
Regelmatig de computer scannen op spyware en andere 
ongewenste rommel? Wordt de startpagina van je browser 
steeds veranderd?
Firefox is veilig. Zo zorgt Firefox ervoor dat spyware niet 
automatisch geïnstalleerd kan worden. Firefox ondersteunt ook 
geen ActiveX, want deze technologie zorgt ervoor dat spyware 
en virussen gemakkelijker je computer binnen kunnen dringen. 
Firefox biedt je controle over cookies, die door websites worden 
aangemaakt om je gegevens op te slaan. Firefox heeft ook een 
geavanceerde pop-upblokkeerder die alle reclamevensters en 
andere pop-ups tegenhoudt zodat je sneller kunt surfen. Uit tests 
blijkt dat Firefox-gebruikers nauwelijks last hebben van spyware, 
pop-ups en advertenties. Iedere dag werken tientallen mensen 
aan Firefox om de browser nog verder te verbeteren. Daarom 
is Firefox de concurrentie een stap voor.

Firefox kent een aantal functies om het surfen gemakkelijker 
te maken. Zo kun je met Firefox surfen met tabbladen. Hierbij 
openen alle websites naast elkaar in één venster. Je hebt een 
duidelijk overzicht van de websites die open staan en je kunt 
gemakkelijk overschakelen van de ene website naar de andere 
met de toetsencombinatie Ctrl en Tab. Je hebt dus geen last 
meer van de vele openstaande vensters in je taakbalk en surfen 
met tabbladen neemt minder geheugen in beslag.
Je hoeft niet bang te zijn dat al je favorieten en andere 
instellingen verdwijnen als je overstapt van Internet Explorer, 
want Firefox neemt tijdens de installatie automatisch jouw 
instellingen over. En waar je met Internet Explorer maar één 
startpagina kunt instellen, mag je in Firefox zo veel startpagina’s 
hebben als je zelf wilt. Firefox is ook nog eens beschikbaar voor 
verschillende besturingssystemen, zoals Windows, Mac en Linux 
en in heel veel talen, waaronder het Nederlands en binnenkort 
ook het Fries.

Hoewel Firefox standaard al over handige snufjes en 
geavanceerde functies beschikt, wordt de browser nog 
interessanter door de gratis beschikbare uitbreidingen 
(extensies). Er zijn honderden extensies, bijvoorbeeld een 
extensie die advertenties (banners) kan blokkeren en eentje 
waarmee je functies aan de downloadmanager kunt toevoegen. 
Met de extensie Forecastfox kun je de actuele weersvoorspelling 
op je scherm zien. ‘Translate’ is een andere handige extensie, die 
een Engelse website in het Nederlands kan vertalen. Ook kun je 
het uiterlijk van Firefox gemakkelijk aanpassen door een ander 
thema te installeren. Je bepaalt zelf welke extensies en thema’s 
je wilt installeren, en stelt zo je eigen ideale browser samen. De 
ontwikkelaars van Firefox hebben ook een e-mailprogramma 
gemaakt, dat perfect samenwerkt met Firefox. Thunderbird is 
snel, stabiel en heeft een zelfl erend spamfi lter. Met Thunderbird 
kun je gemakkelijk een back-up van je e-mails maken en heb 
je de beschikking over een geavanceerd adresboekbeheer. 
Uiteraard is Thunderbird ook helemaal gratis.

Je kunt een stuk slimmer en effi ciënter surfen met Firefox. 
Zo heeft Firefox een geïntegreerde zoekbalk. Deze helpt 
je om gemakkelijk het internet of een specifi eke website te 
doorzoeken, bijvoorbeeld Google, eBay, Ilse of Wikipedia NL. 
Er zijn honderden zoekplugins beschikbaar, maar jij beslist welke 
je wilt toevoegen aan je zoekbalk. Firefox heeft daarnaast 
een ingebouwde downloadmanager. In het downloadvenster 
heb je een overzicht van alle downloads en kun je downloads 
pauzeren of annuleren. Met de RSS-technologie krijg je een 
titeloverzicht van de nieuwste artikelen op een website. Net als 
in een nieuwsbrief, maar dan vanuit je bladwijzers en alleen als 
je dat zelf wilt. Zo zie je snel wat jou interesseert en kun je met 
één klik direct het hele artikel lezen. 
Maak gebruik van de uitgebreide ondersteuning, die uiteraard 
ook gratis is. Firefox heeft een grote gebruikersgemeenschap 
achter zich staan op www.mozbrowser.nl, dus als je eens een 
vraag hebt, is het antwoord op ons forum of in de helppagina’s 
snel gevonden.
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