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Een webpagina afdrukken
Rob de Waal Malefijt

Op een van de CompUfairs van 2016 sprak een van de bezoekers de redactie aan met
de vraag of we misschien het lezingenprogramma bij de hand hadden. Helaas, dat
hadden we niet.‘Maar’, zeiden wij,‘thuis had u vanaf de website de actuele versie

kunnen afdrukken.’ Hij antwoordde:‘Ja, dat advies heb ik wel gelezen, maar ik kreeg
het niet voor elkaar. Ik wist niet waar ik moest beginnen.’ Voor ons reden om dat hier

uit te leggen, uiteraard aan de hand van schermafdrukken van de website.

Het is al een aantal jaren onze gewoonte om alle activiteiten
van een bijeenkomst uitgebreid op de website te publiceren.
Het is namelijk onmogelijk om in de SoftwareBus de actuele
stand van zaken weer te geven, omdat drie weken vóór de
bijeenkomst de kopij naar de drukker moet, en juist in die
laatste weken worden er allerlei veranderingen doorgege‐
ven. Op de website kunnen die vrij simpel worden verwerkt,
dus daar is voor gekozen.
Wil je dus een actueel overzicht van de lezingen en work‐
shops afdrukken en meenemen, dan bezoek je, vóór je ver‐
trekt, onze website http://www.compusers.nl/ en surf je
naar de rubriek die je nodig hebt. In dit geval ga je naar
Home ‐ Meer over CompUsers ‐ CompUfairs.

Complete webpagina

Om te beginnen moet je voor jezelf vaststellen of je com‐
plete webpagina wilt afdrukken of slechts een deel daarvan,
want dat laatste vraagt een andere werkwijze. Ik begin met
het eerste optie, dus de volledige inhoud, en beschrijf de
werkwijze met de browser Firefox (versie 47.0).
Zoek op de webpagina die je wilt afdrukken naar het icoon‐
tje van de printer. Dat vind je bij CompUsers op de rechter‐
helft van de pagina iets boven het midden.

Je kunt nu scrollen en alles zien wat er geprint wordt, mits
je de selectie niet aanpast. Is de selectie naar je tevreden‐
heid, ga dan met de cursor helemaal omhoog en naar rechts.
Daar staat een hele rij icoontjes.

Uiterst rechts vind je de ‘hamburger’: drie horizontale
streepjes onder elkaar. Klik hierop en er verschijnt een menu
met iconen en de bijbehorende benamingen. Een daarvan is
‘Afdrukken’, klik daarop en je krijgt een nieuw scherm met
een leesbare en scrollbare tekst.

Klik op het printertje en de pagina krijgt een andere indeling
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Wil je deze tekst in zijn geheel afdrukken, ga dan met de
muispijl helemaal naar linksboven en klik daar op de knop
‘Afdrukken’. Een nieuw scherm komt erbij.
Daarin kun je naar de eigenschappen van de printer gaan en
deze eventueel aanpassen.

Zelf heb ik altijd graag dat het afdrukvoorbeeld aan staat,
zodat je een laatste visuele controlemogelijkheid hebt op
wat er geprint gaat worden

Zelfs in dit scherm kun je nog instellingen aanpassen, zoals
dubbelzijdig, gewoon papier of fotopapier, staand of liggend,
e.d. Als je tevreden bent met wat je ziet, klik dan tot slot op
‘Afdrukken starten’. Heb je je bedacht, kies dan voor ‘Af‐
drukken annuleren’.

Deel van een tekst afdrukken

Stel dat je maar een klein deel van de tekst wilt afdrukken,
bv. alleen de agenda van de ALV. De gemakkelijkste weg vind
ik dan: op de website de bewuste tekst selecteren en kopië‐
ren (via menu rechter muisknop of via Ctrl+C) en deze te
plakken in een tekstverwerker als Writer of Word (bv. via
Ctrl+V).
In de tekstverwerker kun je dan onderdelen van de tekst
aanpassen of verwijderen. Eenmaal gereed, kan zo’n tekst
worden afgedrukt. Voordeel daarbij is dat je zelf lettertype
en ‐grootte kunt instellen, en eventueel ook de kleur.

Websites zonder printfunctionaliteit.

Niet iedere website biedt de printmogelijkheden die op
www.compusers.nl te vinden zijn. Een handige oplossing
biedt dan de website www.web2pdfconvert.com.
Vul op deze site de url van de te printen webpagina in > druk
op Convert to PDF en enkele ogenblikken later is de PDF van
de pagina beschikbaar om af te drukken of om op te slaan.

Vanuit e‐mail afdrukken

Een andere manier om af te drukken
is klikken op het icoontje naast het
printertje; dit is het e‐mail‐icoon.
Klik erop en je komt in een nieuw scherm, waar je een aan‐
tal gegevens moet invullen, namelijk de e‐mailadressen van
de afzender en van de geadresseerde, en ook de naam van
de afzender. Verder zijn er twee opties: de eerste is verzen‐
den van uitsluitend de ‘teaser’.

Die stuur je naar een vriend of kennis (die krijgt dan alleen
de link naar de webpagina); de tweede is de verzending van
de gehele pagina (dus zonder vinkje bij de ‘teaser’). Stuur je
die naar jezelf, dan komt er binnen enkele minuten een
mailtje binnen met als bijlage de bewuste pagina, die je
vervolgens heel simpel kunt afdrukken, geheel of gedeel‐
telijk, al naar gelang je behoefte. Succes ermee!




