Handleiding bij mogelijk voorkomende
problemen met de GigaKids online typecursus
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Waarom deze handleiding?
Deze handleiding behandeld problemen welke kunnen voorkomen bij het gebruik van de online
typecursus van gigakids.
Deze handleiding zal altijd bijgewerkt worden indien er nieuwe problemen bekend zijn of andere
oplossingen voor bestaande problemen. Kijk daarom voor de laatste versie altijd op
www.avater.nl/gigakids of www.gigakids.nl/support. Een exemplaar kan ook opgevraagd
worden via Gigakids@avater.net

Bekende problemen:
Gebruikers loggen in elkaars profiel in:

Oorzaak:
De gigakids typecursus via de browser maakt gebruik van cookies voor de identificatie van de
leerlingen.
Deze cookies worden standaard opgeslagen in de profiel directorie.
Als er gebruik wordt gemaakt van netwerk profielen dan staan deze cookie op de netwerklocatie
van het profiel.
Indien dit profiel door meerdere computers in het netwerk gebruikt wordt, zal elke opvolgende
leerling het bestaande cookie gebruiken en dus de voordering van de vorige leerling gebruiken.

Oplossing:
1.2.1 Bij lokaal ingestelde profielen:
Dit kan opgelost worden door elke computer zijn cookies op een aparte locatie op te laten slaan.
Hoe dit gedaan wordt is afhankelijk van hoe de inrichting is gedaan van de leerling computer.
Indien de instellingen van de pc’s niet centraal (via group policies) worden ingesteld maar lokaal
op de pc zelf kunt u door het aanpassen van een instelling de locatie van de cookies aanpassen.
De handleiding gaat in basis uit van een Nederlandstalige Windows. De commando’s voor een
engelstalige installatie staan tussen haakjes.
Ga hiervoor naar start -> uitvoeren
(run) en type “regedit” gevolgt door
enter.
In Windows Vista en Windows 7 kan
het commando ook getypt worden in
de zoek (search) balk in het start
menu.

Blader in de registry naar de volgende
registry sleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\Cache\Special Paths\Cookies

Dubbelklik in het rechtervenster op
de instelling voor Directory.

Pas hier de locatie aan waar de
cookies opgeslagen kunnen worden.
Dit kan een willekeurige (bestaande)
locatie zijn of bijvoorbeeld de temp
folder.
In het voorbeeld slaan we de cookies
op in de temp folder
(c:\windows\temp)
Druk op OK om de instellingen op te
slaan.
U kunt nu de registry afsluiten. De
cookies worden vanaf nu opgeslagen
op de nieuwe locatie.

1.2.2 Bij centraal ingestelde profielen
Indien alle instellingen van de pc centraal geregeld worden via group policies dient er op de
server een aanpassing gedaan worden.
Indien er gebruikt wordt gemaakt van group policies wordt er in de handleiding uitgegaan van
een bepaald kennis niveau. Lukt het u niet om op deze manier de instellingen te doen en wilt u
hier hulp bij, kijk dan achterin deze handleiding.

Download eerst het volgende bestand
http://www.avater.nl/gigakids/gigakids
-adm.zip
Dit is het template voor de locatie van
de cookies.
Unzip het bestand op een locatie die u
later makkelijk terug kunt vinden.
Ga nu op de server (of via een
workstation) naar de group policy
management console.

Maak een nieuw group policy object
aan en link deze aan de juiste locatie
voor de in te stellen werkplekken.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen een
bestaand group policy object aan te
passen.

In het geval van een nieuw group policy
object geeft u een naam in.

Klik rechtermuis op het group policy
object en kies voor edit. Het group
policy object zal openen in een nieuw
venster.

We gaan nu het eerder gedownloade
template toevoegen.
Blader in het group policy object naar
de user configuration administrative
templates.\
Klik rechter muis en kies voor
add/remove template.
Blader naar het template
(Internet_explorer_cookie_location.ad
m)
Als deze is toegevoegde klikt u op
sluiten (close).

U heeft nu een extra optie in het group
policy object.
Hoe deze precies heet is afhankelijk van
de versie server (Windows server of
SBS 2003, 2008 of SBS 2011)

U kunt nu aan de rechterkant de
instelling voor de locatie van het cookie
aanpassen.
Zet de policy eerst op enabled en
geef bijvoorbeeld als locatie in
%temp%\cookies en sla de instellingen
op.
Nu kunt het group policy object
afsluiten en is de instelling actief.
Het kan even duren voor dit bij alle
werkplekken is doorgevoerd.

1.2.3 Door extern beheer.
Indien de automatisering van uw school is uitbesteed, kunt u de instellingen door hun laten
uitvoeren.
storingen of vragen naar aanleiding van deze handleiding, kunt u contact opnemen met:

2. Als u er zelf niet uitkomt.
-

Komt u er zelf niet uit en wilt u ondersteuning met de eerder genoemde instelling.
Heeft u de instellingen toegepast maar werkt de GigaKids typecursus nog niet?
Heeft u een ander probleem met de GigaKids typecursus?
Wilt u het beheer van uw systemen en netwerk deels of volledig uitbesteden?

Neem dan contact op met Avater.
Avater is actief in de IT en Telecom met een uitgebreid diensten aanbod.
Voor vele bedrijven en diverse scholen doen wij het systeem en netwerkbeheer.
Geinteresseerd in wat wij voor uw school kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op voor vrijblijvende informatie.
Telefonisch kunt u contact opnemen via 015 – 7111102
Via de email kunt u een vraag stellen via Gigakids@avater.net

