Nieuw item maken | juli 2018

Nieuw item maken
Om een nieuw item aan te maken, heeft u een itembank nodig. Heeft u deze nog niet?
Zie de handleiding >> Nieuwe itembank maken.
•

Kies in het menu bovenaan voor Maak.
Op dit moment bestaat Maak uit één menu-optie: Maak Item.

Figuur: Het menu bovenaan in Quayn.
Een map kan via [+] worden opengeklapt om de daaronder vallende submappen weer te geven.
Klikken op een map toont de inhoud ervan, de itembanken, aan de rechterkant van het scherm.
U kunt alleen items toevoegen aan een itembank waartoe u schrijfrechten heeft.

Figuur: Het menu bovenaan in Quayn.
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•

Kies de itembank waarin u een nieuw item wilt aanmaken. U gaat direct naar het scherm Nieuw
item toevoegen.

Figuur: De editor waarin u nieuwe items kunt aanmaken.
Allereerst kunt u een itemtype kiezen. In deze handleiding laten we zien hoe u een Meerkeuze vraag moet
maken. Uitleg over de andere itemtypes is te vinden in de losse handleidingen per vraagtype.
•

Kies voor het itemtype Meerkeuze | Meerkeuze | Kleine bronnen.

Figuur: Keuzemenu voor de verschillende itemtypen.
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Het editorscherm wordt geladen, dit kan even duren.
De optie Kleine bronnen betekent dat bij deze vraag meerdere bronnen verkleind, rechts bovenaan,
opgenomen kunnen worden bij de vraag. Er kan ook geen bron worden gekozen.
Zou u voor Grote bron kiezen, dan kunt u slechts één bron opnemen en die moet u dan ook echt kiezen,
anders wordt een deel van het scherm straks leeg gelaten.

Figuur : Het editorscherm waarin u een item gaat maken.
Blijf op de hoogte via onze weblogs: derodeplaneet.blog en quayn.blog!
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