Nyheter i Blackboard version 7.3 (2008)
SearchLX™ – sökfunktion i Blackboard
Med sökfunktionen SearchLX™ kan du enklare söka kursmaterial och
annat innehåll i de kurser du har på Blackboard (Bb). Efter några terminer
kan det t.ex. vara svårt hitta dokument och filer i en kurs som man besöker
igen – använd därför gärna sökfunktionen i Bb för att snabbare få tag i rätt
information. Sökfunktionen finns dels under Tools i varje kurs, dels längst
ned till vänster i rutan Tools under fliken My Institution (första sidan du
kommer till när du loggat in på Blackboard).
Vad kan man söka?
• Alla typer av information och uppladdade filer, t ex word-, pdf- och
html-dokument och text och information i anslagstavlan samt i
kalendern – men bara inom de kurser du har tillgång till i Blackboard.
• Du kan bara komma åt de filer/den information som du har access till i
dina kurser, utifrån den behörighet som du har som student eller lärare.

AV Tools – webbkonferens med Blackboard
AV Tools består av tre kommunikationsverktyg som finns under knappen
Communication i Blackboard (Bb). Med hjälp av de tre verktygen kan lärare
och studenter kommunicera med bild, ljud och text med alla andra i kursen.
• Du kan spela in både bild och ljud i verktyget AV Message Board, detta
kan användas t.ex. för att spela in muntlig redovisning.
• I funktionen AV Seminar Room kan man vara upp till sex samtidiga
deltagare i webbkonferensen med ljud, videobild och chatt.
• Med verktyget AV Interview Room kan tre samtidiga deltagare vara med
i webbkonferens med ljud, videobild och chatt.
Att komma igång med AV Tools:
Välj Communication i din kurs på Bb, klicka på AV Tools. Välj sedan något
av de tre verktygen som finns, AV Message Board, AV Seminar Room eller
AV Interview Room.

Jobba offline med Blackboard
•
•
•

Nu finns möjligheten att arbeta offline med Bb. Du står själv för
kostnaden för Bb Backpack – det är frivilligt förstås. (30 dagars gratis
testlicens finns.) Gå till: http://backpack.blackboard.com
Ladda ned din Bb-kurs och bli automatiskt uppdaterad när du loggar in
igen på Internet/Bb (kursen synkroniseras då igen mot Bb).
I Bb Backpack finns även kalender, att-göra-lista, annoterings- och
sökfunktion m.m.
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