Hoe start ik Hermes op?
1. Surf naar http://curios.ugent.be.
2. Meld u (indien nodig) aan via CAS (UGent gebruikersnaam en wachtwoord).
3. Klik onderaan op de link "Naar Vote".
Resultaat: Het scherm van de Vote/Hermes auteursomgeving opent. Rechts bovenaan verschijnt het
groepsnummer van uw sessie.
Vraag de studenten om:
1. te surfen naar http://vote.ugent.be/hermes.php
2. in te loggen met CAS (UGent account en wachtwoord)
3. het groepsnummer in te geven dat u rechts bovenaan het scherm ziet

Hoe gebruik ik Vote?
U kan een uitgebreide handleiding vinden op https://icto.ugent.be/nl/manual/vote/teachers.

Hoe ga ik naar het Hermes-gedeelte van de applicatie?
De balk bovenaan, rechts van de knop “Importeren”, is de Hermes-knop. Wanneer u hierop klikt,
komt u terecht op het Hermes-gedeelte van de applicatie.
De vragen van de studenten die voldoende upvotes hebben gekregen, verschijnen onder
“Questions”. Wanneer een vraag is aangeduid als opgelost, zoals de vraag van Matthias, wordt deze
in het groen weergegeven. U kan een vraag verwijderen met het rode kruisje.

Waar kan ik zien hoeveel studenten mijn les niet meer kunnen volgen?
De balk bovenaan, rechts van de knop “Importeren”, is naast de Hermes-knop ook de “Te snel”-balk,
die weergeeft hoeveel studenten hebben aangeduid dat de les voor hen te snel gaat. Zie ook Wat is
de betekenis van de vier blauwe knoppen?

Hoe kan ik de drempelwaarde voor het percentage upvotes aanpassen?
1. Voer het gewenste percentage in op de plaats waar “Threshold in %” staat.
2. Klik op de knop “Set threshold”.
Resultaat: De drempelwaarde voor het percentage upvotes is aangepast. Het percentage dat u heeft
ingevoerd blijft staan ter geheugensteun.
De drempelwaarde staat by default op 0%.

Hoe zet ik Hermes tijdelijk af?
Met de knop “Hermes enabled” kan u Hermes afzetten, zodat de studenten geen vragen meer
kunnen stellen of beantwoorden. De reeds gestelde vragen blijven voor u wel zichtbaar.
Met een nieuwe klik op de knop kan u Hermes opnieuw aanzetten.

Wat is de betekenis van de vier blauwe knoppen?
•
•

Met de knop “Hermes enabled” kan u Hermes afzetten, zie Hoe zet ik Hermes tijdelijk af?
Met de knop “Show solved and unsolved questions” kan u ervoor kiezen om alle vragen te
zien verschijnen, of enkel de vragen die nog niet zijn opgelost.
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•
•

Met de knop “Show too-fast bar” kan u ervoor zorgen dat de studenten de “Te snel”-balk
niet kunnen zien.
De “Enable answering”-knop zorgt ervoor dat studenten al dan niet zelf kunnen antwoorden
op elkaars vragen.

Hoe ga ik terug naar het Vote-gedeelte van de applicatie?
Hiervoor klikt u op de “Home”-knop, links bovenaan.
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