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Samenvatting
Deze beknopte referentiehandleiding behandelt het 
proces van het registreren van een nieuw profiel bij 
Certiport, het registreren bij elke gewenste 
examensponsor en het accepteren van de Non-
Disclosure Agreement (NDA) voor elke sponsor.

Een nieuw profiel registreren
1. Om te beginnen, navigeer naar:

www.certiport.com.

2. Klik vervolgens op de blauwe
link "Login / Regisiter" in de
rechterbovenhoek van de pagina.

3. Klik in het gedeelte New Users op
de knop "Registreren".

4. Vul alle verplichte velden in op de eerste pagina van de
Gebruikersregistratiepagina - de pagina 'Welkom'.

De welkomstpagina vraagt om de volgende informatie:

• Voorkeurstaal: het hier geselecteerde item zorgt
ervoor dat pagina's op onze website worden vertaald
in de gekozen taal. Houd er rekening mee dat niet alle
pagina's zijn gelokaliseerd en dat de standaardtaal die
wordt weergegeven als de vertaling niet bestaat,
Engels is.

• Land van verblijf
• Privacyverklaring van Certiport
• CAPTCHA-beveiligingsverificatie

5. Voltooi vervolgens de pagina "Accountinstellingen".

Op de pagina Accountinstellingen voert u uw naam en 
leeftijd in, maakt u uw gebruikersnaam en wachtwoord 
en selecteert u de beveiligingsvragen die moeten worden 
gebruikt voor mogelijk accountherstel.

Note: de hier ingevoerde referenties worden niet alleen 
gebruikt om toegang te krijgen tot uw account, transcripties en 
hulpmiddelen op de website, maar worden ook gebruikt om te 
beginnen met alle op Certiport gebaseerde 
certificeringsexamens en oefentests binnen de Compass of Mac 
Launcher-examenbezorgsystemen.

6. De volgende stap in het pad voor gebruikersregistratie is
de pagina 'Persoonlijke informatie' in te vullen.

Op de pagina Persoonlijke informatie voert u het e-mailadres 
van uw contactpersoon en uw postadres in en geeft u 
eventuele optionele informatie op, zoals telefoonnummer, 
student-ID en alternatief postadres.

7. Voltooi vervolgens de pagina "Profiel" (demografisch).

Wanneer u op 'Verzenden' op de profielpagina klikt, 
wordt uw account gemaakt en ontvangt u een e-
mailbevestiging met uw gebruikersnaam.

8. Voltooi de “Doel / Purpose” pagina.
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Op de pagina Doel kunt u de soorten activiteiten 
aangeven die u onder het nieuwe account wilt uitvoeren. 
Vink voor testkandidaten het selectievakje aan en klik 
vervolgens op "Volgende".

Note: Het creëren van een Certiport-profiel is ook de 
eerste stap om een Proctor, Teacher en / of andere 
administratieve rollen binnen de Certiport-website te 
worden die niet in dit document worden behandeld.

Examen Programma Registratie 
& NDA accepteren
U kunt tijd besparen en onderbrekingen tijdens het testen 
voorkomen door de informatie op de pagina Programma-
registratie nu in te vullen. Elk examenprogramma vereist 
extra registratie, behalve de IC3, die automatisch wordt 
ingevuld vanuit de vorige stappen. Registratie voor 
programma's die u niet gaat testen, kan worden 
overgeslagen.
1. Klik op de knop "Registreren" voor examenaanbieders

U kunt uw Certiport-profielinformatie gebruiken om 
voor elk account te vullen en in te dienen, die 
vervolgens alle toekomstige certificatiegegevens met 
genoemde testprovider synchroniseert.

2. U wordt ook gevraagd om de NDA (geheimhoudings-
overeenkomst) te ondertekenen op elke afzonderlijke
programma-registratiepagina. Zorg ervoor dat u de
extra stap van het klikken op de NDA-link hebt
voltooid om deze te lezen en te accepteren.

Note: Het is noodzakelijk om extra profielen bij te houden 
op de sites van sommige externe programma's om 
toegang te krijgen tot bepaalde certificaten en 
transcripties waaraan niet wordt voldaan door Certiport 
(bijv. Microsoft). Neem contact op met de klantenservice 
voor meer informatie.

3. Wanneer u klaar bent met registreren
kunt u op "Voltooien" klikken.

Note: U kunt de profielpagina op elk gewenst moment 
openen om u te registreren voor extra programma's of 
om terug te gaan en een NDA te ondertekenen voordat u 
gaat testen. Het NDA-scherm verschijnt ook eenmaal 
wanneer u een echt examen aflegt voor alle programma's 
behalve Microsoft (MOS, MTA, MCE en MTC).

4. De laatste pagina voor de gebruikersregistratie is de
pagina 'Samenvatting'. Als u alle stappen in het pad
hebt voltooid, kunt u op "Voltooien" klikken.

Na de overzichtspagina wordt u voor de eerste keer 
aangemeld bij de website en wordt u naar de 
startpagina van de rol Testkandidaat gebracht.

Contact opnemen
SLBdiensten / Slim in de Klas

www.slimindeklas.nl
lcsupport@slbdiensten.nl
020 888 16 29

Certiport helpdesk (10:00-18:00) 
+353 1 902 2282
europesupport@prodigylearning.com
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