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Feedback of vragen? Laat het ons hier weten.
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Disclaimer in het kort:
Onze toolbar wordt als open-source project gedeeld. Iedereen mag er vrij gebruik van maken. Aanvullingen en feedback zijn welkom.
Loop je vast kun je ons altijd contacteren, echter bieden wij geen vorm van technische ondersteuning. Gebruik is voor eigen risico.

Disclaimer officieel:
The it’s public powerpoint (ppt) toolbar aims to make life in powerpoint easier for the heavy user. We have developed this toolbar
primarily for internal usage but as with any of our materials we make them available under open licenses to the maximum extent possible.
Please visit www.itspublic.nl for more information.

The it's public ppt toolbar is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as
published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

The it's public ppt toolbar is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

A copy of the GNU General Public License can be found at: https://www.gnu.org/licenses/
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https://itspublic.typeform.com/to/T12Upd
https://www.gnu.org/licenses/


Toolbar installatieproces (1)
1. Download het installatiebestand via onderstaande link en sla het op in een map op je

computer. Download de toolbar.
2. [optioneel] Mocht je al een oude versie van de toolbar hebben geïnstalleerd, de-installeer deze

dan via het menu Programma's en herstart uw computer
3. Open het gedownloade setup bestand.
4. Het kan zijn dat Windows een safety-warning geeft (zie figuur hieronder). Dit komt omdat

it’s public nog een (kleine) onbekende publisher is. Nadat je klikt op ‘meer informatie’ kun je
op ‘toch uitvoeren’ drukken.

5. De setupwizard opent. Doorloop de stappen van de installatie.

6. Open PowerPoint, de werkbalk verschijnt automatisch in PowerPoint.
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/169pNiJerj82IP7-XxDlj0Y2yEEQDpfG_


7. Mocht de toolbar niet direct zichtbaar zijn zoals hierboven te zien is, dan moet je deze
alsnog handmatig instellen. Ga hiervoor naar Bestand → opties → Invoegtoepassingen →
onderaan kies je uit ‘COM-invoegtoepassingen’ en druk je op Start…, daar kun je it’s public
PowerPoint Addin aanklikken.

8. Je kunt nu aan de slag met de toolbar, veel plezier en productiviteit gewenst met het
gebruik. Je kunt ons altijd bereiken via de feedback knop of de link aan het begin van deze
handleiding  (een sub van de eerste menu knop).

9. Om je effectiviteit zo groot mogelijk te maken raden we je aan zoveel mogelijk templates in
te laden. Bijvoorbeeld die van ons, onder kopje inladen templates (2) zie je hoe je dit kunt
doen.
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Inladen templates (2)

Het is nuttig direct een aantal templates en bibliotheken bij de hand te hebben. Denk hierbij aan
standaard grafieken, kaarten en allerlei layouts voor je slides. De bibliotheken moeten eenmalig
worden gedownload en gekoppeld.

Stappenplan
1. Zet de templates en bibliotheken die je wil gebruiken bij elkaar in een mapje. Je kunt de

bibliotheken van it’s public hier downloaden.
2. Als je voor de eerste keer op een snelkoppeling klikt opent zich automatisch het menu om

te koppelen. Maak nu de koppeling door de juiste templates of bestanden onder het juiste
kopje aan te klikken. Heb je alle links gevuld ga dan naar het settings menu door op het
uitklappijltje te klikken.
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https://drive.google.com/drive/folders/1661tkgyXyIkm0Gy7MPP_R8R_hYayNV2A

