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Aanvragen demo account
Om een demo-account aan te vragen:



Ga naar de inlogpagina van de ADMCURSUS database.
Klik op de link in ‘Renew password or need an account? Click here’, Figuur 1.

FIGUUR 1. INLOGPAGINA ADMCURSUS DATABASE

Er verschijnt een scherm zoals in Figuur 2.

FIGUUR 2. LINK AANVRAGEN DEMO ACCOUNT



Klik in dit scherm op de link ‘Demo account’.

Een scherm zoals in Figuur 3 verschijnt.

FIGUUR 3. INVOEREN GEGEVENS VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN DEMO ACCOUNT

BETREFT AANVRAGEN DEMO ACCOUNT

2 of 3






Geef aan of u uw e-mailadres of het nummer van uw mobiele telefoon als gebruikersnaam wilt
gebruiken.
Vul het Master wachtwoord, dat door de cursusleider aan u is verstrekt, in.
Vul uw e-mailadres, als u voor de optie e-mail adres als usernaam heeft gekozen, of mobiel
nummer, als u voor de optie mobiel nummer als gebruikersnaam heeft gekozen, in.
Klik op de knop ‘Submit request’.

U heeft voor de optie e-mail als gebruikersnaam gekozen:




Er wordt een mail naar het e-mailadres, dat u heeft ingevuld, verstuurd.
Als u op de link ‘Eerstvolgende logon in ProMISe zelf’ in de mail klikt, verschijnt het scherm van
Figuur 4, waarin uw gebruikersnaam en het tijdelijk wachtwoord al voor ingevuld is.
Ga verder onder Figuur 5.

FIGUUR 4. OPGEVEN NIEUW WACHTWOORD ALS GEBRUIKERSNAAM EEN E-MAILADRES IS

U heeft voor de optie mobiel nummer als gebruikersnaam gekozen:




Er wordt een sms naar het mobiele nummer, dat u heeft ingevuld, verstuurd
Er verschijnt het volgende scherm van Figuur 5, waarin uw usernaam al voor ingevuld is.
Vul het tijdelijk wachtwoord, dat u per sms heeft ontvangen, in.

FIGUUR 5. OPGEVEN NIEUW WACHTWOORD ALS GEBRUIKERSNAAM EEN MOBIEL NUMMER IS






Vul vervolgens twee keer hetzelfde door u gekozen nieuwe wachtwoord in. (Let op de eisen die
aan een wachtwoord worden gesteld: minimaal 8 karakters, met minstens 3 van de 4 volgende
tekens: kleine letter, hoofdletter, leesteken, zoals !, @, #, $, etc en cijfer.)
Klik op de knop ‘Confirm’.
Klik in het volgende scherm op de knop ‘Return to logon page’ om terug te gaan naar de
inlogpagina, waar u met het demo account in de ADMCURSUS database kunt inloggen.
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