CANON EXAM SERVICES
De snel veranderende wereld vraagt om online en digitaal onderwijs.
Een van de grootste uitdagingen op dit moment is het behoud van de continuïteit
van het toetsproces. Welke afwegingen maak je als onderwijsinstelling? Kies je
voor toetsen op afstand, wijk je uit naar grotere externe locaties, toets je analoog
of digitaal? En bovenal, hoe zorg je voor een veilig proces?
Voor u als onderwijsstelling is het belangrijk om grip te houden op het
toetsproces en sneller dan ooit te kunnen schakelen.
Ontdek hoe Canon Exam Services u helpt met de transitie van papier naar
digitaal toetsen.

See the bigger picture

Canon Exam Services omvat alle diensten
die het toetsproces, voor zowel papieren- als
digitale toetsen van begin tot eind veilig,
betrouwbaar en audit-proof maken. Onder
regie van één toetsworkflowsysteem sturen
wij uw gehele toetsproces aan. Het systeem
is gekoppeld met de meest gangbare digitale
toetssystemen en proctortools in de markt.
Canon levert een unieke combinatie van
software en diensten waarmee standaardisatie
en een uniforme manier van digitaal nakijken
wordt ondersteund.

Daarnaast biedt Canon uw organisatie een
ISO27001 beveiligd printproces, logistieke
diensten en uitgebreide scanfaciliteiten voor
het digitaal nakijken van print&scan-toetsen
en digitale archivering. Canon Exam Services
helpt uw onderwijsinstelling om toetsen op
papier, digitale toetsen of een combinatie van
beiden effectief te implementeren. Met één
druk op de knop kunt u tot het laatste moment
switchen tussen toetsen op papier en digitaal
en anderom.

Canon Exam Services biedt:
• 	Alle software en diensten om in één proces op papier en digitaal te toetsen;
•	Optimale ondersteuning voor print&scan toetsen waarbij fraude wordt voorkomen gecombineerd met de
voordelen van digitaal nakijken en digitale inzage;
•	Naadloze integratie tussen verschillende systemen in het toetsproces; workflow, toetssysteem en proctoring;
•	Op elk moment inzicht, in iedere stap in het toetsproces;
•	Lagere proceskosten voor spoedopdrachten en handmatige interventies;
•	Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens conform regelgeving (AVG).
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End to end proces

Met Canon Exam Services ondersteunen wij u in iedere stap in het end-to end toetsproces waarbij zowel het
tentamenbureau, de docent als de student worden ontzorgt. Dit geldt voor zowel het digitale- als papieren
toetsproces.

Het totale proces wordt efficiënt en meetbaar. Gebruikers krijgen de beschikking over controlemiddelen en
worden ondersteund met geautomatiseerde e-mailcommunicatie, waardoor de kans op fouten significant
kleiner wordt en benodigde acties tijdig gemeld worden. De status van een toets is op elk moment in de
workflow inzichtelijk. U krijgt grip op het proces.

EXAM SERVICES

CANON EXAM SERVICES OMVAT DE
VOLGENDE SOFTWARE EN DIENSTEN
Het Canon Exam Services portaal is het dashboard van
de oplossing. Medewerkers van het tentamenbureau
en docenten hebben inzicht en toegang tot hun
openstaande acties en status van de toetsen.
Het portaal ondersteunt:

Printdiensten

•	Aanmaken en importeren van toetsen uit het
roosterprogramma (Syllabus, Exam Scheduler,
Peoplesoft, …) of Excel bestanden
•	Planning van middelen (koerier, zalen, surveillant, e.d.)
•	Monitoren van deadlines / uitzetten van acties
•	Geautomatiseerde e-mailcommunicatie tussen
tentamenbureau en docenten
•	Uploaden en beheren van toetscontent en overige
documenten (presentielijst, e.d.)
•	Accorderen van documenten (4 ogen-principe en
controle 2e docent)
•	Koppeling met digitale toetssystemen;
RemindoToets en Ans Delft
•	Aansturing en status scandiensten
•	Realtime inzicht in waar een toets zich bevindt
•	Loggen van acties en statussen voor accreditatie
•	Digitale archieffunctie

Toetsen die op papier afgenomen worden, worden
gedigitaliseerd om digitaal na te kijken (print&scan) in
een digitaal toetssysteem. Daarnaast word de backlog
van toetsen gescand voor accreditatiedoeleinden.
Canon levert hiertoe maatwerk scandiensten op een
beveiligde (centrale) locatie. De scandienst omvat
alle werkzaamheden die nodig zijn om een toets te
digitaliseren en de gescande gegevens over te dragen
naar achterliggende systemen. Gegevensoverdracht
vindt plaats via directe, veilige koppelingen of via
beveiligde, digitale media.

Canon biedt een volledig beveiligde ISO27001
gecertificeerde printdienst om op een (centrale) locatie
toetsen op papier te produceren.

Scandiensten

Logistieke diensten

Canon levert flexibele logistieke diensten
om toetsen op een veilige manier (middels
verzegelde kratten) te transporteren en
tijdig, indien gewenst tot 1 uur van tevoren,
te bezorgen en op te halen om te scannen.
Canon heeft een speciale track & trace app, die
gekoppeld is aan het Exam Services Portaal.
Hierdoor krijgt het tentamenbureau realtime
inzicht in waar een toets zich bevindt en
worden de overdrachtsmomenten vastgelegd
in de audit log.

Digitale toetsen

Canon biedt in samenwerking met partners
verschillende digitale toetssystemen zoals
RemindoToets en Ans Delft. Deze systemen zijn
geschikt voor print&scan- en volledig digitale
toetsen. Het Exam Services Portaal plant de
toetsmomenten in het digitale toetssysteem.
De toets word gecreëerd in het digitale
toetssysteem en automatisch verstuurt naar het
Exam Services Portaal. Met één druk op de knop
geeft men de toets vrij voor printen óf digitale
afname. Indien gewenst kan de digitale afname
ondersteund worden met Proctortools.

Met Canon Exam Services krijgt u grip
op de gehele keten van zowel op papierals digitaal toetsen. Dit betekent:
•	Een gestandaardiseerd, audit proof
proces met een uniforme manier van
digitaal nakijken voor print&scan- en
digitaal toetsen;
•	Dat fraude wordt voorkomen middels
print&scan gecombineerd met de
voordelen van digitaal nakijken en
digitale inzage;
•	Een ISO 27001 gecertificeerd
beveiligd printproces voor toetsen.

Kijk voor meer informatie over Canon Exam Services op
www.canon.nl/onderwijs of neem contact op via b2b@canon.nl.
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