Back-up maken van Course Content
Inleiding
Hieronder wordt beschreven hoe bestanden uit de oude omgeving kunnen worden overgezet naar een
extern opslagmedium

Overzetten
1. Log in op de oude Blackboard omgeving (bbold.avans.nl) en navigeer naar de gewenste Course.
2. In het Control Panel vind je onder Content het Course-ID. Klik hier op (in dit voorbeeld is dat LIC14XX-DDCD-MULTI-MEDIA ).
In het rechterpaneel wordt de course content zichtbaar.

3. Klik in het rechterpaneel op de aangegeven grijze chevron.

4. Kies vervolgens Download Package, waardoor er een ZIP bestand wordt gemaakt.
Onthoud goed waar je het bestand opslaat.
Het advies is om hiervoor de groepsschijf van Xythos te gebruiken of een externe harddisk. Hierdoor
maak je een archief van het gebruikte materiaal. De standaard naam van het Zip bestand is
courses.zip. Als je de bestanden van meerdere courses gaat overzetten is het verstandig om de
naam van de Zip bestanden overeen te laten komen met de naam van de respectievelijke courses.
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Hoe het eruit ziet is afhankelijk van de browser.
Firefox:
Bij gebruik van Firefox kies je bestand opslaan en ok.

Kies de juiste locatie in de verkenner om het bestand op te slaan en wijzig de naam van de course in
de gewenste naam. In dit voorbeeld is de naam ‘courses Multimedia’

Chrome:
Bij gebruik van Chrome zie je linksonder in de hoek van je scherm een zip bestand staan.
Klik op de chevron en kies Weergeven in map.

Je komt nu in de verkenner en kunt zien in welke map het bestand is opgeslagen. In dit voorbeeld is
dat de map Downloads.

Hier kun je, indien gewenst, de naam van het zipbestand aanpassen. Klik met de rechtermuisknop en
kies Rename.

Backup_maken / 25-4-2016

2/3

NB. Als je bij gebruik van Chrome de locatie waar de downloads automatisch worden opgeslagen,
wilt wijzigen, klik dan hier voor de instructie.

De content van alle courses kan zo met een toepasselijke naam gearchiveerd worden.
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