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Inloggen en instellingen openen
HTS 5 is vanaf elke computer met een
internetverbinding te gebruiken. Ga naar:
https://www.hogrefe-online.com en log
hier in met de gegevens die u per e-mail
heeft ontvangen.
Het beginscherm van HTS 5 ziet u
hiernaast. Klik hier rechtsboven op het
pijltje en vervolgens op ‘instellingen’ om
uw instellingen te openen.
Er opent zich dan een instellingsoverzicht. Deze opent automatisch in het
eerste tabblad: Algemeen.
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Algemeen
Via Systeemtaal kunt u hier de taal van
HTS 5 veranderen (let op: hiermee verandert de taal van de tests en rapporten
niet).
Daarnaast kunt u hier via ‘E-mailnotificaties’ aangeven of, en zo ja wanneer u emailnotificaties wilt ontvangen.
• Notificaties over testsessies: wanneer een
test gestart, afgebroken en/of voltooid is.
• Notificaties over krediet: wanneer het bijna
op is (kies zelf een minimum) of wanneer
het volledig op is.

Beveiliging
Via het tabblad ‘Beveiliging’ kunt u uw wachtwoord wijzigen. Klik op ‘Wachtwoord wijzigen’, vul
de oude en nieuwe gegevens in en sla op door op ‘toepassen’ te klikken.
Daarnaast kunt u hier via ‘Automatisch afmelden’ instellen na hoe veel minuten u automatisch
afgemeld wordt (let op: deze optie kan niet uitgezet worden). Ook hier worden wijzigingen
opgeslagen door op ‘toepassen’ te klikken.

Krediet
Via het tabblad ‘Krediet’ vindt u hoe veel
krediet u nog heeft per test.
Vink rechtsonder ‘Geavanceerd’ aan om te
zien hoe vaak u nog tests kun afnemen,
rapporten kunt opstellen en resultaten kunt
exporteren.
• De extra kolom ‘Toegewezen’ wordt nu ook
zichtbaar. Hier vindt u hoeveel krediet
gereserveerd staat (wanneer een uitnodiging is
verstuurd maar nog niet geopend).
• Beschikbaar minus toegewezen krediet is
hoeveel krediet u daadwerkelijk nog kunt
gebruiken.

Sjabloon aanmaken 1/2
Via het tabblad ‘Sjabloon aanmaken’ kunt
u extra invoervelden aanmaken welke
worden gevraagd wanneer u een nieuwe
testnemer aanmaakt (individuele afname)
of wanneer een testnemer een test begint
(groeps-afname).
Wilt u bijvoorbeeld weten wat iemands
woonsituatie is? Klik dan op ‘Nieuw invoerveld’. Er opent zich nu een venster: hier
geeft u het invoerveld eerst een naam (bv.
Woonsituatie).

Zie volgende pagina voor verdere uitleg.

Sjabloon aanmaken 2/2
Verder kiest u een veldtype: in dit geval ‘Lijst’, omdat de testnemer uit een lijst met woonsituaties
kan gaan kiezen (in plaats van lijst, kunt u ook voor getal, tekst, datum, of tekst en lijst kiezen).
Geef bij ‘Inhoud’ aan uit welke opties een testnemer kan kiezen (bv. één- en twee-oudergezin).
• Vink onderaan aan of dit invoerveld gevraagd moet worden bij het invullen van een test, en of het getoond
moet worden in een rapport.
• Voor groepslinks moet u dit nogmaals aanzetten door ‘Woonsituatie’ aan te vinken via ‘Van testnemer
registreren’ wanneer u een groepslink aanmaakt.

Meer uitleg, tips en hulp
Wilt u meer uitleg en tips over andere functies van HTS 5?
Bekijk dan de overige korte handleidingen via onze website www.hogrefe.nl
Hebt u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Bekijk dan ook eens onze introductievideo. Uiteraard kunt u ook altijd
contact met ons opnemen via advies@hogrefe.nl
We hopen dat onze tests en vragenlijsten van waarde zijn bij uw werkzaamheden!
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