Installatie aanmelding ffRekenen vanuit ELO
Informatie voor ELO-beheerders
Inleiding
De software van IntraQuest kan worden ontsloten via een aanmelding via Entree van Kennisnet of
SURFconext van SURFnet. De aanmelding is mogelijk met individuele Entree-accounts of zogenaamde
federatieve accounts voor scholen.
Ontsluiting met licentiecode
Als onze programma's worden geopend met de hieronder vermelde 'elo'-hyperlinks, wordt
automatisch een account geopend die gekoppeld is aan het account van de leerling in de ELO.
https://ffleren.web.app/login/entree
https://ffleren.web.app/login/surf
Het is dus niet nodig om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.
Als men niet via een ELO wil werken is aanmelding met een (nieuw of bestaand) Google-account ook
mogelijk via https://ffleren.web.app/login/google.
Om vervolgens toegang te krijgen tot de software moet alleen éénmalig een licentiecode worden
ingevoerd. Bestellingen van licenties via onze webshop of via de boekhandel worden altijd met een
licentiecode ontsloten.
Ontsluiting zonder licentiecode
Als de aanmelding gebeurt via Entree of SURFconex is het ook mogelijk om het systeem zo in te stellen
dat elk leerling na aanmelding meteen in software aan de slag kan. Dit vereist dat de hyperlinks voor
de juiste doelgroep beschikbaar zijn en voor andere leerlingen niet.
Voor deze wijze van ontsluiting moet de school de BRIN-code doorgeven aan IntraQuest.
Let op!
De BRIN-code van 4 tekens is gelijk voor alle vestigingen van een onderwijsinstelling. Alleen met
BRIN-codes met twee extra cijfers kan de aanmelding per vestiging worden gespecificeerd.
De werking van deze aanmelding zonder licentiecodes moet in overleg met de systeembeheerder van
de school worden ingesteld en getest.
Toetsen
De toetsen zijn alleen toegankelijk met een zelf-gemaakte account via https://ffrekenen.nl/toets of
een Entree-account via https://ffrekenen.nl/elotoets.
Voor toetsen is altijd een activeringscode vereist. Die wordt zelf door de docent aangemaakt.
Docentenaccounts
Docenten krijgen gratis een account die toegang biedt tot het volgsysteem en veel docentenmateriaal.
Om veiligheidsredenen worden docentenaccounts handmatig ingesteld door onze helpdesk op basis
van een verzoek via het school-mailadres van de docent. Een docent maakt dus eerst een gewone
account aan en kan vervolgens via helpdesk@ffrekenen.nl vragen om deze account om te zetten naar
een docentenaccount.

