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Beste student, welkom op VIVES!
We introduceren je graag in de VIVES-ICT 
 systemen. Deze systemen zijn essentieel om te 
kunnen starten met jouw opleiding en voor het 
volgen van je (online) lessen.



Startpunt voor studenten
Het startpunt is de plek waar je 
moet zijn voor een overzicht van 
alle digitale tools die je tijdens 
je opleiding nodig kunt hebben. 
Voor de meeste van deze tools 
zijn – via het startpunt - aparte 
pagina’s met tips en handlei-
dingen beschikbaar. 

Vind je tijdens je opleiding 
even je weg niet in de tools die 
je moet gebruiken? 
Ga dan zeker even op het start-
punt kijken! Het startpunt vind je 
door te surfen naar de website 
van VIVES. VIVES.be > studeren >
huidige studenten > startpunt.

Welke informatie is te vinden 
op het startpunt?
• Introductiesessies: Korte infor-

matieve video’s met uitleg en 
demo’s van de VIVES ICT-sys-
temen. Er zijn Introductiesessies 
voor reguliere studenten, voor 

studenten die een opleiding op 
afstand volgen of Engelstalige 
studenten. 

• Seppo-game: Een online game 
met informatie over de VIVES 
ICT-systemen die je zelfstandig 
thuis kan spelen. Ontdek er al-
les over op de ommezijde van 
deze flyer. 

• Servicedesk: Heb je toch nog 
een technische vraag bij één 
van de tools of systemen? 
Maak gebruik van onze Servic-
desk! 
VIVES.be > studeren >  
ondersteuning > servicedesk 
Je vindt er een overzicht van 
veelgestelde vragen (FAQ), een 
link naar de statuspagina van 
verschillende IT-services, alsook 
de mogelijkheid om je vraag of 
probleem online in te dienen 
via een webformulier. Om aan 
te melden op de servicedesk 
gebruik je je r-nummer en 
wachtwoord. 

Aan de slag met 
de VIVES ICT-systemen



Academic Software 
 (+laptop aanbod)
• Academic Software is het 

platform waar je legale én 
meest recente software kunt 
downloaden die nodig is voor 
jouw studie op VIVES. Het lijkt 
wel de ’Netflix’ van de studen-
tensoftware. Zo goed als alle 
softwarepakketten die je nodig 
hebt of gewenst zijn tijdens een 
opleiding, zijn via Academic 
Software beschikbaar. Er is ook 
heel veel software voorzien 
voor niet-IT opleidingen. De prijs 
is laag gehouden (€ 25 per 
academiejaar). Via je VIVES-ac-
count krijg je toegang tot Aca-
demic Software. Deze verplichte 
software mag vanzelfsprekend 
ook legaal op je eigen laptop 
worden geïnstalleerd. Zo wordt 
lessen volgen met je laptop 
een stuk eenvoudiger, en is 
deze software ook beschikbaar 
tijdens het studeren.

Meer uitleg over Academic 
software kan je vinden via de 
VIVES.be > studeren > huidige 
studenten > startpunt > soft-
ware > academic software 

• Naast zo’n aanbod van 
software, heeft Academic 
Software ook een laptop 
aanbod. Dit aanbod (‘aca-
demic shop’), samen met het 
aanbod van de ‘campusshop’, 
kan je vinden via de VIVES.be > 
studeren > huidige studenten > 
startpunt > meer weten > een 
laptop kopen

• Heb je vragen over het aan-
schaffen van een laptop of 
omtrent de software uit het 
Academic Software aanbod? 
Dan kan je steeds terecht bij 
de helpdesk van Academic 
Software via mail 

  info@academicsoftware.be of 
telefonisch +32 (0)3 327 30 70. 



Het SEPPO-spel zal je, aan de hand 
van een virtuele rondleiding in een 
digitaal kot, spelenderwijs de be-
langrijkste VIVES ICT-systemen 
leren kennen. Lees bij aanvang van 
de rondleiding onderstaande spel-
regels zorgvuldig na.

Aanmelden
1. Surf naar seppo.io

2. Klik rechts bovenaan op LOGIN

3. Klik op English en wijzig naar Nederlands.

4. Klik op Speler.

5. Geef de code in die je kan vinden op de website van VIVES.  
VIVES.be > studeren > huidige studenten > startpunt >  
speel de SEPPO-game  
Klik in SEPPO op doorgaan.

6. Vul je volledige naam en e-mailadres in.

7. Klik vervolgens op Doorgaan.

8. Noteer de spelercode om eventueel nadien  
het spel te hervatten.

9. Klik op Door naar het spel.

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



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 kotbe-
zoek 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 filmfrag-
ment via het icoon. 

• Instructie: lees de instructie 
onder het filmfragment. De in-
structie 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

Welke informatie  
en ICT-systemen  
leer je kennen?
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