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Wat vind je op
Academic Software?
Uit de volledige lijst aan softwaretitels stelde VIVES een pakket van 140 titels samen.
Naast pakketten die je specifiek voor je opleiding nodig hebt, zijn onder andere volgende
titels in het VIVES-pakket van Academic Software inbegrepen:
• Office 365 online en lokale installatie gekoppeld aan jouw studentenaccount
• Een OneDrive opslagruimte van maar liefst 1 TB!
• McAfee Antivirus
• 	LinkedIn Learning met tal van instructiefilmpjes en oefenmateriaal om
Word, Excel, PowerPoint, Adobe InDesign, … te leren
• Toegang tot de voorleessoftware Alinea
• SPSS: software voor Statistische analyses
Ook titels die niet voor je opleiding, maar misschien wel voor je stage of bachelorproef interessant zijn,
vind je terug. Daarnaast kun je nog een aantal softwarepakketten bijkopen via Academic Software aan
zéér betaalbare prijzen. Zo vind je er Adobe Creative Cloud aan 65 euro voor het totale pakket!

Hoe werkt Academic Software?
Ga naar www.vives.be > Tools > Startpunt > Academic Software
Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om in te loggen op
het platform en toegang te krijgen tot je software.
Je kunt ook rechtstreeks naar Academic Software: www.academicsoftware.eu
• Log in met je VIVES-account en wachtwoord.
• Download en installeer alle benodigde software.
•	Lukt het niet of ervaar je een probleem? Neem telefonisch of via mail contact op met de helpdesk
van Academic Software. Indien nodig nemen zij ook je scherm over om je door de problemen
te loodsen. Zo kan, bijvoorbeeld bij een probleem in de examens, samen met jou zo snel mogelijk
een oplossing gezocht worden.
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Vragen of problemen?
De helpdesk!
Via het platform is ook de helpdesk van Academic Software bereikbaar. Zij bieden hulp en
ondersteuning bij download en installatie. Ook bij technische problemen met software gedurende het
jaar en zelfs tijdens je hele opleiding kun je bij hen terecht, zowel tijdens het academiejaar als tijdens
de vakanties. De helpdesk contacteren kan telefonisch of via mail. Indien nodig nemen zij ook, met
jouw toestemming, je scherm over om je zo snel mogelijk weer op weg te helpen.
Een abonnement op Academic Software is verplicht leermateriaal voor elke student.
Kostprijs bedraagt 20 euro en wordt aangerekend via de schoolfactuur.

info@academicsoftware.be of bel 03/327 30 70

www.academicsoftware.eu

