Ingangsportaal

Inligting – Ingangsportaal
Sodra u ingeteken het, beland u op die Ingangsportaal (Dashboard). U Ingangsportaal
(Dashboard) sal soortgelyk aan die volgende webblad wees.
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‘n Paar belangrike kwessies:
•

U sal sien daar is drie (3) verskillende kolomme op hierdie bladsy (Illustrasie 1 Onder). Die
linkerkantste kolom word die navigasieraam genoem en kan open en sluit links bo in die blou
horisontale band waarop u naam verskyn. Later meer inligting hieroor. Die regterkantste
kolom (Inligtingsblokke) sal u nooit werklik gebruik nie, ons sal egter later hierna terugkeer.
Die kursusse (ook genoem vakeenhede) waarin u tans registreer is, verskyn in die middelste
en belangrikste kolom van die bladsy. Heel moontlik in hierdie stadium net die een of twee
vakeenhede. Soos u vorder deur die studieprogram, word ander vakeenhede bygevoeg en
sal dit geleidelik vermeerder. Neem kennis dat enige eksamen wat u sal doen, ook beskou
word as ‘n afsonderlike vakeenheid en hier aangebring sal word in die toekoms.

•

Die linkerkantste kolom is die navigasieraam. U kan dit oop en sigbaar laat (Sien Illustrasie
1), of alternatiewelik kan u dit sluit deur die X bo aan hierdie kolom te aktiveer. (Sien Illustrasie
2). U kan die navigasieraam net weer open deur die drie horisontale strepies wat in die plek
van die X aan die bokant van die kolom verskyn, te aktiveer. Ons beveel aan dat u die
navigasieraam oop hou wanneer u op die “Dashboard” is, maar dit sluit wanneer u op die
kursusblad self is. Dit sal die sigbaarheid op die kursusblad self soveel makliker en beter
maak. U kan dit enige tyd op die kursusblad net weer oopmaak as u terug na die “Dashboard”
of enige ander plek wil beweeg.

Illustrasie 1 (Met Navigasieraam Oop)
(Open / Sluit)

Navigasieraam

Vakeenheid 1

Vakeenheid 2

Kursusse / Vakeenhede
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Illustrasie 2 (Met Navigasieraam Gesluit)
(Open / Sluit)

U kan ook tussen die Ingangsportaal (Dasboard) en Tuisblad (Site Home) beweeg.
•

Die “Site Home” is ‘n opsommingsblad wat gewoonlik ook beskikbaar is vir diegene wat nie
aantekenkodes het nie. Besoekers arriveer gewoonlik op die tuisblad vanaf ‘n soekenjin.
Sonder ‘n aantekenkode kan die besoeker dan nie verder beweeg nie, maar u kan daarheen
beweeg indien u reeds ingeteken is.

•

Die Tuisblad (Site Home) gee ‘n oorsig oor al die kursusse wat beskikbaar is.

•

U moet egter op die Dashboard wees om te beweeg na enige individuele kursusblad. Maak
seker nadat u heen en weer beweeg het tussen die Dashboard” en Site Home dat u op die
Dashboard is.

•

Hieronder sien u ‘n Illustrasie (Illustrasie 3) van die Tuisblad.

•

U kan die “Site Home” bladsy aktiveer in die linkerkantste navigasieraam en dit vertoon as
volg:
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Illustrasie 3 (Die Tuisblad – Site Home)
Aktiveer Dashboard / Tuisblad
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‘n Ander opsie op die Dashboard is dat u kan kies hoe u vakeenhede op die Dashboard
moet lyk.
Illustrasie 4

Modus
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•

U het drie opsies nl. Card, List & Summary. Die opsies word gekies wanneer u die Modus
aktiveer. Sien Illustrasie 4 hierbo. Kies gerus die drie opsies om die beurt en u sal sien hoe
dit vertoon.

•

Ons beveel die “card” modus aan, hoofsaaklik as gevolg van interaktiwiteit en sigbaarheid,
alhoewel “Summary” ook goed vertoon. Dit hang egter van u persoonlike voorkeur af en u
kan enige modus aktiveer..

U het ook ‘n vorderingsraam wat u vordering in ‘n spesifieke vakeenheid aantoon.
•

Soos u deur die spesifieke kursus beweeg sal u vordering verskyn op die horinsontale
persentasieraam wat onder die titel van u kursus verkyn. In die geval en voorbeeld hieronder
– dus 30%. Soos u vorder sal dit verander en altyd as ‘n persentasie aangebring word.

•

Sien Illustrasie 5 hieronder.

Illustrasie 5a
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Illustrasie 5b

Vordering

Die regterkantste inligtingsblokke
•

Die inligtingsblokke aan die regterkant van die webblad veskaf gewoonlik inligting aan
studente wat van toepassing is op almal as geheel. Ons het egter verskeie diensverskaffers
wat hierdie platform gebruik en daar is geen generiese inligting waarby almal sal baat nie.
Ons benut dus nie die inligtingsblokke nie.

•

U kan die inligtingsblokke op die Ingangsportaal net daar laat, of u an dit verwyder om u
werkspasie groter en meer funksioneel te maak.

•

U gaan as volg te werk indien u dit wil doen.
o
o
o
o

Aktiveer die Customize this Page skakel. (Illustrasie 6)
U het twee opsies om van te kies. MOET ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE die
opsies “Configure Block” kies nie. (Sien Illustrasie 7)
U kan die blok heeltemal “delete” of “hide”.
U kan dan dieselfde doen met al die blokke om u meer werkspasie te gee. (Sien
Illustrasie 8)
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Illustrasie 6

Illustrasie 7
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Illustrasie 8

Blok 2

Blok 1

Die laaste aktiwiteit op die Ingangsportaal is om uit te ken uit die Studiesentrum
•

Regs bo in die Horisontale Raam sal u sien u naam en van het verskyn nadat u ingeteken
het.

•

Direk daarnaas is ‘n klein “af” pyltjie.

•

Aktiveer hierdie “af” pyltjie en u sal ;n paar opsies sien open.
9

Ingangsportaal

•

Kies die “Log out” opsie om uit te teken.

•

‘n Ander opsie wat u moontlik in die toekoms mag gebruik is “Grades”, maar later meer
hieroor.

Illustrasie 9

Kies “Log out”
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Aktiveer om uit te teken

