
Systeem vereisten reserveringssysteem 

 

Het online reserveringssysteem werkt volledig via het internet. Hieronder een aantal nuttige tips 
voor het doorvoeren van instellingen voor uw internetbrowser, zodat een optimaal gebruik van het 
reserveringssysteem gegarandeerd kan worden.  
 
 

 
Internet browser advies 
 
Het online reserveringssysteem functioneert optimaal met de browsers: 

 Internet Explorer versie 7, 8, 9, 10 of 11. 
 Safari 
 Firefox  

 
Wilt u gebruik maken van de browser Google Chrome, dan is dit mogelijk maar liever niet tijdens de 
initiële inrichting van uw reserveringssysteem. 
 
Schermresolutie 
De geadviseerde schermresolutie is minimaal 1024x768  

 

 

 

  



Pop-ups altijd toestaan van het reserveringssysteem 
Voor een juist gebruik van het reserveringsprogramma is het nodig om aan te geven dat pop-ups van 
deze website geaccepteerd worden. In enkele schermen van het reserveringssysteem komen 
namelijk pop-ups voor.  
 
Dit kunt u als volgt instellen: 

 Internet Explorer  Internet options > Privacy > Settings > voeg URL toe 
 
Voor meer informatie klik onderstaande link: 
http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11-win-7 

 

 
 

 Firefox   Opties > Privacy > Uitzonderingen > Voeg URL toe 

 

Voor meer informatie: 
https://support.mozilla.org/nl/kb/instellingen-pop-upblokkering-uitzonderingen-
probleemoplossing#w_is-de-pop-upblokkering-actief-en-voor-deze-website-ingeschakeld 

 
NB: Voor Firefox is het belangrijk om het aantal van de toegestane pop-ups te verhogen. 

http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11-win-7
https://support.mozilla.org/nl/kb/instellingen-pop-upblokkering-uitzonderingen-probleemoplossing#w_is-de-pop-upblokkering-actief-en-voor-deze-website-ingeschakeld
https://support.mozilla.org/nl/kb/instellingen-pop-upblokkering-uitzonderingen-probleemoplossing#w_is-de-pop-upblokkering-actief-en-voor-deze-website-ingeschakeld


Aantal pop-ups verhogen 
Na het openen van (ongeveer) 20 pop-ups geeft Firefox een beveiliging waarschuwing dat pop-ups 
zullen worden geblokkeerd. Het is dan nodig om het aantal pop-ups dat toegestaan is te verhogen:  
 

1. Open firefox 
2. In het adres veld type 'about:config' 
3. Als je een waarschuwing krijgt, klik ok 
4. In het filter veld typ: 'popup_maximum' 
5. Dubbelklik op de regel ‘dom.popup_maximum’ en pas de waarde aan.  
 
Zet het bijvoorbeeld op 1000. Dit beteken dat straks 1000 pop-ups mogen worden geopend voordat 
er een nieuwe waarschuwing volgt.  

Pop-up blocker uitschakelen: 

1. type "about:config" in the Firefox location bar  

2. Then search for "prompts.tab_modal.enabled" 

3. Double-click on that preference to change its value from "true" to "false". 

 

 

 Safari & Ipads 

 
Meer informatie:  
http://blogmines.com/blog/2011/04/24/how-to-turn-off-the-safari-pop-up-blocker-in-ipad-2/ 

1. Kies voor het settings icoon op de startpagina 

2. Navigeer door het Safari menu en kies voor de Block Pop-ups optie 

 

3. Klik op het grijze gedeelte zodat er komt te staan Block Pop-ups Off.  

http://blogmines.com/blog/2011/04/24/how-to-turn-off-the-safari-pop-up-blocker-in-ipad-2/
http://blogmines.com/blog/images/upload/2011/04/image65.png


 

 

 Google Chrome  
 
Meer informatie: 
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=nl  

 
 
Ga naar instellingen:  

 
 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=nl
http://blogmines.com/blog/images/upload/2011/04/image66.png


 
Kies dan voor Instellingen voor inhoud > Uitzonderingen beheren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Downloaden van bestanden vanuit het reserveringssysteem 
 
Af en toe komt het voor dat gebruikers melden dat zij een Excel-download of een PDF rapport niet 
goed kunnen openen op hun eigen PC. 
 
Hieronder enkele instellingen die dan gedaan kunnen worden op PC-niveau. 
 
Toestaan dat bestanden mogen worden gedownload 
 

Internet opties >  tabblad Beveiliging > aangepaste instellingen 

 

 

Onder 'Internet Opties', tabblad 'Beveiliging' 
 
- Kies 'Vertrouwde websites', druk op 'Aangepast niveau' 
- Selecteer 'inschakelen' van 'Automatisch vragen bij het downloaden van bestanden'  
(onder 'Gedownloaded elementen') 

 


