denkt dit je naar oud nieuws zit te kijken. Kun je de pagina vernieuwen door in de
browserbalk op
te klikken. Op een computer kun je ook de toets combinatie Ctrl+F5
gebruiken.
Lukt het dan nog niet dan kun je ook kiezen voor Wissen. Dat kom je tegen als je onderstaande
dingen toepast.
Permanente oplossing:
Bij Edge van Windows 10: Klik op “Meer” , dat zijn de drie stippen in de menubalk.
Klik op “Instellingen”. Dan links op “Privacy en services”. Er komt een nieuw menu.
Je ziet een regel met de tekst: Selecteer wat u wilt wissen als u de browser sluit”. Met daar achter
een pijl naar rechts. Klik op >.
Je ziet nu een lijst met dingen die je kunt wissen bij afsluiten. Elk item heeft een schuifschakelaar.
Zet in elk geval de bovenste 4 op aan (blauw) (schuifje naar rechts)

Bij Internet Explorer klik je op het tandwiel symbool. Kies “Internetopties”.
Je krijgt een nieuw venster met diverse tabbladen.
Kies het tabblad “Algemeen”
Zet een vink voor:

Bij Safari op de iPad klik je op

.
Lukt het vernieuwen niet, klik dan op
Het
bladwijzer symbool wordt nu blauw, je ziet een lijst
met driedelige kop. Klik op het rechter deel. (klokje)
Dat is de geschiedenis. Onderaan staat “Wis”. Klik
daarop.
Een permanente oplossing:

Open Safari > klik op
> klik op “Privé”. De menubalk verandert van kleur. Je moet nog wel
één keer de oude geschiedenis wissen.
Bij Google Chrome kun je ook vernieuwen met
Lukt dat niet, dan klik je op “Meer” , dat zijn de drie stippen in de menubalk.
Dan “Geschiedenis” > “Browsegegevens wissen….” > “Wissen”.
Voor tablets en smartphones kun je via “Meer” kiezen voor incognitotabblad.
Op een computer kun je de incognito modus inschakelen.

Bij Firefox klik je ook op ,

om te vernieuwen.

Voor een permanente oplossing klik je op “Meer” :
Kies: Opties, dan:
Kies in het uitklapmenu achter “Firefox zal” voor “Nooit geschiedenis onthouden”.
Hessel

