Dela dokument tillsammans i AV Tools

Kombinera AV Tools & ShowDocument
Med webbverktyget ShowDocument kan man visa och dela dokument online
tillsammans i AV Tools – e-mötesverktyget i Blackboard. Det behövs ingen
installation av programvara, funktionen kan användas direkt via Internet.
ShowDocument, gå till: http://www.showdocument.com
Hur gör man?
1. Starta antingen ett Seminar eller Interview Room i Bb via AV Tools
(finns under Communication).
2. Gå till webbsidan ShowDocument: http://www.showdocument.com
3. Ladda upp filen (ett dokument eller en bild) som du vill dela med dig av
och diskutera, ändra i etc.
4. Invitera andra: Enklast är att kopiera den webblänk som skapas i
ShowDocument och klistra in denna länk i chatten i Seminar Room eller
Interview Room (i AV Tools). Deltagarna klickar sedan på webblänken >
Kommer in i Show Document > Ser nu samma dokument på sin skärm
som du har. Alla kan nu dela, ändra i och prata om dokumentet.
5. Spara ert arbete: Det slutliga dokumentet kan sparas som en PDF-fil.
(rekommenderas).

Vilka funktioner och användarvillkor finns i ShowDocument?
•
•
•
•

Du kan gemensamt ändra, radera, markera, rita, skriva och klistra
in text i dokumentet. Enkel chat finns i ShowDocument.
Dokument kan sparas som PDF-fil.
OBS! Användarvillkor: Du kan använda systemet max 1 tim och
invitera max 50 personer (en är presentatör/moderator) per tillfälle.
Testa eventuell brandvägg:
http://www.showdocument.com/connection_test.html

Vilka filer kan man visa?
Du kan ladda upp och visa följande filer i ShowDocument:
Textfiler/dokument:
PDF-filer (*.pdf)
Microsoft Word (*.doc)
Microsoft Excel (*.xls)
Microsoft PowerPoint (*.ppt)
Rich Text Format (*.rtf)
Bildfiler:
JPG-filer (*.jpg;*.jpeg)
GIF-filer (*.gif)
PNG-filer (*.png)
BMP-filer (*.bmp)
OBS! ShowDocument

Andra textfiler:
Komma-separerade värden (*.csv)
Vanlig text (*.txt)
XML-filer (*.xml)

Open Office-dokument:
OpenDocument Text (*.odt)
OpenDocument Spreadsheet (*.ods)
OpenDocument Presentation (*.odp)
OpenDocument Drawing (*.odg)

är en s.k. web 2.0-lösning och är gratis att använda. (Ej annonsfri.)
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