Adobe Creative Cloud abonnement
aanvragen & activeren
Via Academic Software kan je als leerling, docent, student of leerkracht aan een deelnemende school
gebruik maken van Adobe Creative Cloud.
Ga naar https://creative.academicsoftware.be/redeem

GEBRUIK VAN EEN VOUCHERCODE
Stap 1
Indien je van de school een vouchercode van het formaat CC-XXXX-1234-1234-1234 hebt ontvangen van
de school kan je deze inwisselen op de volgende pagina:
https://creative.academicsoftware.be/redeem/voucher.php
Geef hier je naam, voornaam, e-mailadres en vouchercode in. Het e-mailadres dat je hier opgeeft is het
e-mailadres waarop je toegang tot Adobe Creative Cloud geactiveerd zal worden.

Stap 2
Eens je alle gegevens hebt ingevuld en je opgegeven voucher geldig is zal je aanvraag voor één jaar
Adobe Creative Cloud bevestigd worden op de volgende pagina. Je zal ook een mail ontvangen van
Academic Software ter bevestiging eens je account geactiveerd is.

Binnen maximaal 15 minuten ontvang je op het opgegeven e-mailadres een e-mail van Adobe met de
uitnodig om Adobe Creative Cloud voor één jaar te gebruiken. Controleer zeker ook je map ongewenste
items indien de e-mail niet aankomt.
Eens je de e-mail van Adobe met de uitnodiging hebt ontvangen kan je doorgaan naar de volgende stap
in deze handleiding.  ACTIVEREN VAN ADOBE CREATIVE CLOUD

ADOBE CC AANKOPEN ZONDER VOUCHERCODE
Stap 1
Indien je van de school een link verkrijgt om Adobe Creative Cloud aan te kopen zal je op de volgende
pagina terecht komen.
Hier vul je je voornaam en naam in en klik op Naar verificatie.

Stap 2
Vervolgens dien je jezelf te verifiëren als student of docent aan je school. Dit kan afhankelijk van je
school op verschillende methodes.
De mogelijke verificatiemethodes zijn:
•
•
•
•

E-mailadres verkregen van de school
Aanmelden met Smartschool account van de school
Unieke verificatie token van de school
Doorsturen van bewijs (studenten- of lerarenkaart, inschrijvingsbewijs, …)

Om de handleiding verder te volgen blader je door naar de methode die voor jou van toepassing is.

Methode 1: Verificatie met e-mailadres van de school
Geef het je e-mailadres verkregen van de school op. Op de pagina kan je zien binnen welke domeinen
e-mailadressen geaccepteerd worden. Klik vervolgens op Account aanvragen.

Op de volgende pagina krijg je alle informatie om de betaling uit te voeren, dit kan via overschrijving of
direct online betaald worden. Ga verder naar  Stap 3

Methode 2: Verificatie met Smartschool
Vul je e-mailadres in en klik vervolgens op de knop Smartschool. Er zal een nieuw tabblad of venster
geopend worden.

Geef in het aanmeldscherm van Smartschool het webadres van het smartschoolplatform van de school
op bijvoorbeeld school.smartschool.be. Eens correct ingevoerd kan je aanmelden via Smartschool.

Eens je succesvol aangemeld bent via Smartschool zal het tabblad of venster zich automatisch sluiten en
kom je terug op de volgende pagina. Na enkele seconden zal de status Je bent succesvol geverifieerd
met Smartschool! weergegeven worden. Je kan nu op Account aanvragen klikken om door te gaan.

Op de volgende pagina krijg je alle informatie om de betaling uit te voeren, dit kan via overschrijving of
direct online betaald worden. Ga verder naar  Stap 3

Methode 3: Unieke verificatie token van de school
Vul je e-mailadres in en vul vervolgens in Verificatietoken de unieke code die je van de school hebt
ontvangen in. Klik vervolgens op Account aanvragen.

Op de volgende pagina krijg je alle informatie om de betaling uit te voeren, dit kan via overschrijving of
direct online betaald worden. Ga verder naar  Stap 3

Methode 4: Doorsturen van bewijs
Indien je niet kan verifiëren met Smartschool en geen verificatie token hebt gekregen van de school kan
je op de knop Ik heb geen smartschool of verificatietoken klikken.

Je kan je aankoop van Adobe Creative Cloud zo verderzetten en de betaling ook uitvoeren. Let wel, je
verificatie moet in orde zijn alvorens je toegang zal verkrijgen tot de software.
Om je verificatie in orde te brengen stuur je een e-mail naar info@academicsoftware.be met als bijlage
een foto of scan van een studenten- of lerarenkaart, een inschrijvingsbewijs of ander document
waarmee je kan bewijzen student of leerkracht te zijn van de school.
Het is belangrijk dat je de e-mail verstuurt van het e-mailadres waarmee je de aanvraag voor Adobe
Creative Cloud hebt ingediend.

Op de volgende pagina krijg je alle informatie om de betaling uit te voeren, dit kan via overschrijving of
direct online betaald worden. Ga verder naar  Stap 3

Stap 3
Je kan nu de betaling uitvoeren, dit kan via overschrijving of direct online.
Indien je met overschrijving betaalt vergeet dan niet de gestructureerde mededeling in te vullen.
Klik om online te betalen op Betaal online. Op de volgende pagina kan je dan veilig online betalen met
Bancontact, Mastercard en VISA.

ADOBE CREATIVE CLOUD ACTIVEREN
Stap 1
Hou je mailadres in de gaten voor een mail van Adobe Creative Cloud met als onderwerp ‘Access is
granted’. Controleer ook zeker je spam of ongewenste mail.

Klik in de mail op de ‘Get Started’ knop.

Meld je aan met je Adobe-ID, dit moet met het emailadres waarop je de mail hebt ontvangen. Indien
je het wachtwoord bent vergeten klik dan op de ‘Forgot password?’ link en dan zal er een mail
verzonden worden voor je wachtwoord te resetten. Indien je nog geen Adobe-ID hebt met je
mailadres maak deze dan nu aan.

Stap 3
Scenario 1: Software nog niet geïnstalleerd op pc
Na het aanmelden krijg je het volgende kader te zien waar je op ‘Desktop Downloads’ kan klikken om
de software te gaan downloaden.

Op de volgende pagina kan je dan alle software individueel gaan downloaden en installeren.

Scenario 2: Software reeds geïnstalleerd op pc
Open de Adobe Creative Cloud applicatie op je pc en controleer of je bent aangemeld met het juiste
mailadres, dit moet het mailadres zijn waarop je alle mails hebt ontvangen.
Om dit te controleren klik je in de app rechtsboven op het gebruikersicoon.

Indien daar dan een andere mailadres staat dien je af te melden en terug aan te melden met de
correcte account.
Het is mogelijk dat u een mail ontvangt dat uw abonnement verlopen is indien u vorig jaar een
abonnement had met een ander mailadres. Deze mail mag u dus negeren, uw abonnement loopt op
het mailadres waar alle mails vermeld in deze handleiding ontvangen werden.

