
Fixar pestanyes del navegador30

El d’avui serà un mini consell, en el que us explicarem una funcionalitat que

incorporen la majoria de navegadors, que us pot resultar força útil per al

vostre dia a dia.

Es tracta de la funció fixar pestanyes.

Què ens permet fer aquesta funcionalitat?

Doncs com diu el seu nom ens permetrà deixar fixades o anclades les

pestanyes del navegador que vulguem i d’aquesta manera quan tanquem i

tornem a obrim el navegador apareguin directament sense haver d’estar

obrint-les cada vegada.

Si com jo, sou dels que cada matí, al començar a treballar us obriu de forma

ritual la pestanya del correu, la pestamya de whatsapp web, la pestanya de

Google Calendar, i un seguit de webs més, dia rere dia, aquesta

funcionalitat us anirà perfecte per què us permetrà estalviar el temps i la

feina d’haver-ho de fer.



Com es fa?

Primer haureu de tenir obertes, al navegador, les pestanyes que vulgueu

fixar:

Per l’exemple hem obert el whatsapp web, el Gmail, Google calendar,

Google Keep i el blog de noves tecnologies.

Un cop obertes ens col·locarem sobre d’una de les pestanyes, clicarem el

botó dret del ratolí i seleccionarem la opció fixa:



Haurem de fer el mateix amb la resta de pestanyes que vulguem que

quedin fixades i ja està. La propera vegada que obrim el navegador ens

apareixeran sense fer res.

Un cop fixades podrem canviar-les d’ordre per endreçar-les al nostre gust

mantenint el botó esquerre del ratolí sobre la pestanya i arrossegant.

Si en algun moment decidim que volem desfixar alguna pestanya que

teníem fixada hem de fer el mateix: botó dret sobre la pestanya i

seleccionem la opció no fixis :

Per aquest exemple hem utilitzat el navegador Google Chrom.



Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a que proveu 
aquesta funcionalitat i ens expliqueu com us ha anat.

nntt@aurigrup.cat

Recordeu que podeu recuperar qualsevol consell tecnològic al nostre blog!

nntt.auria.org
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