Instruktioner for login
iLcompetition Danmark
1. Du har fået tilsendt brugernavn samt adgangskode til alle dine elever

Klip elevernes oplysninger ud og del dem ud til eleverne når de har sat sig ved computerne.

2. Login
Trin 1: Bed dine elever om at Login https://ilcompetition.itslearning.com/?LanguageId=9
Nu ser de nedenstående billede. Bed dine elever om at indtaste brugernavn og adgangskode. Klik
derefter på login.

Nu er de inde i systemet.

Trin 2: Systemet beder eleverne om at angive indstillinger, men eleverne SKAL IKKE angive noget sprog
(dansk er forudvalgt og det skal ikke ændres) De skal heller ikke opgive e-mail - KUN trykke GEM.

Når de har trykket på GEM, får de vist et dialogvindue. Her bliver eleverne bedt om at angive en ny
adgangskode (adgangskoden vælger de selv, men eleverne SKAL kunne huske den nye kode i det
tilfælde, at de bliver logget ud af systemet). Vi anbefaler derfor, at de anvender en simpel
adgangskode.

Trin 4: Nu er eleverne inde i systemet. Bed dem om at klikke på fag (her finder de deres prøver). Bed
eleverne om at klikke på prøven. Nu kan de begynde at svare på spørgsmålene.

HELD OG LYKKE!
Når prøven er overstået: Bed eleverne om at logge ud af systemet.

Vigtig information
1. Skulle du få en liste med dobbelt kode til en elev – slet da den ene og anvend den anden.
2. Hvis en elev konkurrerer i flere sprog, kommer elevens oplysninger til at dukke op på flere lister.
Eleven skal da anvende de oplysninger (koder), som gælder for hvert sprog.
Under prøven
1. Hvis en elev bliver logget ud, skal eleven logge ind igen med den adgangskode som blev valgt ved
det første login. (Brugernavnet er det samme som tidligere)
2. Hvis prøven ”sætter sig fast”, skal eleven logge ud og logge ind igen med den nye kode som blev
oprettet ved det første login. (Brugernavnet er stadigt det samme) Systemet genkender elevens
identitet, og hen kan fortsætte skrivningen som om intet var hændt. Eleven mister ingen tid på
dette.
3. Hvis du har brug for hjælp under prøven, kan du ringe til iLcompetitions supporttelefon.
Telefonnummeret bliver tilgængeligt på iLcompetitions hjemmeside.
Information om prøven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prøven er individuel.
Hjælpemidler må ikke anvendes.
Ligesom til konventionelle prøver skal der være en vagt tilstede under hele prøven.
Eleverne må ikke dele information eller kommunikere sammen under prøven.
Prøven varer 45 minutter – derefter afsluttes prøven automatisk.
Prøven kan startes tidligst kl. 08.00 og senest kl. 16.00.
Prøven skal være afsluttet senest klokken 17. Her lukker hele systemet ned.

Held og lykke!

Mvh.
iLcompetition

