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Vejledning til hvordan du fa r adgang til 
Samlet indhold/Content Collection via 
WebDAV 

WebDAV bruges til deling af filer på internettet og er kompatibel med de fleste operativsystemer. Hvis 

WebDAV bruges sammen med Blackboard Learn, kan du få adgang til indhold fra dit Blackboard fildrev, 

som om det var et netværksdrev eller en mappe på din egen pc. 

Når WebDAV eller en webmappe installeres, kan alle dine kursusfiler administreres fra din pc, hvor du 

kan trække indhold ind fra flere drev og mapper og organisere det efter behov. Desuden kan filer ofte 

redigeres direkte i webmappen uden at downloade dem, redigere dem og overføre dem igen. 

Note omkring filnavne: Filnavnet kan indeholde følgende: 

 A-å 

 0-9 

 Punktum ’.’ 

 Underscore ’_’ 

 Alle standard ISO 8859 tegn. 

Mellemrum bliver lavet om til underscores ’_’. 

1. Adgang til materialer i Samlet indhold/Content Collection via WebDAV 

Trin Handling 
1 Gå i Samlet indhold/Content Collection, enten via dit kursus, organisation eller via top menuen. 

Vælg den mappe, som du ønsker at have adgang til via din PC/browser. 

2 Når du er i den ønskede mappe, klik på Opret webmappe/Set Up Web Folder: 
 

 
 
Note: Hvis du har en pop-blocker, så sørg for, at den er slået fra. 
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Trin Handling 
3 Følg vejledningen i pop-up’en. 

 
Her ses noget af vejledningen til oprettelse i Windwos 7: 

 
4 Har du brug for vejledningen til andre systemer end den som vises, kan du finde flere under Vis 

instruktioner for alle operativsystemer/Show instructions for all Operating Systems: 
 

 
 

5 Når du bliver bedt om at logge ind, enten via din PC eller browser, skal du bruge dit WAYF login. 
Den samme som du bruger, når du logger på Blackboard, mit.au.dk o.s.v. 
 

 


