
Handleiding



● Zorg dat je twee vensters hebt openstaan, het dashboard van Ikbenfrits in de ene en Demio in de andere.
● Klik in het eerste venster op een lege plek in de balk bovenin en houd de linkermuisknop ingedrukt. (De balk 

waar het kruisje rechts staat).
● Versleep het venster naar links terwijl je de muisknop ingedrukt houdt.
● Als het grootste deel van het venster buiten beeld is, verkleint het venster. Een contour neemt nu de 

linkerhelft van het beeldscherm in beslag. Laat de muisknop los.
● Gebruik je liever sneltoetsen dan de muis? In plaats van het voorste venster te verslepen kun je deze ook 

links in beeld zetten met de toetscombinatie 'Windows+het pijltje naar links'.
● Aan de rechterkant zie je een of meerdere miniaturen van andere programmavensters. Klik op het venster 

dat je rechts op het beeldscherm wilt zien.
● Je kunt nu in beide vensters werken. Wil je de vensters weer beeldvullend in beeld zetten? Klik dan 

rechtsboven in het venster op de knop van het vierkantje.

Video bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=NCf4iUFYwbc#action=share


● Zorg dat je twee vensters hebt openstaan, het dashboard van Ikbenfrits in de ene en Demio in de andere.
● Bij macOS 10.15 Catalina klik je op het (groene) rondje met twee pijltjes in de linkerbovenhoek van een van 

de vensters en houd de muisknop ingedrukt. Beweeg met de muisknop ingedrukt naar de optie 'Plaats 
venster links in het scherm' of 'Plaats venster rechts in het scherm' en laat de muisknop los.

● Bij macOS 10.14 Mojave of lager klikt u op het groene rondje in de linkerbovenhoek en houd de muisknop 
ingedrukt. Laat de muisknop los zodra het scherm in twee delen splitst.

● Het programma neemt de ruimte in op de helft van het scherm. Op de andere helft zie je één of meerdere 
kleine vensters. Afhankelijk van hoeveel programma's er openstaan.


