
Verouderde versies niet meer ondersteund

De knmp kiest ervoor om zichtbaar-
heid in deze verouderde browsers 
niet meer te ondersteunen, omdat 
vanaf januari 2016 de veiligheidsre-
gels op internet wereldwijd worden 
aangescherpt. Daarnaast ondersteunt 
Microsoft, leverancier van Internet 
Explorer (ie), vanaf januari alleen nog 
de recentste browserversies. De reden 
is dat oudere systemen trager en on-
veiliger zijn, waardoor er meer risico 
op virussen en misbruik bestaat.
Wat betekent dat voor gebruikers van 
de knmp Kennisbank? Afgelopen au-
gustus is een release uitgebracht waar-
door ondersteuning van ie 7 vervalt. 
Vanaf 1 januari wordt ook ie 8 niet 
meer ondersteund. De Kennisbank is 
vanaf die datum niet meer beschikbaar 
in die browser.
Vanaf 1 januari 2016 hanteert de 
knmp de ‘N min 3-richtlijn’. Dat 
betekent dat de knmp Kennisbank 
tot 3 ie-versies terug goed te raadple-

gen is. Hoe werkt dat in de praktijk? 
Microsoft heeft onlangs met de intro-
ductie van Windows 10 een nieuwe 
browser ‘Edge’ gelanceerd. Binnenkort 
zal Microsoft ie-versie 12 lanceren. 
De knmp ondersteunt dan naast die 
ie-versie de ie-versies 9, 10 en 11.  
In al deze vier browsers wordt de 

knmp Kennisbank goed en veilig 
weer gegeven.
Bij vragen kunt u contact opnemen 
met de Helpdesk knmp Kennisbank 
via kennisbank@knmp.nl. Meer over 
releases of de verbeterde zoekfunctie is 
te vinden op de homepage in de on-
derste balk onder ‘handleiding’  

Browser belangrijk voor
weergave knmp Kennisbank
Voor een goede weergave van de knmp Kennisbank adviseert de knmp de 
gebruikers hun internetbrowsers te actualiseren. Vanaf januari 2016 is 
het niet meer mogelijk om de applicatie te 
raadplegen via Internet Explorer 8 of lager.
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Zuidoost II; H.A. Steen, Zuidwest II.

Hoe kan ik de knmp Kennisbank (veilig en 
optimaal) raadplegen?
Upgrade uw browser voor pc én mobiel of vraag uw systeembeheerder dat te 
doen. Gebruik de laatste versie van de browser Firefox, Chrome of Opera of 
gebruik Internet Explorer 9 of hoger. Gebruik op uw mobiel of tablet ook een 
recente versie van uw favoriete browser.
Upgrade uw besturingssysteem of laat het upgraden door uw systeembeheer
der. Met name Windows xp is onveilig. xp wordt sinds april 2014 al niet meer 
door zijn fabrikant Microsoft ondersteund.

Nieuwe verbeteringen en functionaliteiten Kennisbank
Bij de afgelopen release zijn verschillende nieuwe functionaliteiten geacti
veerd en verbeteringen doorgevoerd. De meest in het oog springende zijn: 
de mogelijkheid om een voorkeurfilter te activeren en de verbeterde sorteer
functie bij het zoeken.
Via het nieuwe voorkeurfilter is sneller en gerichter een zoekopdracht te 
doen. Zo is een snellere route naar bijvoorbeeld de stofmonografie naar het 
Informatorium Medicamentorum mogelijk. Een ingesteld filter blijft bewaard 
en is actief tot een filter (of filterset) verwijderd of gewijzigd wordt.
Gebruikers kunnen nu hun eigen Kennisbank accountgegevens inzien. 
Zoekresultaten kunnen worden gesorteerd, geprint of naar Excel geëxporteerd.
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