
 

Tietoa arvioitavalle Hogrefen nettitesteistä 
(Please find instructions in English below) 
 

Olet saanut linkin, jota klikkaamalla pääset 

tekemään sinulle valittuja testejä.  

Älä klikkaa linkkiä ennen kuin voit tehdä 

tehtävät häiriöttömästi.  

Jokainen tehtävä alkaa ohjeilla, joissa sinulle 

kerrotaan kuinka toimia. 

Ainoastaan testiä käyttävä psykologi tai 

konsultti antaa palautetta tuloksistasi. 

 

 

Tekniset vaatimukset 
 

Tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden. 

Selainversiot:  
• Firefox versio 18-> 
• Chrome versio 23->  
• Internet Explorer versio 9->  
• Safari (Mac OS) versio 5->  

 

Testit toimivat Windows, Mac ja Linux 

käyttöjärjestelmillä.  

 

Selaimen Javascript tulee olla aktivoituna. 

Ohjeita: http://www.enable-javascript.com/  

 

 

Kirjautuminen ei onnistu 
 

Mikäli linkki ei toimi, vaan saat virheilmoituksen, 

ota yhteyttä linkin lähettäneeseen henkilöön.  

 

Joskus linkki täytyy aktivoida uudelleen, esim. 

jos testaus on keskeytetty sulkemalla selain. 

 

 

Katkennut nettiyhteys 
 

Mikäli nettiyhteys yllättäen katkeaa sinusta 

riippumattomasta syystä (et siis itse keskeytä 

testausta), odota 15 minuuttia ja kokeile sen 

jälkeen uudelleen samasta linkistä. 

Nettiyhteyden palautuessa testaus jatkuu siitä 

kohdasta mihin jäit.  

Mikäli olet ensimmäisellä kirjautumisella saanut 

4-kirjaimisen uudelleenkirjautumis-TANin, 

käytä tätä salasanaa kirjautuessasi uudelleen. 

 

 

Alkutekstit vieraalla kielellä 
 

Tervetuloa-sivun oikeassa yläreunassa on 

valikko, josta voit muuttaa alkuohjeiden kielen.  

 

Varsinaiset testit esitetään sillä kielellä, jolla 

testien käyttäjä on ne sinulle tilannut. 

 

 

Tietoturva 
 

Testituloksia säilytetään serverillä Saksassa, 

GDPR-vaaatimusten mukaisesti. Testiä käyttävä 

henkilö määrittelee mitä henkilötietoja  

 

vastaajasta tallennetaan. Ainoastaan testin 

käyttäjällä on pääsy testin tuloksiin. 

 

  



 

For the Test Taker: Online Assessment with Hogrefe Test System  
 
 

You have received a link form the assessor. The 

link leads to the tests chosen for you. 

Please DO NOT click the link until you can 

complete the tests without distraction. 

Each test begins with practical instructions. 

Only the psychologist/consultant who chose the 

tests for you (i.e. the assessor) gives you 

feedback about your results. 

 

 

Technical requirements 
 

You need a computer with an Internet access. 

Browser requirements:  
• Firefox version 18-> 
• Chrome version 23->  
• Internet Explorer version 9->  
• Safari (Mac OS) version 5->  

 

Operating systems Windows, Mac and Linux.  

 

Your browser needs to have Javascript 

activated. How to activate Javascript: 

http://www.enable-javascript.com/  

 

 

Cannot log in 
 

If the link does not work, please contact the 

person who sent you the link (the assessor).  

 

 

Sometimes the link needs to be re-opened, for 

instance if the testing was interrupted by the 

test taker by closing the browser.  

 

Internet connection lost 
 

If the Internet connection is unexpectedly lost 

(i.e. you have not interrupted the tests 

yourself), please wait for 15 minutes. Then click  

 

the same link again. If the connection is 

recovered, the tests will resume. If you received 

a re-entry code (TAN), use it when re-logging.  

 

 

Welcome page in wrong language 
 

You can change the language of the 

Introduction pages from a Menu in the right-

hand corner of the first page.  

 

The tests are completed in the language the 

assessor chose for you. 

 

 

Data Security 
 

The test results are stored on a server in 

Germany, according to GDPR requirements. The  

 

assessor defines what personal data is stored. 

Only the assessor has access to your results.

 


