Jumbo Leerplein > inloggen
Je gebruikersnaam
De collega logt in met naam, geboortedatum en personeelsnummer.
Voorbeeld: Harry Janssen is op 23-4-1977. Zijn gebruikersnaam is janssen-23-04-1977 (let op
de streepjes en gebruik alleen kleine letters).
Heb je een tussenvoegsel in je naam? Tussenvoegsels worden niet meegenomen in je
gebruikersnaam.
Voorbeeld: Simon van Jansen 01-03-1980 heeft gebruikersnaam: jansen-01-03-1980.
Ben je getrouwd? Je meisjesnaam is de naam in je gebruikersnaam.
Je wachtwoord
De eerste keer is je wachtwoord gelijk aan je personeelsnummer.
Kom je opnieuw in dienst?
Helaas wordt je oude account nog niet automatisch overgezet en je krijgt een nieuw account.
Je gebruikersnaam krijgt dan een toevoeging: een streepje en het personeelsnummer.
Bijvoorbeeld collega Graaf. Hij komt opnieuw in dienst met personeelsnummer 761053.
Zijn inlognaam was graaf-29-05-1996 maar wordt nu graaf-29-05-1996-761053 (Let op de
streepjes!)
Zijn wachtwoord is zijn nieuwe personeelsnummer.
Heb je vragen?
Bel naar Jumbo Academy via 0413314246. Dit kan op ma t/m vrijdag tussen 8.30 en 17 uur.
Of mail naar jumboacademy@jumbo.com.
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Opstarten e-learning
E-learnings
Gebruik je een privé laptop of pc en start de e-learning niet op? Waarschijnlijk staat je popup blokkering aan. Deze moet je uitzetten.
Gebruik je Google Chrome? Dan werkt het als volgt:

● Ga naar Google Chrome. Rechts bovenin zie je drie stipjes:
● Ga naar ‘’instellingen’’
● Klik helemaal onderin op ‘’geavanceerd’’.
● Ga onder het kopje ‘’Privacy en Beveiliging naar ‘’Instellingen voor content’’
● Klik op ‘’Pop-ups’’
● Nu zie je als bovenste optie staan:
1) Toegestaan -> de instelling staat goed
óf:
2) Geblokkeerd -> klik 1x op het witte bolletje (rechts). De instelling wordt nu veranderd
naar
‘’Toestaan’’. De instelling staat nu goed.
Gebruik je Internet Explorer? Dan werkt als volgt:

● Op de internetsite zie je rechtsboven in:
● Klik op ‘internetopties’
● Klik op het tabblad ‘privacy’
● Er mag géén vinkje staan bij de pop-up blokkering:

Klik op het tandwieltje.

● Zet eventueel het vinkje uit en klik op ‘toepassen’ en ‘ok’.
Heb je vragen?
Bel naar Jumbo Academy via 0413314246. Dit kan op ma t/m vrijdag tussen 8.30 en 17 uur.
Of mail naar jumboacademy@jumbo.com.
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