Nyheter i Blackboard 9.1 SP8 (2012)
Renare gränssnitt och anpassade kursmenyer
Nyheter i korthet:
 Snabbknapp till annan kurs – du som användare kommer till dina
andra kurser i Bb enklare med en snabbknapp
 Språk svenska som standard i systemet
 Ändring i pågående online-tenta – mindre felaktigheter du gjort
som lärare kan du nu ändra i en utpublicerad onlinetenta
 Bb Learn Toolbar – snabbknapp i webbläsaren till Bb
 Nytt gränsnitt/Theme – Hela Bb har ett mer avskalat och rensat
gränssnitt för alla användare. Påverkar ej kurslayout.
 Ny inloggningssida – som kommer kunna anpassas efter HiGs profil
 Anpassade kursmenyer (Snabbkonfigurering/Quick Set Up
Guide) – skapa snabbt anpassade kursmenyer för speciella
pedagogiska kursmodeller, kursstrukturer eller kursteman
Snabbknapp för komma till annan kurs
Du som användare kommer
enklare till dina andra kurser i Bb
med en snabbknapp uppe till
vänster i dina kurser.
En liten meny öppnar sig och du kan se dina
nyligen besökta kurser och övriga kurser.

Språk svenska som standard i systemet
Då är all navigering, menyer och text i Bb-systemet på svenska. Även
hjälptexterna är då på svenska.
Du kan även välja att ha engelska
som standardspråk i Bb – detta
väljer du alltså när du loggar in.
Eller så går du in på personliga
inställningar.

Menyknapparna kan du alltid ändra språk, färg och text på – bra att veta.
Kursansvarig lärare kan för en viss kurs t ex göra språkinställning för
engelska (t ex användbart om man har bara utländska studenter,
undervisningsspråk och kursplan på engelska).
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Nyheter i Blackboard 9.1 SP8 (2012)
Ändring i publicerad online-tenta
S k Regrading, läraren kan nu enkelt ändra/korrigera det som behövs i en
aktivt publicerad online-tenta.

Bb Learn Toolbar både för IE och Mozilla.
Snabbnavigation i Bb via webbläsares Toolbar. Kan laddas hem själv av ffa
studenter (man måste vara administratör för sin dator) via Tools under Min
organisation/My Institution.

Nytt gränssnitt/Theme
Är mer avskalad och påverkar inte kurslayouten speciellt. Ny layout för
inloggningssidan. Vi behöver ej aktivera nytt gränssnitt för SP8 - vi kan
alltså behålla det vi har fram till SP10. Beslut innan sommaren och efter
testgruppen sagt sitt.

Ny inloggningssida
Som kommer kunna anpassas
efter HiGs profil.

Anpassade kursmenyer
Läraren skapar nu snabbt anpassade kursmenyer (Snabbkonfigurering/Quick
Set Up Guide) för speciella pedagogiska kursmodeller, kursstrukturer eller
egna kurstema, t ex case/fallstudie, problembaserat lärande, labb- eller
projektkurs, på innehållet utifrån kapitel, föreläsningar eller med fokus,
aktivitet eller kommunikation som exempelvis socialt lärande.

Hjälp finns - instruktionsfilmer och aktuella manualer Bb9
Blackboard har instruktionsfilmer med skärminspelningar av funktionerna i
Bb9, gå till: http://ondemand.blackboard.com/
I självhjälpssystemet ComAround finns korta instruktioner både för lärare
och studenter om Bb9. Hjälpsidor på svenska, gå till ”Help” vid ”Log out” i
Bb för alla aktuella manualer och instruktionsfilmer och supportkontakter.
Webblänk direkt till Bb:s Hjälpsidor för lärare:
https://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Blackboard-larplattform/Hjalpsidorfor-Blackboard/Manualer-for-larare-personal.html
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