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VELKOMMEN

Velkommen
Denne manual er tiltænkt medarbejdere med System-Admin adgang til Blackboard.
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SYSTEM ADMIN TILLÆGSMANUAL
Har du adgang til System Admin fanen i toppen af siden, har du adgang til en række specielle rettigheder
i Blackboard fx at checke brugeres indlæsning på kurser, skjule kurser eller indskrive sig selv på et kursus.

Du bliver System Admin via kontakt til AU’s Blackboard support enhed (bb.it@au.dk) og kan tilgå dine System Admin-muligheder via den øverste vandrette menu i Blackboard.
Under System Admin fanen finder du dit administrator panel.

I administratorpanelet har du primært tre indgange: Users, Courses og Organisations.

Users
Her kan du søge efter enkelte brugere, og de informationer der er tilknyttet dem, fx informationer om hvilke
kurser, de er tilmeldt. Brug søgefeltet som ses herunder.
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Sådan gør du
1. Vælg indstillingen Last Name i første drop-down menu
2. Vælg Contains i anden drop-down menu
3. Skriv efternavnet på den person, du ønsker oplysninger om
4. Vælg Go

Courses
Under Courses kan du søge kurser frem. Måske skal du tilknytte en ekstra underviser til et kursus eller du
skal flette/sammenlægge to kurser til ét.

Sådan gør du
1. Vælg Course Name i første drop-down menu
2. Vælg Contains i anden drop-down menu
3. Skriv kursusnavnet eller dele af kursusnavnet i tredie drop-down menu
4. Vælg Go
I stedet for kursusnavnet som søgekriterie, kan du også vælge at søge på Course ID (hvis du kender det)
eller underviserens navn.
Flette/sammenlægge kurser
Sådan gør du
1. Søg efter det kursus du ønsker at flette/sammenlægge med et andet

2.

Hold curseren over Course ID hvorved en lille pil bliver synlig. Vælg Edit.

TILLÆGSMANUAL

3.
4.
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Marker Vælg kurser der skal flettes i 1 Generelle oplysninger
I 2 Underordnede kurser indtastes det underordnede kursus’ navn eller det findes ved hjælp af Browse.
Sæt flueben ved kurset
Vælg Submit
Tilpas indstillinger for sammenlægningen
Vælg Submit, som gemmer ændringerne
Vælg Submit igen, som afslutter sammenlægningen

Tilføjelse og afmelding af studerende
Alle tilføjelser af studerende til kurser skal gøres via STADS. Det samme gælder ved afmelding af studerende fra et kursus. Fjernes de blot i Blackboard, vil de ved den daglige dataintegration blive tilføjet igen.
Det er muligt at tilføje en studerende som gæst på et kursus. Se tillægsmanualen omhandlende dette.
Tilføjelse af underviser til kurser
Sådan gør du
1.

Vælg Control Panel i venstre side. Vælg Users and Groups

2.

Vælg Users.
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3. Vælg Find Users to Enrol.

4.

Vælg instructor (under Role) og søg vedkommende frem ved at vælge Browse. Herefter fremkommer
en liste.

5.
6.

Sæt flueben ved den rigtige. Vælg Submit.
Vælg Submit

Sletning af undervisere fra kurser
Sådan gør du
1. Vælg Control Panel i venstre side. Vælg Users and Groups.

TILLÆGSMANUAL

2.

Vælg Users.

3.

Vælg den lille grå pil til højre for personens username. Vælg Remove Users from Course.
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Gøre kurser utilgængelige
At gøre et kursus utilgængeligt betyder ikke, at det bliver slettet. Kurset kan blot ikke ses af andre end
de brugere, der har System Admin-rettigheder.
Sådan gør du
1. Vælg System Admin i den øverste vandrette menu. Vælg Courses
2. Søg efter det kursus du ønsker at gøre utilgængeligt

3.
4.

Hold curseren over kurset. Herved bliver en lille grå pil synlig
Vælg pilen hvorved en drop-down-menu bliver synlig. Vælg Make unavailable.
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Kurset er nu utilgængeligt. Nu ses nedenståend

Organisations
Studerende er automatisk tilmeldt en række relevante organisationer, som fx en hel årgangs studerende,
et bestemt instituts organisation, bestemte BA- eller kandidatstuderendes organisationer eller et fakultets
organisation.
Ansatte er ikke pr. automatik tilmeldt organisationer, de skal tilmeldes af dig som System Admin. System
Admins	
  er heller ikke pr. automatik tilmeldt relevante organisationer.
Sådan søger du en organisation frem
1. Brug søgefeltet, der ses herunder.
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Herefter kan du fx se nedenstående udsnit, når du søger på ordet engelsk:

Sådan skriver du en besked (announcement) til en organisation
Vælg organisationen ved at klikke på dens navn i kolonnen Organisation ID. Tilmeld dig organisationen
ved at vælge Quick Enrol.

Herefter ses nedenstående.
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Vælg Create Announcement.
Skriv din besked i editoren. Du har i nederste værktøjslinje også mulighed for at tilføje forskelligt indhold fra fx YouTube, Slideshare eller optage din egen video med webkamera
Vælg Not Date Restricted, hvis beskeden skal udsendes med det samme og forblive tilgængelig for de
studerende
Vælg Submit, som sender meddelelsen
Det er en god idé, at ændre notifikationsindstillingerne så de studerende fx modtager en mail, når der
er en besked eller nyt indhold i kurset. Se What’s New herunder og følg instruktionerne

Vær opmærksom på at disse Announcements ikke kan besvares af modtagerne. Hvis du skal slette/rette i en besked gør du nedenstående:
1.
2.
3.

Gå ind i den pågældende organisation, hvor du vil redigere eller slette en besked
Vælg more announcements... i Home Page
Vælg den grå pil til højre for announcement-overskriften. Her kan du vælge edit eller slet.

Hent deltagerliste som Excelfil
Sådan gør du:
1.

Søg det pågældende kursus frem.
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2.

Vælg Open.

3.

Vælg Control Panel og Users and Groups.

4.

Vælg Groups og herefter Export.

5.

Sæt markering i Group Members Only.
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7.
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Vælg Submit
Kig i din AU-mail. Her finder du et excelark, dvs. en liste over gruppemedlemmer og dermed kursets
deltagere.

Tools And Utilities
Login As Another User
Sådan gør du:
1. Vælg System Admin.
2. Vælg Login As Another User
3. Skriv vedkommendes AUID i søgefeltet fx au123456. Herefter kan du se kursustilmeldinger o.lign.
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