Handleiding berichtgeving
!

Wat is 'Berichtgeving'?

!

! Meldingen in de browser
! Meldingen via de Smartschool App
! E-mail
Hoe stel je je 'Berichtgeving' in?
! Over welke modules wil je meldingen ontvangen?
! Op welk e-mailadres wil je meldingen ontvangen?
! Op welke mobiele toestellen wil je meldingen ontvangen via de Smartschool App?

Wat is 'Berichtgeving'?
Via 'Berichtgeving' blijf je steeds op de hoogte van nieuwe items in Smartschool.

! Heb je een nieuw bericht ontvangen?
! Is er een nieuwe evaluatie toegevoegd aan je puntenboekje in Skore?
! Werd een nieuw bestand ingediend in de uploadzone? Smartschool laat het jou weten!
Je kan op drie manieren op de hoogte gebracht worden van nieuwe items in
Smartschool: meldingen in de browser, meldingen via de Smartschool App en per e-mail.

Meldingen in de browser
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een melding tonen. Via de knop 'Ga naar'
kan je rechtstreeks naar dat nieuw item gaan. Alle meldingen worden ook verzameld in een lijst. Je
kan deze lijst openen door op het rode icoontje te klikken bovenaan rechts. Is dit icoontje grijs? Dan
zijn er geen nieuwe meldingen.

Hoelang worden 'nieuwigheden' bewaard in deze lijst?
Nieuwigheden worden tien dagen bewaard in deze lijst. Daarna worden ze automatisch uit deze lijst
verwijderd. Je kan deze lijst via 'Alles wissen' uiteraard zelf leegmaken.

Meldingen via de Smartschool App
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een
melding tonen op je mobiel toestel wanneer je de gratis
Smartschool App geïnstalleerd hebt.

E-mail
Wanneer een nieuw item beschikbaar is, zal Smartschool een e-mail verzenden naar jouw emailadres. Bij de e-mail van een nieuw bericht (uit de Berichtenmodule) kan de school ervoor
kiezen om de volledige inhoud te tonen of enkel de afzender met eventueel het onderwerp.

Hoe stel je je 'Berichtgeving' in?
Via 'Profiel' → 'Berichtgeving' kan je instellen van welke items je op de hoogte wilt blijven en op
welke manier Smartschool dit mag melden.

Over welke modules wil je meldingen ontvangen?
1.

Kies in je Profiel voor
Berichtgeving.

2.

Duid per module aan of je een
melding wilt ontvangen. Hierbij
geef je meteen aan via welke weg
je deze melding wenst.

Is het icoontje gekleurd? Dan is de melding
ingeschakeld. Is het wit? Dan is de melding
uitgeschakeld. Sommige opties zijn niet te
kiezen.

Op welk e-mailadres wil je meldingen ontvangen?
Kies in je Profiel voor Berichtgeving. Je ziet hier het e-mailadres dat je opgegeven hebt. Je kan het op
deze pagina wijzigen of via 'Profiel' → 'Persoonlijke gegevens'.

Indien je e-mailadres niet bevestigd is, zullen er geen meldingen via mail verzonden worden!
Voeg noreply@smartschoolmail.be toe aan uw adresboek om er zeker van te zijn dat u deze e-mails
ontvangt. Controleer de instellingen voor ongewenste mails in je e-mailprogramma als deze
berichten niet toekomen.

Op welke mobiele toestellen wil je meldingen ontvangen via
de Smartschool App?
1.

Kies in je Profiel voor Berichtgeving.

2.

Duid in het overzicht van mobiele toestellen aan op welk apparaat je meldingen via de
Smartschool App getoond mogen worden.

Staat er naast het toestel 'Aan'? Dan worden er meldingen getoond. Staat er naast het toestel 'Uit'?
Dan worden er geen meldingen getoond.

