Status testsessies
Gebruikershandleiding voor het Hogrefe Testsystem

Inloggen
Ga naar het volgende internetadres: www.hogrefe-online.com
U kunt hier uw serienummer en wachtwoord invullen.
Klik vervolgens op ‘Aanmelden’ om in te loggen in het Hogrefe Testsystem.

Nadat u bent ingelogd, wordt het startscherm weergegeven.

Klik linksboven in de groene balk op ‘Status testsessies’.

Er opent nu een nieuw scherm:

Zoeken, filteren en sorteren
Status testsessies is eigenlijk een soort archief van al uw activiteiten. Standaard staan de tests
geordend op datum, maar u kunt alle kolommen oplopend en aflopend sorteren. Klik op de kop van
de kolom (bijvoorbeeld op ‘Test’) om die kolom te sorteren.
Tevens kunt u rechtsboven zoeken op bijvoorbeeld de naam van de testnemer. Een andere
zoekmogelijkheid is het filter: klik rechts bovenaan op de drie horizontale streepjes om de
filteropties te tonen. U kunt daar bijvoorbeeld kiezen om alleen alle afgeronde tests weer te geven.

Legenda symbolen
De symbolen in de vierde kolom geven u informatie over de status van de desbetreffende test.
Een envelopje betekent dat de testnemer nog niet aan de test is begonnen.
Een rood rondje met een streep betekent dat u de test heeft geannuleerd.
Een rood kruisje betekent dat de testnemer de test heeft afgebroken.
Een groen vinkje betekent dat de test is voltooid.
Een klokje betekent dat de testnemer de test op dat moment aan het invullen is.
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Uitnodiging tonen of annuleren

Indien u een link heeft aangemaakt voor een test kunt u deze altijd terugzoeken in Status
testsessies. Vink de test aan waarvan u de link wilt zien en klik bovenin op ‘Uitnodiging tonen’.
Als u een link aanmaakt wordt er krediet gereserveerd. Bij ‘Instellingen -> krediet’ kunt u zien
hoeveel beschikbaar krediet u nog heeft, en hoeveel daarvan is toegewezen/gereserveerd.
U kunt dit krediet weer vrijgeven door de test te annuleren. Dit kan alleen als de test nog niet is
begonnen en er dus een envelopje staat. Wilt u een test annuleren, vink dan de betreffende test aan
en klik bovenin op ‘Uitnodiging annuleren’.

Link opnieuw activeren

Wanneer de testnemer de test heeft onderbroken kunt u de link weer activeren zodat hij/zij verder
kan gaan waar hij gebleven was. Dit kunt u doen door de test aan te vinken en bovenin op ‘Doorgaan
met test’ te klikken. De testnemer kan hierna met dezelfde link weer doorgaan met de test.

Resultaten bekijken

De meest recent klaargezette en afgeronde tests staan standaard bovenaan. Hierdoor is Status
testsessies ook een eenvoudige manier om de resultaten van een testnemer te bekijken. Door te
dubbeklikken op de rij van de afgeronde test komt u gelijk bij de juiste resultaten.
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Archiveren
Na verloop van tijd kan het overzicht van Status testsessies erg vol worden. U kunt er dan voor
kiezen om een deel van de weergegeven testsessies te archiveren. Het kan bijvoorbeeld handig zijn
om alle afgebroken tests te archiveren, of alle testsessies van meer dan één jaar oud. Wanneer u de
tests die u wilt archiveren selecteert, kunt u bovenaan klikken op ‘Archiveren’.

Let op: deze tests zijn dan standaard niet meer zichtbaar in het overzicht. Wel kunt u ze nog
terugvinden door gebruik te maken van de filterfunctie.

4

