GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP,
Vista, 7 & 8
Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig:
- Computer: Desktop (PC) of laptop
- Besturingssysteem: Windows XP, Vista, 7 of 8
- Internetbrowser: Internet Explorer, Mozilla Firefox en/of Google Chrome
Deze handleiding is onderverdeeld in 2 delen:
Deel 1: Installatie
In pagina 1 t/m 4 laten we u zien hoe u het programma installeert op uw computer en op al uw
internetbrowsers inschakelt. Het is belangrijk dat het inlogscherm op alle browsers staat ingeschakeld.
Dit geldt ook voor browsers die u niet of nauwelijks gebruikt.
Deel 2: Inschakeling
Ziet u na installatie (deel 1) nog geen inlogscherm en gebruikt u Windows XP, Windows Vista of
Windows 7, volg dan de instructies op pagina pagina 5 t/m 8.
Ziet u na installatie (deel 1) nog geen inlogscherm en gebruikt u Windows 8, volg dan de instructies op
pagina 9 & 10.

Deel 1
Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.
*Wanneer u Internet Explorer heeft, klikt u op uitvoeren.

**Indien u Mozilla FireFox heeft, dan klikt u op
bestand opslaan.

Daarna kunt u rechtsboven klikken op de pijl.
U klikt vervolgens op GfK download
manager.exe.

***Indien u Google Chrome heeft, dan kunt u dubbelklikken op de
GfK Internet Monitor in de downloadbalk linksonderin.
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Stap 2: Na de start van de installatie, kan het
zijn dat u een waarschuwing ziet van Gebruikersaccountbeheer. Klik op Ja om door te gaan met de
installatie.

Stap 3: Nu ziet u de installatiewizard. Sluit nu alle
internetpagina’s af en klik op Volgende om verder
te gaan met de installatie.

Stap 4: U ziet de algemene voorwaarden. Lees
deze door en wanneer u akkoord gaat vinkt u Ik
heb de voorwaarden gelezen en Ik ga akkoord
met de voorwaarden aan.
Klik daarna op volgende.

Tijdens de installatie kunt u de voortgang volgen.
Dit kan enkele minuten duren.
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Stap 5: Om de installatie af te ronden klikt u
op Voltooien. Zorg ervoor dat Nu opnieuw
opstarten is geselecteerd.

Stap 6: Ga na de installatie op internet om te kijken of de installatie gelukt is.
*Wanneer u Internet Explorer opent, klikt u onderaan op inschakelen.

**Indien u Mozilla FireFox heeft, krijgt u een
melding wanneer u FireFox opstart. Hier vinkt u
deze installatie toestaan aan en klikt u
vervolgens op FireFox herstarten.

***Wanneer u Google Chrome opent klikt u
rechtsbovenin op de drie horzontale streepjes.
Daarna klikt u onderaan op nieuwe extensie toegevoegd
(GfK Internet Monitor).

Een nieuw scherm opent. Hier klikt u op extensie
inschakelen.
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Stap 7: In het inlogscherm ziet u uw naam en
die van uw gezinsleden. U klikt hierbij uw naam
aan en klikt op OK of drukt op <Enter>.
Wanneer een ander gezinslid op internet gaat,
sluit u de pagina’s die u bezocht heeft. Het
andere gezinslid zal dan weer het inlogscherm
zien, zodat deze persoon zich vooraf kan
aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk
contact met ons opnemen. U vindt de
contactinformatie terug onder
Start  Alle programma’s  GfK Internet
Monitor  Informatie over GfK Internet
Monitor.
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Deel 2
Geen inlogscherm (Internet Explorer)
Als u de GfK Internet Monitor heeft geïnstalleerd, maar het inlogscherm verschijnt niet, volg dan de
volgende stappen om de GfK Internet Monitor in te schakelen.
Stap 1: Start Internet Explorer en selecteer

of klik op extra in de menubalk.

Stap 2: In het volgende scherm kiest u voor invoegtoepassingen beheren.

Stap 3: Nu verschijnt een scherm waarin de
Internet Explorer invoegtoepassingen beheerd
kunnen worden.
Zoek hier naar GfK SE: GfK Internet Monitor.
Als de GfK Internet Monitor hier uitgeschakeld
staat, selecteert u de GfK Internet Monitor en
klikt u onderin op Inschakelen, om de GfK
Internet Monitor in te schakelen.
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Stap 4: De volgende
melding verschijnt:
Klik hier op Inschakelen, zodat
alle invoegtoepassingen van de
GfK Internet Monitor worden
ingeschakeld.
De volgende keer dat Internet
Explorer opgestart wordt,
verschijnt het inlogscherm van
de GfK Internet Monitor.

Stap 5: Als u Internet Explorer herstart kan het voorkomen dat u de volgende melding onder in het
scherm ziet staan:
Klik hier op het driehoekje naast Later opnieuw vragen en vervolgens in het menu op Niet
uitschakelen klikken.

Stap 6: Als de GfK Internet Monitor correct is ingeschakeld, ziet u onderstaand inlogscherm:

Stap 7: Selecteer uw naam en klik op de OK-knop.

Ziet u het inlogscherm niet en werkt u met Windows 8?
Kijk dan voor verdere instructies op pagina 9 & 10.
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Geen inlogscherm (Mozilla FireFox)
Stap 1: Start Mozilla Firefox en selecteer links
bovenaan
of klik op Extra in uw
menubalk.

Stap 2: Zoek in het scherm wat nu opent naar de extensie: GfK Internet Monitor (let op dat aan de
linkerkant de optie Extensies is geselecteerd).

Om de GfK Internet Monitor in te schakelen, klikt u op Inschakelen.
Stap 3: Om de wijzigingen door te voeren moet Mozilla FireFox herstart worden.

Klik op Nu herstarten om de browser opnieuw te starten.
De volgende keer dat Mozilla Firefox opgestart wordt, verschijnt het inlogscherm van de GfK Internet
Monitor.
Ziet u het inlogscherm niet en werkt u met Windows 8?
Kijk dan voor verdere instructies op pagina 9 & 10.
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Geen inlogscherm (Google Chrome)
Stap 1: Start Google Chrome en selecteer
rechts van uw adresbalk.
Stap 2: Ga met de muis naar Extra.
Stap 3: Klik in het menu wat nu opent op
Extensies.

Stap 4: Op het tabblad wat nu opent schakelt u de GfK Internet Monitor in door achter GfK Internet
Monitor het vakje Inschakelen aan te vinken.

Stap 5: Het inlogscherm zou nu meteen moeten verschijnen.
Ziet u het inlogscherm niet en werkt u met Windows 8?
Kijk dan voor verdere instructies op pagina 9 & 10.
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Geen inlogscherm (Windows 8)
Windows 8 kent twee verschillende gebruikersversies; de Metro-versie en de Desktop-versie.
Onderstaand ziet u de twee verschillende weergaven van Windows 8:
Windows 8 Metro-versie

Windows 8 Desktop-versie

De GfK Internet monitor werkt alleen met de Desktop-versie van Internet Explorer en Google
Chrome.
Het kan zijn dat u na de installatie geen inlogscherm ziet. Mocht dit het geval zijn, dan gebruikt u
waarschijnlijk de Metro-versie van Internet Explorer of Google Chrome.
Om gebruik te kunnen maken van de GfK Internet Monitor kunt u onderstaande stappen uitvoeren:

Google Chrome:
Wanneer u Google Chrome opent klikt u rechtsboven op de drie
horizontale streepjes
op het bureaublad.

en vervolgens op Chrome opnieuw openen

Google Chrome zal vanaf nu automatisch openen via de Desktopversie. U zal nu het inlogscherm zien.
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Internet Explorer: In de
In de Metro-versie klikt u met de rechter
muisknop op het Internet Explorer icoon en
vervolgens onderin de balk op Pin to taskbar.

Hierdoor zal in de Desktop-versie een
snelkoppeling verschijnen.

U kunt vervolgens op het Desktop icoon tikken of
de Windows toets
op het toetsenbord en de
letter D. tegelijkertijd indrukken.
Hierdoor komt u op de Desktop-versie. Wanneer
u voortaan op deze manier Internet Explorer
opent, zal u het inlogscherm zien.

Contact
Neemt u bij vragen alstublieft contact op met onze helpdesk.
Lid van ConsumerScan?
Helpdesk: Consumerscan@gfk.nl of 0800-0221650.
Lid van ConsumerClick?
Helpdesk: Consumerclick@gfk.nl of 0800-0221650.
Lid van ConsumerJury?
Helpdesk: Consumerjury@gfk.nl of 0800-2255445.
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