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Innledning
Q-interactive omfatter to deler: Central og Assess.  

Central er en web-basert plattform, der du innleder og avslutter dine testøkter på Q-interactive. På Central kan du:

 ■ opprette og administrerer testpersonenes profiler
 ■ velge, tilpasse og arkivere batterier
 ■ se over skårer og resultater 
 ■ skrive ut og eksportere resultater og notater.

Assess er en iPad applikasjon du bruker for å administrere en test. De to iPad-ene du bruker under en adminis-
trering inneholder alt av instruksjoner, testoppgaver, stimulimateriale og retningslinjer for administrering, skåring og 
protokollføring. 

I dette kapitlet får du vite hvordan du åpner Q-interactive Central, og Q-interactive Assess, og hvordan du automatisk 
tilbakestiller Q-interactives brukernavn eller passord.

Innloggingsinformasjon
Når du har bestilt Q-interactive får du en velkomst e-post med ditt brukernavn samt instruksjoner om hvordan du 
oppretter et passord til din konto. Passordet ditt må inneholde minst 8 tegn som inkluderer følgene: minst en stor 
bokstav, minst en liten bokstav, minst et tall og minst et spesialtegn.

Q-interactive Central
Når du har ditt brukernavn og har opprettet et passord, kan du åpne Central via datamaskinen eller iPad-en din. 
Eksempelet under viser hvordan du åpner Central via en datamaskin:

Trinn 1: Skriv adressen ”qiactive.com” i nettleseren din.
Trinn 2: Bruk innloggingsinformasjonen og logg deg inn på Central.



3Kom i gang med Q-interactive Central og Assess

Copyright © 2016 NCS Pearson, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson and Q-interactive, are trademarks in the U.S. and/or other countries, of Pearson Education, Inc., or its affiliates.

Trinn 3: Når du logger inn for første gang må du lese gjennom og godta Abonnements- og lisensavtalen for 
Q-interactive.

Når du har lest gjennom abonnements- og lisensavtalen, må du gå helt nederst på siden for å godta betingelsene. 
Når et juridisk dokument endres, vil du bli bedt om å lese gjennom det og godta de reviderte betingelsene.

Trinn 4: Første gangen du logger inn på Central kommer du bli bedt om å konfigurere tofaktorautentisering (2FA). 
Se ”Guide til tofaktorautentisering”. Du kan ikke gå videre i programmet før du har konfigurert tofaktor
autentisering. Les mer om 2FA her.

Trinn 5: Når du har godkjent villkårene og konfigurert 2FA, har du tilgang til alle funksjonsfanene – Kontrollpanel, 
Testpersoner, Batterier, Tester og Support.

https://www.pearsonassessment.no/media/wysiwyg/Aktuellt/Ny_Brukerguide_2FA_NO.pdf
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Åpne Q-interactive Assess 
Når du har installert Q-interactive Assess på begge iPad-ene, får du tilgang til appen fra Hjem-skjermen på respek-
tive enheter.

Merk: Den første gangen du logger inn på appen, aktiveres nedlastning av innhold. Dette kan ta 10–20 minutter, 
avhengig av nettets signalstyrke og testene som er tilknyttet lisensen din.

Åpne Assess appen og skriv inn ditt brukernavn og passord. Det er den samme innloggingen som du bruker på 
Central. 
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Tilbakestill brukernavn eller passord
Av sikkerhetsmessige grunner, har du fem forsøk på å logge deg inn. Hvis du skriver feil fem ganger, blir kontoen 
din låst. Da må du kontakte kundeservice for å låse den opp igjen. Hvis du har glemt brukernavnet eller passordet 
til Q-interactive før femte forsøk, kan du tilbakestille det via alternativene på skjermen.

Trinn 1: Klikk ”Glemt brukernavn?” eller ”Glemt passord?” på innloggingssiden til Q-interactive Central. 

 

Trinn 2: Du vil bli bedt om å oppgi visse opplysninger for å bekrefte at du skal ha tilgang til kontoen:

Hvis du har glemt brukernavnet ditt, oppgir du  
e-postadressen som er tilknyttet kontoen din

Hvis du har glemt passordet ditt, oppgir du  
brukernavnet du bruker til Q-interactive
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Trinn 3: En e-post med instruksjoner vil bli sendt til e-postadressen som er tilknyttet kontoen din.
Trinn 4: Åpne e-posten og klikk på linken som er i mailen. Linken vil åpnes i standardnettleseren din. Hvis du 

bruker en annen nettleser for Qinteractive, må du lime URLadressen (linken) inn i samme nettleser som 
du brukte til å logge inn på qiactive.com. Denne linken er kun gyldig i 30 minutter.

Trinn 5: Når du har klikket på linken, blir du bedt om å bekrefte forespørselen ved å klikke ”Send”. (Skjermbildet 
viser hva du vil se hvis du skal tilbakestille passordet ditt.)

Trinn 6: Lag et nytt brukernavn eller passord og bekreft det. Når dette er bekreftet, blir du sendt til innloggingssiden 
for Q-interactive, der du igjen skal skrive inn de nye brukeropplysningene dine for å få tilgang til systemet.


