Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn zoals u ze kunt zien op een smartphone.
Wanneer u Hermes op uw laptop gebruikt zal de website er anders uitzien, maar blijven
dezelfde stappen geldig.

Hoe deelnemen aan een sessie?
1. Ga naar http://vote.ugent.be/ .
OF
Ga naar http://vote.ugent.be/hermes.php en sla stap 3 over.
2. Meld u (indien nodig) aan via CAS (UGent gebruikersnaam en wachtwoord).
3. Klik bovenaan in de menu op “Hermes”.

4. Vul de groepsnummer in die uw lesgever meedeelt en druk op “Starten”.

Hoe stel ik een vraag?
1. Druk op “nieuwe vraag”.
2. Vul uw vraag in en druk op “Stel vraag”.
(1) U kan uw vraag wijzigen door op het tandwiel te klikken.
(2) Hier kan u mogelijke antwoorden op uw vraag bekijken.
(3) Wanneer de lesgever antwoorden op vragen toelaat kan u
op uw eigen vraag of op andere studenten hun vragen
antwoorden.
(4) Wanneer uw vraag beantwoord is (door medestudenten of
de lesgever) kan u op het vinkje klikken. De lesgever en
medestudenten zien dan ook dat uw vraag opgelost is, doordat
deze groen zal verschijnen.

(1) (2) (3) (4)

Uw vraag zal bij uzelf zichtbaar zijn onder de sectie “Mijn vragen”, andere studenten zien
de vraag onder “Vragen”. De vragen zijn anoniem voor medestudenten, maar de lesgever
kan wel zien wie een vraag postte.

Hoe geef ik aan dat ik een vraag goed/slecht vind?
1. Druk op het pijltje omhoog wanneer u een vraag goed
vindt: “Upvoten”
2. Druk op het pijltje omlaag wanneer u vindt dat een
vraag irrelevant is of niet thuis hoort in het
auditorium: “Downvoten”
Door uw vote wordt de waardering van een vraag verhoogd
of verlaagt, enkel voor vragen met een bepaalde waardering
krijgt de lesgever een melding.

Hoe kan ik antwoorden op een vraag?

1. Druk op het potloodje bij de vraag.
2. Vul uw antwoord in en druk op “Antwoorden”.

De lesgever kan de optie om op elkaars vragen te antwoorden ook uitschakelen.

Hoe kan ik zien of er een antwoord is op een vraag?
Wanneer er antwoorden zijn op de vraag zullen deze
aangegeven worden in de button. Als u op deze button drukt
zullen de antwoorden weergegeven worden.
U heeft ook de mogelijkheid om antwoorden te “upvoten” of
“downvoten”.

Hoe geef ik aan dat de les te snel gaat?
1. Druk op de “Te snel” knop.
Vergeet niet wanneer u de les terug kan volgen de “Te snel” knop opnieuw af te zetten.
De lesgever kan instellen dat de percentage-balk voor studenten niet zichtbaar is.

Wanneer de lesgever vindt dat er te veel aandacht naar Hermes gaat kan hij/zij ervoor
kiezen Hermes (tijdelijk) uit te schakelen. Wanneer dit gebeurt ziet u het volgende
bericht : “Hermes functionality disabled”. Op dat moment kan u niets doen in Hermes.

