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INLEIDING
De Paspoort app geeft inzicht in de vakbekwaamheid van de medewerker op basis van opleidingen. De app
is initieel ontwikkeld voor de smartphone, maar is tevens te gebruiken op een tablet of op de desktop.
Daarnaast draait de app op elke operationeel systeem.
Het menu aan de linkerkant van de Paspoort app is leidend voor de gehele handleiding. Vanuit dit menu
worden alle functionaliteiten uitgelegd.

1. Inloggen
Inloggen o.b.v. verstuurde logingegevens
Ga naar de url: https://apps.magentammt.com/paspoort

Kies bij de eerste keer voor “Niveo”.
Deze vraag wordt bij een tweede keer inloggen
niet meer gesteld.

Het inlogscherm verschijnt.
-

Vul bovenin je gebruikersnaam in.
Vul eronder je wachtwoord in.

(Inloggen via organisatie is niet van toepassing)
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Wacht woord verget en
Wachtwoord vergeten? Klik op ‘Vergeten’ achter het wachtwoord-invulveld. Je krijgt automatisch een e-mail
met daarin een link waarin je het wachtwoord kunt aanpassen.

2 Menu
De app kent enkele basisiconen:

Het menu van de Paspoort app is te openen door op het icoontje te
klikken in de linker bovenhoek.
Zoeken in de app kan als er in de rechter bovenhoek het filter icoontje
wordt getoond.
Navigeren naar de verschillende onderdelen kan door op het pijltje te
klikken
Het menu kan uit meerdere onderdelen bestaan. Dit verschilt per organisatie.
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3 eCatalogus
In het menu wordt het onderdeel eCatalogus getoond. Door op het pijlicoontje
te klikken worden de
verschillende eCatalogus-opties opengeklapt. Deze opties worden hieronder uitgelegd.
Aanbod digitaal
Als je de inhoud van het onderdeel Aanbod digitaal wilt inzien, kun je klikken op het pijl icoontje
. Het Aanbod digitaal toont alle aangeboden cursussen waar een cursist nog niet mee is gestart. In het
onderstaande voorbeeld worden Darmspoelen 2017 en Diabetes 2017 als beschikbare e-learning getoond.
Door op een pijl icoontje
van een cursus te klikken wordt de cursus inhoud getoond.
Klik op een hoofdstuk

om te starten met de e-learning.
Na het doorlopen van een hoofdstuk, wordt een
hoofdstuk afgevinkt. Er komt een groen vinkje
tevoorschijn.
In het geval van de cursus
Darmspoelen 2017 is dan één onderdeel van de
drie onderdelen afgerond. De algemene
voortgang is dan 33%.
Ook kan er een minimale score gekoppeld zijn
aan een hoofdstuk. In dit geval is dat 70%. Dit
betekent dat minimaal 70% van de vragen juist
beantwoord moet worden. Is de gehele cursus
doorlopen en is de toets behaald? Dan kan
(optioneel) het certificaat worden gedownload. De
gehele voortgang zal dan 100% zijn.

Nog niet afgerond
Als je de inhoud van het onderdeel Nog niet
afgerond wilt inzien, kun je klikken op het pijl
icoontje .
Nog niet afgerond geeft de elearning aan die nog niet zijn afgerond. Deze
kunnen via dit scherm verder doorlopen en
afgerond worden.
De verschillende e-learning cursussen worden
getoond. Klik op het pijl icoontje
om de
desbetreffende e-learning te bekijken.
Klik verder op het pijl icoontje
om de
desbetreffende e-learning ( in dit geval BHV –
Eerste Hulp 2017) verder in te zien. In Cursus
onderdelen wordt een overzicht getoond waarin
precies staat welke hoofdstukken al wel en niet
zijn doorlopen.
In het onderstaande voorbeeld is hoofdstuk 1 doorlopen en is een eerste toets poging gedaan. Er kan
gestart worden met de herkansing Toets SEH. Vervolgens kan de gehele e-learning cursus doorlopen en
afgerond worden.
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Historie
Als je de inhoud van het onderdeel Historie wilt inzien, kun je klikken op het pijlicoontje
geeft aan welke e-learning in het verleden is afgerond.

. Historie

Door op het pijlicoontje
te klikken kan de inhoud nogmaals bekeken worden. Hier kan ook het
behaalde certificaat opgehaald worden. Klik hiervoor op
.
Ook kan er middels de filterfunctie
getoond worden die verlopen zijn.

,gefilterd worden op e-learning. Er kunnen e-learning cursussen
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