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Inloggen
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 van uw
accountbeheerder (‘supervisor login’) om
in te loggen en niet uw serienummer.
• Dit nummer eindigt altijd op -500. Indien u
nog niet beschikt over uw gegevens van uw
accountbeheerder, kunt u deze opvragen
via administratie@hogrefe.nl

Het beginscherm ziet u hiernaast.
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Automatisch verwijderen van testresultaten
Via ‘Databank’ kunt u instellen dat data na een
periode automatisch verwijderd wordt. Vink
‘Automatisch verwijderen activeren’ aan. Er
verschijnt nu een waarschuwing: klik op
‘Doorgaan’.
Stel in na hoeveel dagen u wilt dat data
verwijderd wordt (min. 5 en max. 3000
dagen). Kies daarnaast of u enkel afnames, of
afnames én testnemers wilt verwijderen.
• Let op: openstaande testuitnodigingen en
gearchiveerde resultaten worden hiermee niet
verwijderd.
• Vink ‘Automatische verwijderingen bijhouden’
aan om hiervan een logboek te creëren. En klik
op ‘Activeren en toepassen’ om alles op te slaan.
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Instellen van een toestemmingsverklaring
Via ‘Sjabloon aanmaken’ kunt u een
toestemmingsverklaring opstellen voor de
verwerking van persoonlijke gegevens. Klik
op ‘Toestemmingspagina aanmaken’ en vink
vervolgens het gelijknamige hokje aan. Er
verschijnt nu een waarschuwing: klik op
‘Doorgaan’.
U kunt nu uw toestemmingsverklaring
aanmaken: vul een titel, tekst en de naam
van uw instelling/contactpersoon in. Klik nu
op ‘Toepassen’.
• De verklaring wordt vanaf nu vóór iedere test
getoond. Wanneer een testnemer weigert zal
de test niet gestart worden.

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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