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www.typetuin.nl

Gefeliciteerd!

Je hebt ervoor gekozen om met de
nieuwste versie van de Typetuin aan de slag
te gaan.

Waar kies jij voor?

Wij hebben voor jou een
beheerdersaccount aangemaakt in de
nieuwe Typetuin. Binnen deze omgeving
heb je hetzelfde aantal licenties met
dezelfde einddatum tot je beschikking als in
de oude omgeving. Tot 15 juli 2021 kun je
gebruik maken van beide omgevingen.
Je kunt er nu voor kiezen:
• Om alle cursisten over te zetten naar de
nieuwe omgeving OF

de cursisten
Je hebt tot 15 juli 2021 de tijd om
geving. Let er
over te zetten naar de nieuwe om
sus in de oude
op dat je de cursisten die de cur
toch niet redden
omgeving willen afronden en dit
t! aarnaast
je deze alsnog voor 15 juli overze

Abonnement

In de nieuwe Typetuin maak je gebruik
van een jaarabonnement. Dit abonnement
wordt automatisch met een jaar verlengd.
Tot een maand voor de einddatum kan je
het abonnement opzeggen of het aantal
licenties downgraden. Je kunt wel altijd
tussentijds upgraden. Twee maanden voor
de verlenging ontvangt de beheerder van
de organisatie een automatische reminder.
TIP: Weet je nog niet zeker hoeveel
licenties je bij de verlenging nodig hebt?
Downgrade dan het aantal licenties, zo
weet je zeker dat je niet teveel licenties
hebt. Let wel; de 20% migratiekorting
wordt eenmalig gegeven op de factuur van
de verlenging.

• Om alleen die cursisten over te zetten die
dat zelf wilen. De cursisten die in de oude
omgeving verder willen gaan hebben dan
tot 15 juli 2021 de tijd om de cursus af te
ronden. Redden zij dit niet voor 15 juli, zet
ze dan zelf voor 15 juli alsnog over naar de
nieuwe omgeving. Vanaf 15 juli verwijderen
wij gefaseerd alle gegevens van de oude
omgeving. Dit is onomkeerbaar.

Inloggen

Wanneer je met beide omgevingen blijft
werken let er dan op dat je steeds de juiste
inloggegevens en juiste link om in te loggen
gebruikt:
Oude omgeving (voor beheer en cursist):
https://app.typetuin.nl/
Nieuwe omgeving beheer:
https://beheer.typetuin.nl/#/login
Nieuwe omgeving cursist:
https://mijn.typetuin.nl/#/login

Migratie voorbereiden

• Je hebt een mail ontvangen met het
onderwerp “welkom bij Typetuin”. Voltooi
de registratie via deze mail.
• Download de handleiding (Tuinboek) via
www.brightskills..nl/support en neem deze
aandachtig door.
• Maak met behulp van het Tuinboek in
de nieuwe omgeving extra beheerders
aan, maak (jaar) groepen aan, en koppel
begeleiders aan deze groepen.
• Bepaal welke cursisten overgezet worden
naar de nieuwe omgeving.
• Maak voor iedere cursist een account aan.
Gebruik hiervoor de handleiding.
TIP: wanneer je meer dan 5 accounts
tegelijk wilt aanmaken raden wij de
importfunctie aan (blz 10 in het Tuinboek)
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Levels instellen

TIP: Wanneer je ziet dat alle cursisten in

Het is belangrijk dat de cursisten verder
kunnen in het level waar ze in de oude
omgeving gebleven zijn.

de nieuwe omgeving verder zijn gegaan
verwijder dan alle gegevens binnen de oude
omgeving. Wel zo veilig.

1. Noteer met behulp van de oude
omgeving tot welke level de cursist is
gekomen.
2. Ga in de nieuwe beheerdersomgeivng
naar:
=> Tabblad beheer
=> Cursisten
=> Klik de cursist aan
=> Kies voor “spelinstellingen”
=> verschuif de knop “Persoonlijk niveau
instellen” naar “JA”
=> Zet een groen vinkje bij iedere level die is
opengespeeld in de oude omgeving.
=> herhaal deze stappen voor iedere cursist

Cursisten informeren

In onderstaand voorbeeld staan de levels
t/m level 7 open voor deze cursist. Het
volgende level gaat weer open op basis van
prestatie.

Informeer tot slot de begeleiders (stuur ze
ook het Tuinboek toe) en cursisten dat er
een nieuw account is aangemaakt. Wanneer
je een mailadres hebt gekoppeld aan de
begeleiders en cursisten ontvangen ze
ook een registratiemail. Zoek anders het
wachtwoord en de gebruikersnaam op in de
beheerdersomgeving (zie Tuinboek). Geef
ook duidelijk aan dat de link om in te loggen
is gewijzigd:
Nieuwe omgeving beheer:
https://beheer.typetuin.nl/#/login
Nieuwe omgeving cursist:
https://mijn.typetuin.nl/#/login

Tot slot

Kom je ergens niet uit bel of mail ons gerust
via support@typetuin.nl of 013-5220579. Op
werkdagen staan we tussen 9 en 17uur voor
je klaar.
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6 belangrijke redenen
om te kiezen voor de Typetuin
• Meer dan 40 jaar ervaring in typecursussen.
• Een team van ruim 60 enthousiaste type-coaches.
• Als enige typecursus echt adaptief in tempo én niveau.
• Altijd met begeleiding.
• Dyslexie proof.
• Scherp geprijsd.

Contact
Bosscheweg 46,
5056 KC Berkel-Enschot
T 013 - 522 05 79
E info@typetuin.nl
W www.typetuin.nl
Typetuin is onderdeel van Brightskills
E info@brightskills.nl
W www.brightskills.nl

Laat je groeien!
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