Vejledning til skoler, der har bestilt prøveperiode på Matematikhaven
Tak for din bestilling af prøveperiode på Matematikhaven. Vi har sendt forespørgsel til STIL, så nu skal jeres
IT-administrator godkende vores dataforespørgsel. Dernæst følger du blot nedenstående vejledning, og så
er du og dine elever godt i gang.
Vi gør opmærksom på, at din prøveperiode aktiveres fra den dag, hvor du følger vejledningen. Vi opfordrer
dig derfor til først at følge den, når du og dine elever er klar til at afprøve systemet.
OBS! For at kunne oprette prøveadgang til institutionen, skal du i STILs brugeradministration have en
rolle som lærer.
Log ind på app.matematikhaven.dk/orders/order_trial med dit unilogin
 Skriv det antal elever, du ønsker licens til
 Udfyld indtastningsfelterne (kampagnekoden er forår2016)
 Bekræft ordren.
Når ordren er bekræftet, aktiveres din prøveperiode, og du vil modtage en e-mail med link til manualen
Kom godt i gang, som vi anbefaler dig at læse, før du logger ind med dit unilogin for at indstille systemet.
Før dine elever kan få adgang med deres unilogin, skal du indstille opsætningen af Matematikhaven samt
tilknytte eleverne.
Du kan finde hjælp hertil i manualen Første brug.
Anbefalinger til eleverne:
 Vælg den højeste sværhedsgrad (smileyen længst til højre med flest svedperler) på loginvinduet før
start.
 Arbejd med 1-2 sæt opgaver dagligt.
Du tilgår Matematikhaven på: app.matematikhaven.dk, hvor du også finder manualer i toppanelet under
spørgsmålstegnet.
Du vil automatisk modtage mails med besked om, hvornår prøveperioden udløber, så du kan planlægge
arbejdet med Matematikhaven. I disse mails er der link til administrationsmodulet, hvor du kan forlænge
licensen som købslicens, hvis du ønsker dette (læs om priser og købsbetingelser her).
Oplever du problemer med at komme i gang, så kontakt os på info@dpf.dk eller tlf. 45 46 00 50. Vi træffes
hver dag mellem kl. 8.30 og 16.00.
God fornøjelse.
Med venlig hilsen
Dansk Psykologisk Forlag

