Handleiding kiosk modus (windows 8)
Kiosk modus ACTIVEREN
Stap 1: Ga naar bureaublad
Ga naar het bureaublad door de “Desktop” tegel aan te klikken vanuit het start scherm:

Figuur 1 - Desktop tegel op het start scherm

Stap 2: Start de applicatie “Secure Lockdown”
Dubbelklik op het icoontje “Secure Lockdown Standard Edition” op het bureaublad

Figuur 2 - Kisok modus opstarten

Er zal een melding verschijnen om aan te geven dat het programma Secure Lockdown is gestart in de
achtergrond. Klik op OK.

Figuur 3 - Secure Lockdown draait in de achtergrond

Stap 3: Kiosk modus activeren
Druk de toetsencombinatie ALT + SHIFT + S op het toetsenbord.
Er zal gevraagd worden naar een wachtwoord, zoals getoond in Figuur 4.
Geef het wachtwoord "touchtinker" in (1), en klik op APPLY (2).

Figuur 4 - Ingeven paswoord

Vink nu het vakje aan naast “Enable Secure Lockdown” (zie Figuur 5) (1).
En druk vervolgens op APPLY. (2)

Figuur 5 - Activeren van de kisok modus

Nog even bevestigen dat we inderdaad de kisok modus willen activeren.
Druk op JA.

Figuur 6 - Bevestiging activeren kiosk modus

We moeten nu afmelden in windows om het proces te voltooien.
Druk op JA om automatisch af te melden.

Figuur 7 – Afmelden

We zijn nu afgemeld en krijgen een scherm te zien zoals getoond in Figuur 8.
Sleep nu met de vinger van de onderkant van het scherm naar de bovenkant van het scherm.

Figuur 8 - Windows 8 Lock Screen

We kunnen nu terug aanmelden in Windows door gewoon te klikken op het icoontje in het midden
van het scherm, met de naam "KERF".
Daarna zal de kiosk modus actief zijn en wordt de k.ERF applicatie getoond.

Figuur 9 – Aanmelden

Kiosk modus DE-ACTIVEREN
Om de kiosk modus te de-activeren en terug in Windows te geraken (bijvoorbeeld voor het wijzigen
of toevoegen van content), sluit een toetsenbord aan via usb en druk de toetsencombinatie
ALT + SHIFT + S op het toetsenbord.

Geef nu het paswoord "touchtinker" in en druk op APPLY. (zie ook Figuur 4)
Vink nu het vakje UIT naast “Enable Secure Lockdown” (zie ook Figuur 5) en druk onderaan op APPLY.
Bevestig met JA. (vergelijkbaar met Figuur 6)
Druk op JA om af te melden in windows. (vergelijkbaar met Figuur 7)

