
Awn button bar

Een handig programma van Linux Mint is de AWN button bar die u op het werkblad kunt zetten. In 
de MAC OS wereld wordt dit al jaren toegepast. Het is eigenlijk een strook (bar) met daarin 
snelkoppelingen die u vaak gebruikt. Zie het plaatje hieronder.

Zoals u kunt zien heb ik mijn internet browser, email programma en msn (twitter, muziek speler) en 
de laatste button zijn snelkoppelingen naar de mappen “afbeeldingen, documenten, muziek, video”. 
Deze kunt u dus snel starten zonder eerst het menu door te lopen.

Installatie:

Als u ook zo'n button bar op uw werkblad wil, installeer dan de Awn bar. Klik op menu en dan 
softwarebeheer. Vul in het zoekvenster “awn” in en wacht op de zoekresultaten. Klik op awn-
settings en installeer dit programma. Na installatie is het klaar voor gebruik.



Instellen:

Klik via het menu naar hulpmiddelen op Avant Windows navigator (afkorting Awn). Als het goed is 
komt er onderin u scherm een button bar te voorschijn. Standaard zit hier Firefox internet browser 
al in geprogrammeerd. 

Als u snelkoppelingen wil toevoegen of plaats en uiterlijk wil veranderen, ga dan naar menu-
voorkeuren-Awn instellingen. Het volgende scherm komt tevoorschijn.

 
Verander hier naar behoefte het uiterlijk van de button bar (plaats, stijl, gedrag=behavior etc). 
Vergeet niet onderaan bij “Algemeen” het vinkje aan te zetten voor “start Awn automatisch” anders 
moet u hem elke keer zelf opstarten.



Snelkoppelingen toevoegen:

Om snelkoppelingen toe te voegen moet u in het tabblad “taakbeheer” zijn. U kunt simpel vanuit 
het afrol menu snelkoppelingen slepen naar “Starters”. Selecteer een programma snelkoppeling uit 
het afrol menu en sleep dit naar het openstaande venster bij “Starters”. Uw muis wordt dan een 
handje en als u boven het venster sleept van “starters” ziet u een +. Laat de muis dan los en uw 
snelkoppeling is toegevoegd. U ziet direct in de button bar het resultaat. 

In het venster “starters” kunt u ook de volgorde veranderen door ze met de muis te verslepen.



Applets toevoegen:

Applets zijn kleine hulp programma's die u in de button bar kunt toevoegen. Een handig Applet is 
de 'file browser launcher'. Deze Applet geeft direct toegang tot de bestand beheerder. Als u erop 
klikt dan krijgt u de snelkoppelingen te zien die ook in nautilus staan. Zo kunt u erg snel naar de 
map 'afbeeldingen' gaan.

Applets kunt u vinden in het tabblad “Applets”. Zie afbeelding hieronder.

Het Applet “file browser launcher” zit ergens in het midden. Selecteer 'file browser launcher' en 
klik op het pijltje omlaag (deze zit naast pijltje omhoog). Als het goed is staat hij nu bij Actieve 
Applets en kan u ze ook verplaatsen op de plek die u zelf wil (links of rechts van de button bar). 

Probeer gerust ook de andere Applets maar uit. Vind u ze niet leuk, selecteer hem dan en klik dan op 
pijltje omhoog. 

Succes !


