Kako očistiti brskalnik, da bo delo z AccountingBox-om hitrejše?
(Firefox, Chrome, Internet Explorer)
V nadaljevanju je opisano, katere informacije se hranijo v predpomnilniku brskalnika in kakšen vpliv
imajo na delovanje programske rešitve AccountingBox. Hkrati pa si lahko korak za korakom ogledate,
kako zgodovino pomnilnika pobrišete v brskalnikih Firefox, Chrome in Internet Explorer.

Kateri podatki so shranjeni v zgodovini predpomnilnika?
Predpomnilnik shranjuje začasne datoteke, kot so spletne strani in druge spletne medije, ki jih je
brskalnik prenesel z interneta. Rezultat je hitrejše nalaganje spletne strani in zmanjšanje obsega
porabljenega prometa. V brskalnikih se običajno nahaja tudi možnost upravljanja diska oz. prostora,
ki ga dodelite predpomnilniku, saj se v primeru prepolnega pomnilnika podatki prepisujejo, kar lahko
povzroči nepravilnosti delovanja brskalnika oz. značilnosti spletne strani, ki jo obiskujete.

Delovanje predpomnilnika pri uporabi AccountingBox-a
V primeru nadgradnje, AccountingBox uporabnika obvesti, da obstajajo novejše različice datotek, ki
jih potrebuje za nemoteno delovanje. Te datoteke nato avtomatsko pridobi in jih shrani v svoj
predpomnilnik.
Če datoteke niso posodobljen, lahko pride do motenj in nepravilnega delovanja med vašim
brskalnikom in sistemom AccountingBox. V takem primeru predlagamo ročni izbris celotnega
predpomnilnika, saj bo brskalnik ob ponovnem obisku spletne strani AccountingBox-a prejel
najnovejšo različico potrebnih datotek.
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Mozilla Firefox – brisanje predpomnilnika
1. Kliknite menijski gumb , izberite Zgodovina in nato Počisti nedavno zgodovino ….
2. Izberite, koliko zgodovine želite počistiti:
o Kliknite spustni meni poleg Časovni obseg brisanja in izberite »Vse«.

o

Nato kliknite na puščico poleg Podrobnosti, kjer izberete predpomnilnik.
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Chrome – brisanje predpomnilnika
1. V zgornjem desnem kotu kliknite meni
2. Kliknite Zgodovina in nedavni zavihki - Zgodovina, ki vam odpre okno:

3. Ob kliku na gumb »Izbriši podatke brskanja …« odpre pogovorno okno:

4. V spustnem meniju izberete vse od začetka.
5. Iz izbirnih polj označite oz. izberete Predpomnjene slike in datoteke.
6. Kliknite gumb Izbriši podatke brskanja.
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Internet Explorer – brisanje predpomnilnika

1. Kliknite gumb Orodja

, pokažite na Varnost in kliknite Izbriši zgodovino brskanja.

2. V oknu izberete oz. obkljukate »Začasne datoteke in pomnilnik« podatkov, ki jih želite
odstraniti iz računalnika, in kliknite Izbriši.

3. Za potrditev izbrisa pomnilnika, kliknete na gumb Izbriši/Delete.
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Povezave:
Firefox:
https://support.mozilla.org/sl/kb/izbrisite-zgodovino-brskanja-iskanja-prenosov
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95589?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl&oco=0
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/sl-si/internet-explorer/manage-delete-browsing-history-internetexplorer#ie=ie-11
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