Introduktion til ExamCookie
– et monitoreringsprogram til prøver
Dette er en kort beskrivelse af hvordan du som elev bruger ExamCookie til din prøve. Du kan læse
mere på vores hjemmeside www.examcookie.dk som også indeholder en introduktionsvideo, ofte
stillede spørgsmål samt generelle eksamensregler.
Inden din skriftlige prøve starter eller forberedelsen til din mundtlige prøve begynder skal du
gøre følgende:
1. Besøg vores hjemmeside
www.examcookie.dk

2. Download programmet ved at
klikke på Mac eller Windows

3. Åben den downloadede fil i din
browser eller i din download
mappe

4. Log ind med dit UNI-Login, dette
kan kun gøres på prøvedagen

5. Programmet er aktivt og du er
nu klar til at starte din prøve.
Programmet afslutter og
afinstallere sig selv når din prøve
er slut.
Programikonet nederst til højre kan du klikke på for at få information om din prøve, eller hvis du
vil afleverer og vil afslutte din prøve før tid. Du må ikke afslutte ExamCookie hvis din skole ikke
tillader at du flytter din computer før prøven er slut. Det er ligeledes vigtigt at du ikke afslutter
programmet før du har afleveret og har fået tilladelse af en eksamensvagt til at afslutte
ExamCookie. Det vil efter eksamen blive vist i din elevlog at du har afsluttet før tid og om dette er
sket inden aflevering.
www.ExamCookie.dk
Kontakt@ExamCookie.dk
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Programikonet kan være vist i 4 forskellige farver, som betyder følgende:
-

Ikonet er blåt når programmet er startet men du endnu ikke er logget ind

-

Ikonet er gult når du er logget ind inden din prøve er startet

-

Ikonet er grønt når du er logget ind og din prøve er startet, ExamCookie er her aktivt.

-

Ikonet er rødt hvis du er offline, programmet er stadig aktivt men afleverer ikke filer før det
har netadgang igen. Det har altså ingen betydning at ikonet er rødt.

Svar på de mest stillede spørgsmål, ellers henvises der til www.examcookie.dk/faq
Hvordan virker ExamCookie?
ExamCookie monitorer din computer for at sikre at prøven foregår efter gældende regler.
Programmet afsender screendumps ved skærmændring, program i front på computeren, aktive
URL-adresser i browsere, copy-paste af tekst og billeder samt processliste og netværksadgang.
Efter en eksamen sorterer programmet automatisk data, og det viser enhver kommunikation med
omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.
Bliver jeg monitoreret inden eller efter en eksamen?
Programmet virker kun når du er logget ind på en aktiv prøve. Programmet kan derfor ikke
opsamle data før eller efter det tidsrum din prøve er sat til. Det betyder også at du kan downloade
og åbne programmet uden bekymring for at blive monitoreret uden for en prøve.
Skal jeg slette ExamCookie efter min prøve?
Programmet er sat til automatisk at afslutte, afinstallere og slette sig selv efter din prøve er slut. I
få tilfælde har programmet ikke rettigheder til at slette sig på din computer, og du kan derfor selv
slette program filen eller genbruge den til din næste prøve.
Kan jeg teste ExamCookie inden min prøve?
Du kan altid prøve at downloade og starte programmet. Når dit program er startet, kan du klikke
på fanen ”Test” som vil give dig et svar på om programmet kan køre på din computer.
Sikkerhedsindstillinger på Mac
Hvis du bruger Mac er det vigtigt at dine sikkerhedsindstillinger tillader ”Mac App Store og kendte
udviklere”. Har din Mac computer ikke dette slået til, skal du åbne: Systemindstillinger > Sikkerhed
& anonymitet. Der vil du nederst kunne tillade ”Kendte udviklere” eller ”Alle”.
Har du problemer med at logge ind på din prøve kan du forsøge følgende:
-

Tjek din netadgang. Du kan ikke logge ind i ExamCookie uden internet

-

Pause eller slukke dit antivirus program / firewall

-

Prøv at logge ind med manuel-login. Din eksamensansvarlige kan udlevere dette login.
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