Werkwijze om een nieuw wachtwoord aan te vragen
Cursisten vreemde talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch, Spaans), NT2 en koken starten dit schooljaar met het
nieuwe leerplatform Chamilo.
Vanaf 01/09/17 dien je hiervoor een nieuw wachtwoord aan te vragen, het wachtwoord op je inschrijvingsfiche is niet juist.
Tip: je login begint met SNT... (cijfers terug te vinden op de inschrijvingsfiche).
Heb je nog geen wachtwoord of log je voor de allereerste keer in op Chamilo? Klik dan op "wachtwoord vergeten". Je nieuwe wachtwoord wordt
binnen de 5 minuten gestuurd naar het e-mailadres dat je opgegeven hebt bij je inschrijving.
In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat deze mail in je spam-box terecht komt. Mocht je geen e-mail ontvangen, dan stuur je best een
mailtje met je naam, voornaam en correct e-mail adres naar info@snt.be
Let op: je toegang wordt pas actief de dag na de eerste les die doorgaat na de datum van je inschrijving.

Voor visuele weergave werkwijze zie volgende bladzijden

Werkwijze visueel om een nieuw wachtwoord aan te vragen
1) : Vul je login in die begint met SNT... (cijfers terug te vinden op de inschrijvingsfiche) en klik op wachtwoord vergeten.

2) In je mailbox krijg je nu de e-mail met onderstaande tekst:
Beste gebruiker :
U heeft gevraagd om uw wachtwoord op te sturen. Indien u dit niet gedaan heeft, negeer deze mail. Om uw wachtwoord te resetten, klik op de
resetlink.
----------------------------------------------Uw registratiegegevens :
Gebruikersnaam ('log-in') :
Klik hier om uw paswoord terug te vinden : https://chamilo.snt.be/main/auth/lostPassword.php?reset=
----------------------------------------------Uw paswoord is geëncrypteerd omwile van beveiligingsredenen. Na het klikken op de link wordt opnieuw een e-mail verstuurd met uw
wachtwoord.

3) Klik op de link in de mail
Indien de link niet werkt, kopieer de link en plak die in je browser.
4) Er wordt een nieuwe mail verstuurd met je nieuw wachtwoord

Groetjes,
helpdesk@snt.be
Platformbeheerder - SNT CVO

