Anvend Collaborate via Virtual Room i Blackboard
Blackboard Collaborate er et videokonference system, som alle undervisere på Arts har
adgang til via Blackboard. Du kan med fordel anvende browseren Chrome, når du ønsker at
anvende Collaborate.

SÅDAN GØR DU:
1. Gå ind på menupunktet Virtual Room. Har du tidligere slettet dette menupunkt, kan
du tilføje det igen som almindeligt Tool Link (Tool Link finder du under det lille + lige
over menuen.

2. Åbn Course Room

3. Måske bliver du bedt om at godkende Collaborates adgang til din pc’s mikrofon.

4. Du får nu mulighed at ændre i Settings i menuen til højre. Vi anbefaler at du ændrer
de studerendes rolle fra Participant til Presenter.

5. Husk Save nede i bunden af Settings-menuen

6. Vælg knappen Join Course Room

7. Se på billedet nedenfor, hvordan det ser ud for de studerende. De skal også gå ind
via menupunktet Virtual Room > vælg Course Room > vælg Join Course Room

8. Nu er videokonferencen åben. I menuen til venstre er det muligt at optage mødet.
Vælg Start Recording. Deltagere med rollen participant eller presenter (som vi
anbefaler) kan ikke downloade optagelser fra Collaborate, med mindre de får lov
via undervisers markering i feltet Allow recording Downloads (se billede under punkt
4 i denne vejledning).

9. Nederst i billedet er det muligt at indstille mikrofon (on/off) og kamera (on/off). Her er
det også muligt for de studerende at række hånden op og markere at de vil stille et
spørgsmål. Personikonet til venstre kan erstattes af et billede, hvis underviser og
studerende ønsker.

10. Under det lilla kryds helt til højre finder I adgang til Chat.

11. Der er også mulighed for at dele forskelligt indhold. Vælg knappen Share Content.

12. Se på billedet herunder, hvilke typer at indhold, det er muligt at dele med de
studerende.

13. Hvis du har givet de studerende Presenter-rollen i Settings, har de også mulighed for
at dele indhold.

14. Vælg Leave Session, når mødet er slut.

15. Herefter får du nedenstående meddelelse og du kan lukke browseren.

16. Har du optaget din session, finder du optagelsen under menuknappen

17. Vælg Recordings. Disse optagelser har de studerende også adgang til.

