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Itembanken verplaatsen

Itembanken en projecten van een oud Quayn account kunt u verplaatsen naar een nieuw Quayn
account.
Ook kunt u een itembank van een uitgever naar uw eigen itembanken verplaatsen zodat u deze kunt
wijzigen.
[Van Quayn domein veranderen]
U krijgt een ander Quayn account wanneer u de Magister Quayn koppeling krijgt of als uw school fuseert.
Als u van Quayn domein veranderd kunt u itembanken delen met het nieuwe account en deze vanuit
externe itembanken naar uw eigen itembank verplaatsen om ze te kunnen bewerken.
Deel de map met itembanken met het nieuwe account.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Log in het oude Quayn domein in.
Kies voor Itembanken | Itembanken.
Ga naar Mijn Itembanken.
Klik met de rechtermuisknop op een submap.
Kies voor Eigenschappen.
Een nieuw venster opent.
Kies het tabblad Delen met organisaties.
Selecteer in het linker vak uit de lijst uw nieuwe Quayn account.
Klik op de knop met het > teken.
Kies voor Opslaan.

Figuur: Itembankmappen delen met organisaties.
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[ Itembank verplaatsen ]
Verplaats de itembank vanuit externe itembanken naar mijn itembanken.
•
•
•
•
•

Log in op het account.
Ga naar Externe Itembanken.
Open een itembank.
Vink de items aan die u wilt verplaatsen.
Tip: Met het selectievakje bovenaan de pagina kan u alle items van die pagina selecteren.
Kies voor Kopiëren.

Figuur: Items selecteren en kopiëren uit een externe itembank.
Zodra u op Kopiëren drukt komt het pop-up venster Kopieer naar itembank te voorschijn.
Selecteer een bestaande itembank bij Mijn of maak een nieuwe itembank aan:
•
•
•

Kies voor Nieuwe itembank.
Geef de nieuwe itembank een naam.
Kies voor Opslaan.
De items worden nu gekopieerd.

Bij het kopiëren van een externe itembank naar uw eigen itembank, moeten alle items de verplichte
metadata van het nieuwe domein bezitten.
Eventueel komt er nog het scherm Incomplete items kopiëren om de metadata aan te vullen.

2

Itembank verplaatsen | Oktober 2015

[Verplichte metadatavelden invullen]

Figuur:
Incomplete items van metadata voorzien bij het kopiëren van een itembank.
Ontbrekende metadatavelden kunt u eenvoudig toevoegen:
•
•
•

Kies onderin bij kolom: voor het ontbrekende metadataveld, in dit voorbeeld Vaardigheid.
Vul bij waarde: een waarde in, in dit voorbeeld Kaartlezen.
Kies voor Toepassen.
De velden worden gevuld met de opgegeven waarde.

Bij Mijn itembanken ziet u de nieuwe itembank.

Figuur: De nieuw aangemaakte itembank staat bij Mijn itembanken.
Verantwoording:
© Uitgeverij De Rode Planeet. Niets uit dit document mag worden gebruikt buiten de instelling.
Kopiëren binnen deze instelling is toegestaan. Onder geen beding mag dit document gebruikt worden
voor commerciële scholing van derden. Hiervoor is een aparte licentie.
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