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Dashboard 
 
Het Reducept dashboard is speciaal ontwikkeld voor behandelaren. Door middel van het 
dashboard kun je verschillende gebruikers en apparaten beheren, en kun je de prestaties van 
de verschillende spelers onder je behandeling in de gaten houden. 
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Hoe je toegang krijgt tot het dashboard 
1. Je hebt een e-mail ontvangen van Reducept met een uitnodiging om een account aan 

te maken op het dashboard. Klik op de link om naar het dashboard te gaan. 
 

2. Kies een wachtwoord en bevestig je wachtwoord op het inlogscherm. 

 
3. Je ziet nu het Home-scherm van het dashboard met daarop een samenvatting van de 

activiteit van je spelers in de afgelopen maand. 
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Hoe je nieuwe spelers aanmaakt 
 

1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. 
 

2. Klik op de menu-optie 'Spelers'. Je ziet nu een overzicht van alle spelers die 
gekoppeld zijn aan je organisatie. 

 
3. Klik op de knop ‘Speler toevoegen'. In het speler overzicht verschijnen een aantal lege 

invulvelden.  

 
4. Vul de gegevens van de nieuwe speler in en klik daarna op de knop 'Opslaan'. 

 
5. De nieuwe speler is toegevoegd en verschijnt in het spel overzichtsscherm. 
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Hoe je de spelers statistieken kunt bekijken 
1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. 

 
2. Klik op de menu-optie 'Spelers'. Je ziet nu een overzicht van alle spelers die 

gekoppeld zijn aan je organisatie. 

 
3. Klik op de knop ‘Openen’ van de speler waarvan je statistieken wilt bekijken. 
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4. In het statistieken scherm zie je een samenvatting van de sessies die deze speler tot 
dusver heeft gespeeld binnen de geselecteerde periode. 

 
5. Je kunt statistieken uit een specifieke periode bekijken door onder 'Periode selectie' 

de start- en einddatum van de gewenste periode in te voeren. Klik daarna op 
'Bekijken'. Het statistieken scherm toont nu de spelers statistieken uit de gewenste 
periode. 
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Hoe je apparaten koppelt aan je organisatie 
Wanneer je met je inloggegevens inlogt in je Oculus Go, Android of iPhone, wordt deze 
automatisch toegevoegd in het dashboard.  
 
Het kan handig zijn om de naam van je device te wijzigen. Je doet dit in het dashboard: 

1. Open het menu ‘Apparaten’ onder 'Mijn organisatie'. 
 

2. Je ziet het apparaat overzichtsscherm waar het nieuwe apparaat is toegevoegd aan 
het overzicht. 
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3. Klik op ‘Openen’ en een dialoogvenster verschijnt. 

 
4. Verander nu de naam en druk op ‘Opslaan’ 

 
De speler wordt nu automatisch ingelogd op dit device.  
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Hoe je spelers in en uitlogt op de Oculus Go 
1. Open het scherm 'Apparaten' onder 'Mijn organisatie'. Je ziet het apparaat 

overzichtsscherm. 

 
2. Klik bij het apparaat dat je wilt gebruiken op de knop 'Inloggen'. 

 
3. Voer de naam in van de speler die je wilt inloggen, en klik op ‘Opslaan’. 
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4. De geselecteerde speler is nu gekoppeld aan het apparaat. 

Hoe je thuisgebruik toestaat 
1. Open het scherm ‘Spelers’ onder 'Mijn organisatie'. Je ziet het spel overzichtsscherm. 

 
2. Klik in het spelersoverzicht scherm bij de nieuwe speler op de knop ‘Openen’ en 

daarna op ‘Bewerken’'. 
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3. Klik op de knop ‘Activeer thuisgebruik’ en vul het email adres in.  

 
4. Klik nu op ‘Opslaan’ 

 
5. De speler ontvangt een email met daarin instructies over het aanmaken van een 

Reducept-account voor thuisgebruik. 
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