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Beheermodule

De beheermodule van Prowise wordt gebruikt voor alle instellingen rondom locaties, groepen, medewerkers en

wachtwoorden. Prowise-accounts die in de beheermodule worden aangemaakt zijn te gebruiken voor al onze

Prowise cloud-oplossingen (waaronder Prowise GO en Prowise Presenter).

De beheermodule is op de volgende manieren te openen:

Ga naar account.prowise.com en log in met je e-mailadres en

wachtwoord.

Klik vanuit Prowise GO op het hamburgermenu (linksonder) en

kies voor  ‘Beheermodule’.

Klik vanuit Prowise Presenter op het tandwiel en kies voor

‘Account’.

Klik vanuit www.prowise.com rechtsboven op ‘Inloggen’ en log

in met je e-mailadres en wachtwoord. Kies vervolgens voor het

app launcher-icoon en ga naar ‘Account’.
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Onderstaand leggen we aan de hand van een korte beschrijving de verschillende onderdelen in de beheermodule

uit.

Mijn profiel

Onder het kopje ‘Mijn profiel’ staan de gegevens van het account dat momenteel is ingelogd. Stel hier je eigen

gegevens in, zoals naam, e-mail, wachtwoord, taal en type gebruiker

Wanneer je de naam van het bestuur aangeklikt, klapt er een menu met meerdere keuze-opties uit:

Bestuursinstellingen

In de ‘Bestuursinstellingen’ vind je een overzicht van alle instellingen, eventuele Basispoort-, Google-, of

Microsoft- koppelingen en heb je hier een overzicht van alle beheerders. Wanneer je als school of bestuur

gebruik maakt van Prowise GO zorgen wij ervoor dat alles van tevoren is ingesteld om direct aan de slag te gaan.

Denk hierbij aan het aanmaken van leerkrachten en leerlingen en het plaatsen van de juiste personen in de juiste

groep(pen) of klas(sen). De pakketbeheerder kan te allen tijde deze gegevens aanpassen.

OPMERKING!

Let op: Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een Basispoort-koppeling, zijn deze gegevens
vaak niet te wijzigen. Dit komt doordat de koppeling met Basispoort leidend is. Is er iets wat
gewijzigd moet worden? Doe dit dan in Basispoort en vervolgens zal dit automatisch
doorgevoerd worden in Prowise GO.

Integraties

Onder ‘Integraties’ zie je een overzicht van de koppelingen die hebben plaatsgevonden. De wijzigingen in

bijvoorbeeld Basispoort, Google of Microsoft worden iedere nacht automatisch gesynchroniseerd. Hier hoef je

als gebruiker dus niet zelf iets mee te doen, maar is het wel een handig overzicht om te zien wat er die nacht

precies gesynchroniseerd is.

Mocht het zo zijn dat het noodzakelijk is dat er een synchronisatie plaats moet vinden die niet automatisch is

doorgevoerd, dan kan een van onze Prowise Helpdeskmedewerkers je hierbij assisteren.
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Locatiebeheer

Onder ‘Locatiebeheer’ zie je welke scholen allemaal in je “pakket” zitten. Wanneer er gekozen is voor een

bestuursbreed-pakket zie je onder het kopje ‘Locatiebeheer’ alle scholen die in het betreffende bestuur/of

stichting zit. Prowise zorgt er altijd voor dat deze omgeving helemaal is ingericht voor jullie, gebruiken jullie

Basispoort? Dan is de synchronisatie automatisch. Wanneer er onder het kopje ‘Extern beheerd’ een ‘ja’ staat, wilt

dit zeggen dat er een koppeling is met Basispoort en dus de synchronisatie automatisch gebeurd. .

Wanneer er een locatie is geselecteerd, verschijnt er een overzicht van medewerkers die aan deze locatie

gekoppeld zijn. Pakketbeheerders zijn automatisch aan alle locaties gekoppeld.
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Groepenbeheer

Onder ‘Groepenbeheer’ is het mogelijk om groepen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer jouw

school gebruik maakt van de Basispoort-koppeling zal dit allemaal automatisch gesynchroniseerd worden.

Wanneer je geen basispoort-koppeling hebt, zal Prowise voor een ingerichte school zorgen. Mocht je dan toch

handmatig groepen willen aanmaken kun je dit aan de hand van de volgende knoppen doen:

Toevoegen
Voeg nieuwe groepen aan locatie(s) toe.

Wijzigen
Selecteer en wijzig de naam en/of locatie van een groep.

Verwijderen
Selecteer en verwijder een groep.

Wanneer je een groep selecteert, verschijnt er aan de rechterkant een gebruikersoverzicht van alle medewerkers

en leerlingen die aan deze groep gekoppeld zijn. Wederom zijn pakketbeheerders automatisch gekoppeld aan

alle groepen. Om medewerkers of leerlingen te koppelen aan groepen klik je op ‘Toevoegen’.

Wanneer de plaatjeslogin door leerlingen uit de geselecteerde groep gebruikt wordt, zijn in het

gebruikersoverzicht de ingestelde plaatjes zichtbaar. Onder het hoofdstuk ‘Leerlingen’ in deze handleiding lees

je meer over het wijzigen van plaatjeslogin.

OPMERKING!

Let op: na het wijzigen van een groep moet de pagina vernieuwd worden om opnieuw gebruik
te kunnen maken van de knop ‘Wijzigen’ of ‘Verwijderen’.

Groepsavatar weergeven op inlogpagina

Selecteer een groep en klik op ‘Wijzigen’ en kies vervolgens voor ‘Groep bewerken’. Om een avatar op de

inlogpagina van Prowise GO te laten verschijnen dien je een vinkje te plaatsen bij “Groepsicoon weergeven op

inlogscherm”. Wanneer je voor deze optie gekozen hebt, hoeven leerlingen niet meer met hun e-mailadres in te

loggen. Ze klikken dan op hun groepsavatar en vervolgens op hun naam en vullen dan hun wachtwoord in of

selecteren hun plaatjes van de plaatjeslogin.
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Medewerkersbeheer

Onder ‘Medewerkerbeheer’ is het mogelijk om medewerkers toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer jouw school gebruik maakt van de Basispoort-koppeling zal dit allemaal automatisch gesynchroniseerd

worden. Mis je nog een gebruiker die niet in Basispoort staat of maakt jouw school geen gebruik van Basispoort,

dan is het altijd mogelijk om medewerkers aan te maken of te wijzigen. Gebruik hiervoor de volgende knoppen:

Toevoegen
Voeg nieuwe gebruikers (medewerkers) toe.

Wijzigen
● Selecteer en wijzig de naam en/of het e-mailadres van een medewerker.
● Stel de rechten voor het bestuur, de locaties en de groepen in.
● Stuur een activatie- of wachtwoord resetten-mail naar de medewerker.

Verwijderen
Selecteer en verwijder een medewerker.

OPMERKING!

Wanneer nieuwe medewerkers zijn toegevoegd, is er direct een Prowise-account aangemaakt.
De volgende dag is er ook een Google Workspace for Education- of Microsoft 365-account en
kan de medewerker inloggen op een Chromebook, via een Prowise Windows device of in de
Chrome Browser.

Eerste inlog op een nieuw medewerkersaccount

Wanneer een medewerker een nieuw account heeft, logt hij/zij voor het eerst in via de activatiemail.

Heeft de medewerker het wachtwoord nodig om de mail op te kunnen halen? Gebruik dan het tijdelijke

wachtwoord voor de eerste inlog. Hierna kiest de medewerker een nieuw en veilig wachtwoord.

Voor een tijdelijk medewerkerswachtwoord:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Medewerkersbeheer’.

3. Selecteer de medewerker.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Onder ‘Tijdelijk wachtwoord’ staat de code.
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Wachtwoorden

Wachtwoord vergeten

Wanneer een medewerker zijn of haar wachtwoord niet meer weet, kun je klikken op ‘Wachtwoord vergeten’ of

via deze link een nieuw wachtwoord activeren.

Wanneer een medewerker een actief account heeft, maar het wachtwoord is vergeten, kan een beheerder het

wachtwoord resetten:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Medewerkersbeheer’.

3. Selecteer de medewerker.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Wachtwoord resetten’.

→ De medewerker ontvangt nu een wachtwoord-vergeten-mail en kan via deze e-mail zelf een nieuw

wachtwoord instellen.

Tijdelijk wachtwoord instellen

Heeft de medewerker een nieuw account of het wachtwoord nodig om de e-mail op te kunnen halen? Dan kan

de beheerder ook een tijdelijk medewerkerswachtwoord instellen zodat ze kunnen inloggen in hun e-mail en

toegang hebben tot Prowise GO waar ze hun wachtwoord weer zelf kunnen aanpassen. Ook voor leerlingen kan

de beheerder een tijdelijk leerlingwachtwoord aanmaken als ze hun wachtwoord niet meer weten.

Voor tijdelijk medewerkerwachtwoord:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Medewerkersbeheer’.

3. Selecteer de medewerker.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Onder ‘Tijdelijk wachtwoord’ staat de code

OPMERKING!

Laat het instellen van een wachtwoord altijd door de medewerker zelf doen. Dit is qua privacy
en beveiliging noodzakelijk. De pakket- of locatiebeheerder reset het wachtwoord van de
medewerker en voorziet de medewerker van een tijdelijke inlogcode. Geef deze inlogcode
alleen wanneer je zeker weet dat je met de juiste persoon te maken hebt en doe dit
persoonlijk of telefonisch. Niet op papier of per e-mail.
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Rechten en rollen

Selecteer een medewerker en klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens op ‘Gebruiker bewerken’ om de juiste rechten en

rollen in te stellen. Zet een vinkje bij ‘Pakketbeheerder’ wanneer de medewerker alle locaties mag beheren.

Alleen pakketbeheerders kunnen andere pakketbeheerders toevoegen.

Wanneer een medewerker geen

pakketbeheerder is, moeten de rechten per

locatie ingesteld worden.

Open per locatie het drop-down menu om de

juiste rol in te stellen. Zie de tabel hiernaast

voor de rechten die bij de ingestelde rol horen.

Legenda kleuren in afbeelding

● Prowise beheermodule

● Prowise GO

● Prowise Presenter

OPMERKING!
● Leerkrachten en locatiebeheerders moeten aan groepen gekoppeld zijn om

webapplicaties en klassenmanagement te kunnen gebruiken.
● Beheerders moeten aan locaties gekoppeld zijn om groepen, medewerkers en

leerlingen te kunnen beheren.

Medewerkers koppelen aan groepen

Om groepen te koppelen aan een medewerker selecteer je een medewerker en klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens

op ‘Gebruiker bewerken’. Klik op het tabblad ‘Groepen’ en zet een vinkje bij de groepen waar de medewerker aan

gekoppeld dient te worden. Mocht jouw school gebruik maken van Basispoort dan zijn alle medewerkers al

gekoppeld met de klassen door de automatische synchronisatie, gebruikers die handmatig zijn aangemaakt,

zullen wel handmatig gekoppeld moeten worden.
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Leerlingenbeheer

Onder ‘Leerlingenbeheer’ is het mogelijk om leerlingen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer jouw school gebruik maakt van de Basispoort-koppeling zal dit allemaal automatisch gesynchroniseerd

worden. Maakt jouw school geen gebruik van Basispoort, dan is het altijd mogelijk om leerlingen aan te maken of

te wijzigen, gebruik hiervoor de volgende knoppen:

Toevoegen
Voeg nieuwe leerlingen toe.

Wijzigen
Selecteer en wijzig de naam, het e-mailadres en/of het wachtwoord van een leerling.

Verwijderen
Selecteer en verwijder een medewerker.

OPMERKING!

Wanneer nieuwe leerlingen zijn toegevoegd, is er direct een Prowise-account aangemaakt. De
volgende dag is er ook een Google Workspace for Education- of Microsoft 365-account en kan
de leerling inloggen op een Chromebook, een Prowise Windows device of in de Chrome
Browser.

Eerste inlog op een nieuw leerlingaccount

Wanneer een leerling een nieuw account heeft, krijgt de leerling automatisch een willekeurig wachtwoord dat

zichtbaar is voor de leerkracht. Zodra de leerling voor het eerst inlogt kiest de leerling een nieuw en veilig

wachtwoord. Na de wachtwoordwijziging is het wachtwoord niet meer zichtbaar voor de leerkracht. De

leerkracht kan het wachtwoord wel resetten of wijzigen.

Voor een tijdelijk leerlingenwachtwoord:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Leerlingenbeheer’.

3. Selecteer de leerling.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Onder het kopje ‘Wachtwoord’ zie je het tijdelijk leerlingenwachtwoord.
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OPMERKING!

Het is ook mogelijk om via de knop ‘toon wachtwoorden’ in de bovenste balk te klikken en dan
alle tijdelijke wachtwoorden van jouw leerlingen tegelijk te tonen. Het is niet mogelijk om
deze lijst met zichtbare wachtwoorden te printen wegens privacyredenen.

Let op: wanneer een leerling al zelf een wachtwoord heeft gemaakt, is deze niet meer
zichtbaar.

Manieren van inloggen

Bij de overstap naar Prowise GO wordt per groep gekozen op welke manier leerlingen moeten inloggen.

Er zijn drie mogelijke logintypes:

● Gebruiker/e-mailadres en wachtwoord

Leerlingen selecteren hun groep en naam en vullen hun wachtwoord in. Het blijft mogelijk om in te

loggen met een e-mailadres.

● Gebruiker en wachtwoordplaatjes

Leerlingen selecteren hun groep en naam en selecteren twee plaatjes.

● E-mailadres en wachtwoord

Leerlingen vullen hun e-mailadres en wachtwoord in. Bij deze keuze verdwijnt de tegel met de naam van

de leerling bij de opstart van Prowise GO en kiest de leerling voor de optie ‘Inloggen met e-mail’.

De manier van inloggen aanpassen:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Leerlingenbeheer’.

3. Selecteer de leerling.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Selecteer onder ‘Logintype’ de gewenste manier van inloggen.

Wachtwoord inzien en wijzigen

Bij een koppeling met Basispoort wordt bij de start van Prowise GO voor iedere leerling een uniek en tijdelijk

wachtwoord aangemaakt. Bij de eerste keer inloggen stelt de leerling zelf een nieuw en veilig wachtwoord in.

Bij handmatig geïmporteerde leerlingen werken we standaard met een tijdelijk eerste wachtwoord. Zij hebben

vaak nog geen data op het cloudplatform staan. Wanneer een leerling een actief account heeft waarvan de

leerling het wachtwoord zelf nog niet heeft aangepast en het wachtwoord is vergeten, kan een beheerder het
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wachtwoord inzien en eventueel terugzetten. Wanneer de leerling het wachtwoord zelf al heeft aangepast, kan

de leerkracht het wachtwoord niet inzien, maar wel wijzigen.

Wachtwoord van leerling inzien:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Leerlingenbeheer’.

3. Selecteer de leerling.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Laat de leerkracht hier een nieuw wachtwoord invullen voor de leerling. De leerling kan het

wachtwoord vervolgens in zijn of haar eigen omgeving aanpassen.

Voor het instellen en resetten van plaatjeswachtwoorden wordt momenteel geen gebruikgemaakt van tijdelijke

wachtwoorden. Kies in het ‘Leerlingenbeheer’ een wachtwoord voor de leerling en geef deze door aan de

leerling.

Geblokkeerd account ontgrendelen

Wanneer een leerling te vaak een verkeerd wachtwoord intypt, wordt het account vergrendeld.

Ontgrendelen van een account:

1. Log bij de beheermodule in via account.prowise.com.

2. Klik op de naam van het bestuur en vervolgens op ‘Leerlingenbeheer’.

3. Selecteer de leerling.

4. Kies bovenin voor ‘Wijzigen’.

5. Klik op ‘Gebruiker bewerken’.

6. Klik bovenin op ‘Ontgrendelen’.

Privacybeleid

Om screenshots van leerlingdevices zichtbaar te maken, moet eenmalig aangegeven worden in de

beheermodule > ‘Leerlingenbeheer’ dat de leerling of zijn/haar ouders op de hoogte zijn van het privacybeleid

van de school.  Selecteer een leerling en klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens op ‘Gebruiker bewerken’.

Zet vervolgens een vinkje bij “Expliciet toestemming verleend om live het device te volgen en screenshots van het

scherm te delen”. Wanneer het vinkje is gezet terwijl een leerling al online is, dient de leerling opnieuw in te

loggen en de leerkracht dient de online leeromgeving te vernieuwen om de screenshots zichtbaar te maken.

Toestemming
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Om ouders te informeren en toestemming te vragen kan deze voorbeeldtekst gebruikt worden. Het is wenselijk

dat er schriftelijk om akkoord wordt gevraagd. Wanneer de school toestemming heeft gekregen, kan het vinkje

worden geselecteerd. Wanneer het vinkje niet geselecteerd is, kan de leerkracht niet meekijken in het

klassenmanagement met de screenshots van het device van die leerling.

OPMERKING!

Wanneer een bestuur/school voor het eerst met Prowise GO werkt, zijn er geen screenshots
voor leerlingen zichtbaar. Per leerling dient een vinkje gezet te worden bij “Expliciet
toestemming verleend om live het device te volgen en screenshots van het scherm te delen”.

Leerlingen koppelen aan groepen

Selecteer een leerling en klik op ‘Wijzigen’ en vervolgens op ‘Gebruiker bewerken’ om groepen te koppelen. Zet

een vinkje bij de groep(en) waar de leerling aan gekoppeld dient te worden. Wanneer jouw school gebruik maakt

van de Basispoort-koppeling zijn alle gebruikers, door de automatische synchronisatie, al gekoppeld met de juiste

klassen. Gebruikers die handmatig zijn aangemaakt, dienen handmatig gekoppeld te worden.
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