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mogelijk al aanvoelde, in Plasma kun 
je meerdere panelen hebben. Klik 
nu ergens op je bureaublad met de 
rechtermuisknop. Je krijgt dan een 
pop-up. Plaats je muis boven ‘Paneel 
toevoegen’. Dit zorgt ervoor dat een 
tweede pop-up zichtbaar wordt. Er 
zijn een aantal standaard panelen. 
Het ‘Default openSUSE paneel’, 
en ook het ‘Standaard paneel’, 
zijn gelijk aan het paneel dat je nu 
onderaan je scherm ziet. Een leeg 
paneel is precies wat het zegt te 
zijn, een paneel met niets erin. Een 
‘Menubalk Toepassingen’ is gemaakt 
om dienst te doen als menubalk 
bij globale menu’s, maar daarover 
straks meer.

Voeg nu een leeg paneel toe. Dit 
zal waarschijnlijk aan de bovenzijde 
van je scherm geplaatst worden. Aan 
de rechterzijde zie je een hamburger 
menu, klik op dit menu. Er verschij-
nen nu wat knoppen. Door op de 
knop ‘Schermrand’ te klikken en 
deze vast te houden, kun je het pa-
neel van plaats veranderen door het 
simpel naar een andere schermrand 
te verslepen. Door de knop ‘Hoogte’ 
in te toetsen en vast te houden kun 
je de hoogte van het paneel instel-
len.  Met ‘Widgets Toevoegen’ kun je 
Widgets aan het paneel toevoegen 

en een paneel scheider geeft je de 
mogelijkheid om ruimte vrij te hou-
den in het paneel. ‘Meer Instellingen’ 
maakt het mogelijk de uitlijning en 
de zichtbaarheid in te stellen. De 
overige mogelijkheden spreken voor 
zich. Boven de knoppen en onder het 
paneel zit een balk ingeklemd. Deze 
balk bevat ‘pijltjes’, deze geven je 
de mogelijkheid om de (maximale) 
breedte in te stellen. Je weet nu alles 
om (extra) panelen te creëren.

GLOBAAL MENU 
Iedereen die kennissen heeft die 
gebruik maken van de iOS desktop 
zullen de lofzang over een globaal 
menu herkennen. In iOS is er in de 
interface boven aan het scherm 
een menubalk (in Plasma wordt dat 
een paneel genoemd). Het menu 
van de actieve applicatie is in deze 
menubalk weergegeven. Wordt 
een andere applicatie de actieve 
applicatie dan zal de inhoud van de 
menubalk zich aanpassen. Vele iOS 
gebruikers zullen dit bestempelen 
als iOS specifiek. Speciaal voor deze 
gebruikers: welkom in de Plasma 
wereld.

In Plasma kun je kiezen voor een 
menubalk voor elke applicatie, maar 
je kunt ook kiezen voor een globaal 

menu. Een eigen menubalk voor elke 
applicatie is standaard, maar met 4 
muisklikken zet je het om naar een 
globaal menu. Je gaat als volgt te 
werk; (1) rechtermuisknop ergens op 
het bureaublad; Paneel toevoegen 
en dan (2) Menubalk Toepassing. 
(3) Klik op het hamburgermenu van 
het paneel, vervolgens (3) Widget 
toevoegen. (4) Drag en drop Widget 
Globaal menu naar het paneel. 
Klaar!

DE KUBUS
Over Plasma schrijven zonder dat de 
kubus aandacht krijgt kan natuurlijk 
niet. Voor diegene die nog onbe-
kend zijn met de kubus; de kubus 
is het ultieme stukje Eye-candy van 
Plasma. Normaal, bij het wisselen 
van virtuele bureaubladen, ‘ver-
springt’ het scherm naar het andere 
virtuele bureaublad. Maar bij de 
kubus worden de virtuele bureau-
bladen geprojecteerd op een kubus. 
Vervolgens draait de kubus naar het 
gewenst virtuele bureaublad. Hoe 
krijg je dat voor elkaar? Simpel! Ga 
naar ‘Systeeminstellingen’, selecteer 
onder ‘Werkruimte’ het ‘Gedrag van 
bureaublad’ en selecteer vervolgens 
‘Bureaubladeffecten’. De anima-
tie staat prominent bovenaan: 

‘Animatie met bureaubladkubus’, 
zet deze aan en open het configu-
ratiescherm hiervan (knopje rechts 
met twee schuifjes). Zet de duur van 
de animatie op 1500 msec, dit geeft 
een vrij rustig beeld. Later kun je 
dit nog aanpassen. Scrol vervolgens 
naar beneden. Helemaal onderaan, 
onder het kopje ‘Vensterbeheer’, 
schakel je ‘Bureaubladkubus’ ook in. 
Vervolgens kies je aan de linkerzijde 
‘Virtuele bureaubladen’ en hier zet 
je de Animatie op ‘Animatie met 
bureaubladkubus’. Als je nu van 
virtueel bureaublad wijzigt begint 
automatisch de kubus animatie.

Nu we toch in deze hoek zijn; klik 
ook eens op schermranden. Hier 
kun je acties aan randen en hoeken 
toevoegen. Het is misschien een 
beetje te veel van het goede om alle 
hoeken en randen te gebruiken. 
Maar een leuke start is bijvoorbeeld 
om de bovenrand te voorzien van 
‘Bureaubladkubus – cilinder’. Klik 
op het vierkantje in het midden aan 
de bovenrand in de afbeelding). Klik 
vervolgens op ‘Toepassen’. Beweeg 
je muis nu naar de bovenkant van 
je scherm, deze zal nu oplichten, je 
scherm zal nu de vorm aannemen 
van een cilinder. Door nu te klikken 
op het scherm met de linkermuis-
knop en deze vast te houden kun je 
de cilinder draaien. Ben je tevreden, 
dubbelklik dan met de linkermuis-
knop en het getoonde bureaublad 
wordt dan het huidige/actieve bu-
reaublad. Hier worden zelfs hardcore 
Apple Lemmings stil van.

Je hebt nu een korte rondleiding 
gehad, schroom niet om op een 
regenachtige avond Plasma te gaan 
ontdekken, en zet je bureaublad(en) 
helemaal naar je hand.

LINKS
KDE Plasma: 
https://kde.org/plasma-desktop  

Door te klikken 
op het scherm met 
de linkermuisknop 
en deze vast te 
houden kun je de 
cilinder draaien
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