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Wat is Asimut?
Asimut is de nieuwe softwareapplicatie waarin studenten en docenten een overzicht te zien krijgen
van hun lessen, examens en andere onderwijsactiviteiten. Je kan binnen dit systeem ook ruimtes
reserveren om te repeteren, werken of intekenen voor bepaalde lesactiviteiten.

Aanmelden
Aanmelden op Asimut gaat via deze link: klik hier.
Indien je nog niet over een hogent-account beschikt, moet je via deze link gaan: klik hier.

Anatomie van de pagina
Het hoofdscherm van Asimut ziet er ongeveer zo uit:

Je ziet initieel steeds de komende 7 dagen en welke activiteiten er gepland staan. Je kan door middel
van de kalender links klikken op een andere datum en dan zie je vanaf dat punt opnieuw 7 dagen in
de toekomst.
Hou er rekening mee dat er een begrenzing is voor gebruikers en dat je maar tot een bepaald punt in
de toekomst kan kijken.
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Persoonlijk menu
Aan de linkerkant van de pagina, onder je naam, heb je een aantal links:

-

-

-

Mijn agenda: dit brengt je terug naar je algemene overzicht.
Mijn voorkeuren: hier kan je jouw voorkeurstaal aanpassen. Hou er wel
rekening mee dat dit enkel weerslag heeft op de titels binnen Asimut maar
niet op de namen van activiteiten op het rooster zelf.
Koppeling agenda: hier kan je een handleiding terugvinden over hoe je jouw
Asimut-rooster kan koppelen aan jouw persoonlijke agenda.
Kleuren legenda: deze legende geeft meer informatie over de achterliggende
betekenis van de kleuren van activiteiten. Klik opnieuw op deze link om de
legenda in te klappen.
Over ASIMUT: heb je een specifieke vraag of probleem omtrent Asimut? Dan
kan je hier terecht met jouw opmerking.

Kalender
Via de kalender kan je kiezen welke datum je bekijkt. Je kan tot 7 dagen in
het verleden gaan kijken en (doorgaans) tot 2 weken in de toekomst
kijken.
De geselecteerde dag staat steeds in het groen en de huidige dag staat in
het geel.

De zoekbalk

Via deze zoekbalk kan je op zoek naar locaties en specifieke personen. Op deze manier kan je de
Asimut-agenda van iemand anders (dus geen gekoppelde privé-agenda) bekijken en ook welke
activiteiten in een specifieke locatie doorgaan.
Ruimtegroepen
Via de ruimtegroepen krijg je een overzicht van een aantal standaardlokalen
en eveneens alle ruimtes die te reserveren zijn.
Hou er rekening mee dat bepaalde locaties slechts voor een aantal
opleidingen beschikbaar zijn.
Indien je op zoek bent naar een specifiek lokaal, kan je dit ingeven in de
zoekbalk.
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Hoe maak ik een boeking?
Een reservatie aanmaken
Ga op zoek naar de locatie die je wenst te reserveren via de zoekbalk of via de ruimtegroepen.
Via de zoekbalk:

De zoekbalk geeft zelf onmiddellijk aan welk lokaal of lokalen overeenstemmen met jouw
zoekopdracht. Klik de juiste locatie aan en vervolgens kom je uit op de agenda van het lokaal
zelf. Vervolgens kan je per dag klikken op “Klik hier om een reservering te maken”.
Indien je verder in de toekomst wil reserveren, kan je hier ook een andere datum selecteren
in de kalender. Je zal dan een overzicht zien van 7 dagen, te starten vanaf jouw gekozen
datum.

Selecteer de gewenste datum en tijd. Voeg eventueel een beschrijving toe om te
verduidelijken wat je in deze ruimte wil doen en klik vervolgens op “Bewaar”.
Via de ruimtegroepen:
Klik op de groep waarbinnen je een reservatie wil maken. Je krijgt dan een overzicht te zien
van alle locaties binnen die groep en wat er allemaal ingepland staat op de dag die je koos op
jouw kalender.

Je kan vervolgens klikken op de gewenste locatie zelf en de reservatie afwerken. Je kan
eveneens onmiddellijk het gewenste uur selecteren in dit overzicht.
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OPMERKING: bepaalde locaties zijn niet vrij te boeken door studenten of docenten. Men krijgt dan
een melding te zien:

of
Sommige locaties kunnen enkel gereserveerd worden door studenten van bepaalde opleidingen.
Indien je toch graag gebruik wenst te maken van een locatie waar je geen toegang toe hebt, stuur
dan een gemotiveerde mail naar sch.roosters@hogent.be.

Annuleren of aanpassen van een reservatie
Indien jouw plannen wijzigen en je wil jouw reservatie aanpassen of annuleren, kan dit heel
eenvoudig door naar jouw reservatie te navigeren via je persoonlijke agenda.
Klik op de titel van jouw reservatie en vervolgens krijg je de
mogelijkheid om jouw reservatie aan te passen.
Hier kan je ook de knop “Klik hier om de reservering te annuleren” om jouw reservatie volledig te
verwijderen. Van zodra je dit doet, krijg je een pop-up om te bevestigen. Klik op ja en het zal nu
doorstreept terug te vinden zijn in jouw agenda.

Gebruiksregels
Studenten beschikken over een beperkt aantal uren om reservaties mee te maken. Dit zorgt ervoor
dat iedereen evenveel kans heeft om te repeteren, oefenen of de lokalen te gebruiken.
-

Elke student beschikt minstens over 10 uur reservatietijd per twee weken. Naarmate de tijd
verstrijkt, wordt jouw krediet aangevuld.
Je kan per dag maximum 3 uur reserveren.
Een reservatie is steeds minimum 1 uur.
Reservaties kunnen tot 2 weken op voorhand gemaakt worden.
Indien je plannen wijzigen, annuleer dan jouw reservatie. Je medestudenten zullen je dankbaar
zijn en jouw krediet zal opnieuw aangevuld worden met de geannuleerde uren.
Een last-minute reservatie in een open lokaal wordt je niet aangerekend.

Contact
Bij verdere vragen kan je steeds contact opnemen met sch.roosters@hogent.be.
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