
3. Klik op ‘English’ en wijzig naar ‘Nederlands’. 

4. Klik op ‘Speler’. 

1. Surf naar seppo.io 

2. Klik rechts bovenaan op LOGIN

7. Noteer de spelercode om eventueel nadien het spel te hervatten.
  Klik op ‘Door naar het spel’. 

8. Het spel is opgestart. Volg de verdere instructies van het spel. 

5. Geef volgende code in: 288GFF en klik op ‘Doorgaan’. *

6. Vul je volledige naam en e-mailadres in. 
  Klik vervolgens op ‘Doorgaan’.

MAAK KENNIS MET 
DE VIVES ICT-SYSTEMEN

BESTE STUDENT,  WELKOM OP VIVES!

We introduceren je graag in de VIVES ICT-systemen. Aan de hand van een virtuele rondleiding 
in een digitaal kot zal je spelenderwijs de belangrijkste VIVES ICT-systemen leren kennen. 
Deze systemen zijn essentieel om te kunnen starten met jouw opleiding en voor het volgen van 
je (online) lessen.

Lees daarom de onderstaande spelregels zorgvuldig na.

HOE BEZOEK JE HET DIGITAAL KOT?

* Werkt de code niet? Ga naar www.vives.be/tools/ictintro



WELKE INFORMATIE EN ICT-SYSTEMEN LEER JE KENNEN? 

SPELREGELS

     HOE ZIET HET KOT ERUIT?         

Het kotbezoek verloopt via een spel bestaande uit 6 levels. Elk level bestaat uit een 360°-foto    
waarmee je – via slepen in de foto – het volledige kot kan bekijken.
Zoek alle ankerpunten       op de 360°-foto. 

         BEN IK GOED BEZIG? 
Als je jouw voortgang wil zien, klik dan bovenaan 
op de banner om je speloverzicht te bekijken.

    WAAR MOET IK NAARTOE?
Klik bij aanvang van je kotbezoek op de knop ‘legende’. Vink de optie aan 
om de namen en bijgevolg de chronologie van de opdrachten te zien in elk level.

    HOE VERDIEN IK PUNTEN?  
Achter elk ankerpunt       zit een opdracht die bestaat uit: 

 • Een filmfragment: bekijk en beluister het fragment. 
  Tip: Maximaliseer het filmfragment via het icoon.

 • Instructie: lees de instructie onder het filmfragment. De instructie loodst je naar de juiste     
  documenten om de vragen te kunnen beantwoorden. 

 • Vraag: met juiste antwoorden op de vragen sprokkel je extra punten!

 • Welkom in VIVES!
 • Wat is het VIVES Startpunt? 
 • Hoe moet je jouw VIVES-account beheren? 
 • Hoe krijg je toegang tot het Wifi-netwerk? 
 • Wat is je ISP? 
 • Waar kan je jouw uurrooster vinden? 
 • Wat is Toledo? 
 • Wat is een Toledo-cursus? 
 • Wat is een Toledo-community? 
 • Wat is Kaltura?
 • Wat is LinkedIn Learning? 

 • Hoe werkt jouw webmail? 
 • Wat is Microsoft Office 365? 
 • Wat is Academic Software? 
 • Wat is Belnet FileSender? 

 • Wat is de Servicedesk? 

 • Einde


