Gebruiksaanwijzing “Create your Test”
A. Neem tijd voor het ontwikkelen van een test. Een goede test maken kost veel tijd, veel meer dan u misschien zou
denken.
B. Deze applicatie geeft ruimte voor 8 profielen en 24 vragen. Let wel, alleen meerkeuze vragen zijn mogelijk en elk
antwoord moet leiden naar één van de aangemaakte profielen.
C. Loop de applicatie eerst door met wat oefenprofielen en vragen met antwoorden, zodat u weet wat u kunt
verwachten. Mocht de applicatie niet voldoen dan kunt u altijd uw wensen doorgeven en kunnen wij een test op
maat voor u maken.
D. Bereid het ontwikkelen van de test goed offline voor.
Hieronder kunt u “screenshots” bekijken. Welke schermen u krijgt te zien en wat u waar moet invullen.
Als eerste krijgt u een beginscherm van een “nieuwe test”. Zodra u alles hebt ingevuld kunt u “opslaan” of
“volgende” aanklikken. Zodra u dit heeft gedaan krijgt u een email met instructies. Bewaar deze mail goed want u
krijgt hierin linkjes zodat u later uw test kunt bekijken en bewerken.
INHOUD:
Scherm 1: Test Bewerken/ Nieuwe test
Scherm 2: Profielen
Scherm 3: Vragen & Antwoorden
Scherm 4: Betaling en Integratie/ Betalen

SUCCES MET HET ONTWIKKELEN VAN DE TEST!
Mocht u nog vragen hebben dan kan u een email sturen naar:
Info@TestenenTrainingen.nl.
Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kan u altijd nog naar de
Workshop “Create your Test”
Veel plezier!
Met vriendelijke groet,
Mira Gosselink

Scherm 1: Test Bewerken/ Nieuwe test
1. Bedenk van te voren welke pakkende titel u gaat gebruiken.
2. Schrijf alvast een pakkende en wervende inleiding.
3. Schrijf alvast een pakkende en wervende mailtekst waar het resultaat
van de test in wordt gegeven.
4. Bedenk een aanbieding die u wilt geven als ze de test hebben gedaan.
5. Bedenk welke tekst ze kunnen delen als ze de test hebben gedaan
(Twitter maximaal 140 karakters en Facebook maar 90 direct
zichtbaar)
6. U kunt de test helemaal maken volges de huisstijl van uw site. Zorg
ervoor dat u de lettertypen, kleuren etc. paraat hebt. Vraag het uw
webdesigner indien u dit niet weet.
7. Bedenk vantevoren welke taal uw doelgroep gebruikt (Engels/
Nederlands)

Scherm 2: Profielen
8. Bedenk van te voren welke profielen uw product of dienst heeft en welke
kenmerken die profielen hebben. Maak per profiel alvast een
beschrijving.

Scherm 3: Vragen & Antwoorden
9. Bedenk van te voren welke vragen u wilt stellen en welke antwoorden
naar welk profiel leiden. (Maximaal 24 vragen)

Scherm 4: Betaling en Integratie/ Betalen
10.Bedenk alvast waar op uw website u het I-frame gaat plaatsen of misschien wilt
u alleen een link. Belangrijk dat het opvalt, zodat de test gemakkelijk gevonden
kan worden.

Veel plezier!
Met vriendelijke groet,
Mira Gosselink

