
 
 

 PerfectView CRM Online 
Browser instellingen 

 
Hieronder vindt u instructies om Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari in te stellen, zodat u probleemloos bestanden (waaronder de handleiding en instructies) kunt downloaden.  
 
1. Chrome (op basis van versie 24.0) 
 

A. Inloggen 

Log in via https://online.perfectview.nl.  
 
B. Aanpassen 

� Ga naar ‘Aanpassen en beheren’ (icoon drie strepen achter de balk voor de URL) 
� Kies ‘Instellingen’ 

� Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ 
� Klik op de knop ‘Instellingen voor inhoud …’ (onder Privacy) 
� Klik op de knop ‘Uitzonderingen beheren’ (onder Pop-ups) 

� Type in het daarvoor bestemde veld: [*.] online.perfectview.nl en druk op Enter 
� Zorg dat in de kolom Gedrag ‘Toestaan’ is geselecteerd 
� Klik op de knop ‘OK’ 

� Sluit (alle) venster(s) 
 
 
2. Firefox (op basis van versie 6.0.2) 
 
A. Inloggen 

Log in via https://online.perfectview.nl. 
 
B. Aanpassen 

� Ga in de menubalk naar ‘Extra > Opties’ 
� Klik op (het icoon / tabblad) ‘Inhoud’ 
� Klik op de knop ‘Uitzonderingen’ (achter Pop-upvensters blokkeren) 

� Type onder ‘Adres van website’: https://online.perfectview.nl 
� Klik op de knop ‘Toestaan’ 
� Klik op de knoppen ‘Sluiten’ en ‘OK’ 

 
3. Internet Explorer (op basis van versie 9) 
 

A. Inloggen 

Log in via https://online.perfectview.nl (ziet u de velden op het aanmeldscherm niet? Dan werkt u vermoedelijk met 

Internet Explorer 9. Druk eenmalig op het icoon achter de adresbalk (waar https://online.perfectview.nl in staat), te herkennen 

aan een document met een scheur (compabiliteitsweergave)).   
 
B. Aanpassen 

� Ga in de opdrachtbalk naar ‘Extra > Internetopties’  
� Kies ‘Beveiliging’  
� Kies ‘Vertrouwde websites’ 

� Kies ‘Websites’ 
� Vink de optie ‘Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone vereist’ uit 
� Kies Toevoegen  

� Kies Sluiten  
 
Het scherm met het tabblad ‘Beveiliging’ is nu weer zichtbaar. Klik hier op ‘Aangepast Niveau’.  

Het scherm ‘Beveiligingsinstellingen’ is nu zichtbaar. Scroll naar beneden naar de sectie 
‘Gedownloade elementen’ en zorg dat ‘Bestand downloaden’ op ‘Inschakelen’ staan. Klik vervolgens 
op ‘OK’. Het scherm ‘Beveiligingsinstellingen’ is nu weer zichtbaar. Klik hier wederom  op ‘OK’. 

 
 
4. Safari (op basis van versie 5.1) 
 
A. Inloggen 

Log in via https://online.perfectview.nl. 

 
B. Aanpassen 

� Ga naar ‘Algemene Safari instellingen’ (icoon tandwiel) 

� Vink ‘Pop-upvensters blokkeren’ uit 

 
Neem voor vragen / opmerkingen gerust contact met ons op via T 0887 – 751 310 

 
 


