Handleiding Omnidu
Gebruikersbeheer voor scholen/instellingen
NB: in deze handleiding maken we gebruik van de
browser Google Chrome
De school dient eerst een abonnement af te
sluiten via de website van https://omnidu.nl
Een abonnement kost de school €299,00 per jaar.
Voor dat bedrag krijgt u:
- de mogelijkheid om een onbeperkt aantal
Omnidules te maken.
- Een eigen, afgeschermde schoolomgeving voor
uw privacygevoelige omnidules
- 200 afspeel/leerling accounts
- Ongelimiteerde docent accounts
- Omnidules delen binnen school en met ouders

Klik om te registreren om te beginnen op [Login],
rechts boven in het scherm.

Klik in het volgende scherm op [Registreren en vul
daarna de gegevens in.
NB: Leerling accounts kunnen aangemaakt worden
met een fictief mailadres.
Medewerkers en leerling accounts kunnen door de
beheerder ook verwijderd worden. Er wordt wel
een melding gegeven als deze medewerker
gedeelde omnidules heeft gemaakt. Die moeten
dan eerst uit het account verwijderd worden of het
delen moet gestopt worden. Omnidules die
gedeeld moeten blijven van een te verwijderen
account moeten dan eerst gekopieerd worden naar
een andere account en dan opnieuw gedeeld.
Abonnementen zijn na registratie en
inloggen af te sluiten via het menu aan
de linkerkant.
Klik op: [Abonnement afsluiten] bovenin het
menu.
Kies voor de optie [Organisatie] en klik op
[Abonneer nu]
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Vul nu de gegevens van je school/instelling in.
Ben je geen school, maar een (zorg)instelling en
heb je géén BRIN-nummer, vul daar dan
01AA in.
Klik op [Controleer en Betaal].

De moderator van de portaalwebsite geeft na de
abonnering de beheerdersrol aan een gewenste
geregistreerde gebruiker.
De beheerder van de school heeft nu de rechten
om gebruikers te beheren.
De Beheerder kan nu voor zij/haar school of
instelling de gebruikers (leerkrachten, leerlingen
en eventueel ouders) gaan toevoegen. In het menu
zijn de volgende items voor hem/haar beschikbaar:
- De Bibliotheken: Openbaar, School en Mijn
omnidules
- Gebruiker: mijn instellingen en mijn gegevens.
Deze items zien de andere gebruikers van de
organisatie ook.
- Beheer:
- je eigen gemaakte Omnidules,
- de Gebruikers binnen je school/organisatie en
- de algemene informatie van je school
/Organisatie.
Gebruikers:
De beheerder van de school kan hier nieuwe
gebruikers aan de school / organisatie toevoegen.
En per gebruiker de rollen toekennen.
De accounts kunnen school- of thuisaccounts zijn.
De volgende rollen zijn mogelijk:
- Beheerder: heeft uitgebreide rechten.
Wees zuinig met het toekennen van het aantal
beheerders!!
- Ouder en medewerker: kan zelf ook omnidules
maken en school-omnidules inzien die met
hem/haar gedeeld zijn.
- Leerling: kan alleen maar Omnidules afspelen.
Toegekende rollen kunnen altijd veranderd
worden
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