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VELKOMMEN

Introduktion
Dette dokument indeholder en vejledning til Open Global Navigation Menu i Blackboard.
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OPEN GLOBAL NAVIGATION MENU
Ovenstående ikon (med dit eget navn) finder du i øverste højre hjørne, når du er logget ind på Blackboard. Når du vælger den lille
pil åbnes nedenstående boks, der giver adgang til en række forskellige funktioner. Disse funktioner beskrives i det nedenstående.
I det grå felt vil du finde links til de kurser eller organisationer i Blackboard, som du har besøgt for nylig.
Hvis du vælger Spaces vil du få adgang til de Spaces, du er medlem af (se senere). Hvis du vælger Settings får du adgang til forskellige indstillingsmuligheder.
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Profilen

Ovenstående ikon giver dig adgang til din profil i Blackboard. Første gang du vælger dette ikon bliver du bedt om at acceptere betingelserne for brug af Blackboard profilen. Herefter bliver du bedt om at indtaste en e-mailadresse og endelig kan du skrive nogle
informationer om dig selv og uploade et foto. Du skal derudover tage stilling til, hvem der skal kunne se din profil. Hvis du vælger ”My
Institution” kan andre brugere på Campus hurtigt finde dig.
Som du kan se herunder kan du også skrive meddelelser i boksen Share Something. De meddelelser du skriver her vil kunne ses af
Blackboard-brugere, der har valgt at følge dig. Se afsnit senere i denne vejledning om People.
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Overview

Ovenstående ikon, BB Home giver dig adgang til en side der samler informationer fra dine kurser i Blackboard. Som det ses herunder kan det dreje sig om kalenderbegivenheder fx afleveringsdatoer (due dates), opgaver der er blevet bedømt (recently graded) og forskellige poster fx diskussionsindlæg fra dine kurser.
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Posts

Ovenstående ikon giver dig adgang til en side der samler alle poster fra kommunikationsredskaberne i dine kurser. Det kan dreje
sig om blogindlæg, diskussionsindlæg og wiki-indlæg m.m. Hvis du klikker på et elements titel i venstre side (i listen over poster)
åbnes dette i højre side, hvorved du får mulighed for fx at besvare et indlæg ved at vælge knappen Reply. Hvis du dobbelt-klikker
på et elements titel vil du blive dirigeret til kommunikationsredskabet i det pågældende kursus. Du kan vælge @me-knappen og
således få vist de poster der vedrører dig.
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Updates
.

Ovenstående ikon giver dig adgang til en side, der viser de nye elementer, der er oprettet i dine kurser fx nyt indhold, opgaver og
beskeder.
Vælg Open, hvis du vil dirigeres til det kursus, hvor det pågældende element stammer fra.
Vælg Dismiss, hvis du vil fjerne et element fra listen.

Hvis du vil redigere i dine notifikationsindstillinger på denne side skal du vælge
i øverste højre hjørne.
Nu åbnes en side hvor du kan vælge mellem de typer af påmindelser du vil have vist på siden Updates.
Sæt markering i alle de notifikationer du ønsker at få. Vælg Save.
Den gule farve herover markerer at du endnu ikke har set dette indhold.
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My Grades

Ovenstående ikon giver dig adgang til at se dine Grades (bedømmelsesresultater). Vælg et element på venstre side, hvis du vil se
flere detaljer om dette. Elementet vises nu i højre side. Du kan vælge elementet ved at klikke på titlen for at se det og for at tilgå fx
skriftlig feedback fra din underviser.
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Calendar

Ovenstående ikon giver dig adgang til Blackboard-kalenderen, der viser kalenderne fra alle dine kurser, din personlige Blackboard kalender og institutionens kalender. Du kan skelne mellem de forskellige kalendere vha. farvekoder. Du kan skrive begivenheder ind i kalenderen ved at dobbelt-klikke på den valgte dato. Du kan også vælge at eksportere begivenhederne i din Blackboard kalender til din Google kalender eller din webkalender (mail.au.dk). Dette gøres vha. det link, du finder, når du vælger
knappen Get External Calender Link i nederste venstre hjørne.
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People

Ovenstående ikon samler og giver dig adgang til dine kontaktpersoner i Blackboard.
Disse kontakter skal alle have en profil Blackbord, men ikke nødvendigvis på den installation, der anvendes på Aarhus Universitet.
Du kan søge mulige kontaktpersoner frem via et søgefeltet øverst til til højre.
Du kan også finde mulige kontaktpersoner vha. knapperne, som du kan se her til venstre:
All Profiles, My Learning Network eller Aarhus Universitet
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Messages

Herover ses ikonet for dine beskeder (messages). Du kan anvende redskabet til at skrive enkle beskeder til andre brugere, der har
en Blackboardprofil. Vær opmærksom på at dette redskab ikke er det samme som redskabet Announcements, som du møder i
dine kurser og dine organisationer og heller ikke det samme som mail-redskabet i Blackboard

Sådan gør du, hvis du vil skrive en besked til andre brugere af Blackboard :

1.
2.
3.

Vælg knappen Compose i øverst i midten af vinduet
Nu åbnes en dialogboks, hvor du kan søge din modtager frem og skrive en besked
Vælg Send Message
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Spaces

Ovenstående ikon giver dig adgang til såkaldte Spaces i Blackboard. Spaces er områder, som du kan blive medlem af, eller som
du selv kan oprette. Disse Spaces oprettes af alle brugere af Blackboard og kan anvendes til samarbejde, idet du har mulighed for
at skrive meddelelser til de øvrige brugere af det pågældende Space. Herunder kan du til højre se et Space navngivet: Blackboard. Du kan lede efter Spaces under de forskellige kategorier fx Aarhus Universitet.
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Sådan gør du hvis du vil oprette et Space:
1.

Vælg knappen Create a Space. Nu åbnes en dialogboks, hvor du skal navngive dit Space og invitere samarbejdspartnere.

2.

Du kan via knappen More Options udvide eller begrænse adgangen til dit Space. Du har også mulighed for at uploade et billede og beskrive formålet med dette Space. Vælg til sidst Submit. Nu har du oprettet et Space.
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3.

Du er nu Space-manager . Du kan administrere medlemmernes rettigheder, invitere flere medlemmer og tildele dem forskellige roller: Man kan være enten Manager eller Member af et Space. Members kan kun skrive og læse beskeder.

4.

Som du kan se af ovenstående billede, kan du som Manager indberette upassende adfærd (i dette Space) via knappen Report, forlade dette Space via knappen Leaves og slette dette Space via knappen Delete.
Members kan også forlade dette Space via Leaves knappen.
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