Gebruik AMN laptops
Installatie instructie laptops en router

De mobiele afname sets zijn ontworpen om volledig onafhankelijk van de infrastructuur
van de school te kunnen functioneren.
Als de mobiele afname set bij de school bezorgd wordt, is het van belang dat de installatie
en het controleren van de werking van de router en computers door de school uitgevoerd
wordt.

o
o

de 4G Wi-Fi router wordt getest met de Internetverbinding van de school;
als dit niet werkt wordt er overgeschakeld naar de 4G functie van de router;

De school tekent voor ontvangst van de afnameset.
Dit is een overeenkomst waarop de aantallen laptops, muizen, headsets, adapters, router,
kratten en stekkerblokken genoteerd zijn.
De overeenkomst is in tweevoud: één voor de school en één voor AMN.

Materialen

o
o

Voor iedere leerling is er 1 laptop, 1 muis en 1 adapter.

o

Voor iedere klas is er 1 reserve laptop, 1 reserve muis, 1 reserve adapter, 1 reserve
koptelefoon, stekkerblokken passend bij het aantal laptops, 1 Wi-Fi router met 4G
verbinding. Er wordt een netwerkkabel meegeleverd.

Voor leerlingen die de auditieve ondersteuning mogen gebruiken worden, na
overleg, koptelefoons geleverd.

Gebruik van de mobile afname set
Het is van belang de werking van de router en (enkele) laptops van te voren uit te
proberen. Volg de stappen, in de volgorde zoals hieronder beschreven, om de eindtoets op
de AMN laptops af te nemen.
Soms duurt een stap wat langer, klik dan niet door, maar wacht even.

Op de routers zit een indicatie hoeveel 4G signaal er is. 4G is alleen bedoeld voor noodgevallen, dus altijd
eerst aansluiten op het schoolnetwerk.


Voorbereiding router

o

Sluit de AMN router aan met een netwerkkabel op het schoolnetwerk. De kabel gaat
in de poort LAN4/WAN.

Plaats de router niet te dicht tegen andere elektrische apparatuur.
Zet de router op een plek, zodat deze goed zichtbaar is voor de laptops.

o

Zet de router aan. Het opstarten duurt ongeveer twee minuten.
Tijdens het opstarten brandt er een rood lampje. Na ongeveer 2 minuten is de
router opgestart en brandt het lampje continu groen of blauw.
Als er geen netwerk verbinding is brandt er een rood lampje..

Voorbereiding laptops
Voor leerlingen met dyslexie zijn er laptops die geluid ondersteunen.
Deze laptops zijn te herkennen aan de gele geluidssticker onder het
beeldscherm of een witte stip aan de zijkanten.

o
o
o

Sluit de muizen aan.
Sluit de headsets aan op de laptops die geluid ondersteunen.
Start de laptops op, door op de power-knop te drukken.
De laptops worden standaard opgeladen afgeleverd. Check voor de zekerheid
of alle laptops opgeladen zijn.
In de eindtoetsperiode vragen we je om de laptops op te laden voordat je ze
inlevert. Dit vanwege het dagelijkse gebruik van de laptops in de
eindtoetsperiode: de laptops worden na gebruik bij de ene school aansluitend
afgeleverd bij de volgende school.

Starten van het afnameprogramma

o

Klik op AMN Eindtoets, zodat de knop
Aanmelden getoond wordt.

o

Klik op Aanmelden.

Het afnameprogramma van de eindtoets wordt
gestart.
Klik onderaan op het scherm Testtoets starten als
een testtoets wilt bekijken.

je

Leerlingen die de toets gaan maken loggen in met een schoolcode en een logincode. Deze
codes worden door de toetsbegeleider op de dag van de Eindtoets uitgedeeld.
Laptops afsluiten

o
o
o

Klik op de knop Afsluiten als je het inlogscherm op het scherm hebt staan.
Klik rechtsboven in het scherm op het tandwieltje.
Kies Afsluiten . . .

Klap de laptops niet dicht voordat deze volledig uit is, want dan komt de laptop in
de slaapstand.
Als de laptop in de slaapstand staat: druk kort op de powerknop (rechtsboven het
toetsenbord).

Retourneren afname set

o
o

De school verpakt de afnameset in de meegeleverde kratten.
AMN komt de afname set ophalen:
o bij het afhalen controleert AMN of de afname set compleet is;
o AMN tekent voor het retour nemen van de afname set.

