Handleiding ‘Denk mee met de UvA’
Hieronder wordt de werking van het platform beschreven en uitgelegd hoe berichten kunnen worden
geplaatst door bezoekers. Richtlijnen staan beschreven in de gebruiksrichtlijnen.
Registratie
Alvorens gebruik gemaakt kan worden van ‘Denk mee met de UvA’ dient er eenmalig geregistreerd te
worden. Kies hiervoor de functie Nieuw account aanmaken en vul hier een gebruikersnaam (volledige
naam of een alias) en een werkend emailadres in. Gebruik hiervoor je @uva.nl, @amc.uva.nl of
@acta.uva.nl e-mailadres. Studenten die niet zo'n e-mailaccount hebben, kunnen registreren met het emailadres dat bij ons bekend is en dat gekoppeld is aan het studentennummer.
Na registratie wordt vanuit de website een mail gestuurd met hierin de gebruikersnaam en een
automatisch aangemaakt wachtwoord. Gebruik deze gegevens om aan te melden bij het platform. Dit
kan via de Inlog pagina.
Reageren op een onderwerp
Na aanmelding bij ‘Denk mee met de UvA’, kan worden gereageerd op een onderwerp. Reacties worden
onder een bericht geplaatst middels het reactieveld. Als je wilt reageren op de reactie van iemand
anders, dan dien je die persoon de vermelden in je reactie. Dit doe je door de naam van die persoon
vooraf te laten gaan door @ (dus bijvoorbeeld @ jan jansen).
Berichtgeving van reacties
Bij het plaatsen van een reactie op een bericht is het mogelijk om aan te geven dat het platform een
berichtgeving per email moet sturen bij nieuwe reacties van bezoekers. Hierdoor is het mogelijk om op
de hoogte van nieuwe reacties te blijven. Je kunt dit doen door binnen het onderwerp op de knop
‘Volgen’ te drukken. Wil je een bericht krijgen zodra er een nieuw onderwerp geplaatst is, klik dan op
‘Volgen’ op de pagina ‘Actuele projecten’.
Hulp en ondersteuning
Wanneer je vragen hebt over het gebruik van het platform, kun je ook een bericht sturen naar
internecommunicatie@uva.nl

