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Rövid összefoglalás
A dokumentum azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a kurzusszervező jogosultság
nyújtotta lehetőségeket a Nexius Learning rendszerében.

A kurzusszervező ismereteket szerezhet a korábban létrehozott kurzusok esetén elérhető
funkciókkal kapcsolatban.

Létrehozott kurzusok
Bejelentkezést követően az Admin gombra kattintva érhető el a Nyitóoldal, ahonnan
megkezdhető a kurzusszervezéssel kapcsolatos tevékenység.

Kattintsunk a Nyitóoldalon a Minden kurzus gombra.

Kattintást követően a Kurzusok lista oldalra érkezünk, ahol az összes kurzus listázódik,
amelyhez hozzáférésünk van.
Ugyanitt lehetőségünk van a meglévő kurzusokat szerkeszteni. Miután kiválasztottunk egy
kurzust a kurzus lista oldalon, dupla kattintást követően vagy a ceruza ikonra kattintva meg
tudjuk nézni az adott kurzus részleteit.
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A kurzusok létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos mezők tulajdonságait,
paramétereit, értékkészletét az alábbi dokumentumok mutatják be részletesen:

● LMS Quickguide: Új kurzus létrehozása és kurzus másolása kurzusszervező
jogosultsággal

● LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek

Kurzus áttekintése
A Kurzus áttekintése oldal gyors összegzést nyújt a kiválasztott kurzusról, itt gyorsan
ellenőrizhetjük a kurzus legfőbb beállításait, valamint ráláthatunk a kurzus általános
állapotára vonatkozó adatokra.
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Érdemes megemlíteni, hogy a Beiratkozási lehetőségeknél azt tapasztalhatjuk, hogy a
Meghívósablon használata és a Kurzuscsoportok használata inaktív.
A Meghívósablon használata azért inaktív, mert a kurzusszervezőnek a meghívók küldése
nem feladata, ez más jogosultsági szinthez kötött.

Kurzusobjektumok
Elérhető a lista oldal, ahol az összes kurzusobjektum szerepel.

Kattintsunk egy tetszőleges kurzusobjektumra, ekkor megjelenik a kurzusobjektum részleteit
tartalmazó panel, ahol többek között arról is információt szerezhetünk, hogy a kiválasztott
kurzusobjektum valamelyik kurzusobjektum csoporthoz tartozik-e. Amennyiben nincs
csoportosítás, akkor nem jelenik meg a panelen.

Dupla kattintást követően vagy a ceruza ikonra kattintva meg tudjuk nézni az adott
kurzusobjektum részleteit, és szerkeszthetjük az adatokat, beállításokat.
A kuka ikonra kattintva pedig törölhetjük a kiválasztott objektumot.

A kurzusobjektumok létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos mezők tulajdonságait,
paramétereit, értékkészletét az alábbi dokumentumok mutatják be részletesen:

● LMS Quickguide: Új kurzus létrehozása és kurzus másolása kurzusszervező
jogosultsággal

● LMS Reference Guide: Kurzusobjektum típusok
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Ajánlatcsomagok
Elérhető a lista oldal, ahol az Ajánlatcsomagok szerepelnek.

A szem ikonra kattintva megtekinthetjük az Ajánlatcsomag előnézetét.
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Dupla kattintást követően vagy a ceruza ikonra kattintva pedig átnavigálhatunk a kiválasztott
ajánlatcsomag részletes oldalára. Csak megtekinteni tudjuk, szerkesztésre nincs
lehetőségünk, ez más jogosultsági szinthez kötött.
Új ajánlat létrehozásával vagy meglévő ajánlat szerkesztésével kapcsolatban segítségünkre
lehet az ügyfélszolgálat (support@nexiuslearning.com)

Meg tudjuk nyitni a kapcsolt ajánlatok lista oldalát, továbbá az egyes ajánlatok részletes
oldalát is megtekinthetjük, elérhető az előnézet, de szerkeszteni nem tudjuk őket.
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Kurzushírek
A Kurzushírek oldalon lehetséges a kiválasztott kurzushoz kapcsolódó hírek megtekintése.
A híreket felsoroló táblázat a felette található szűrővel több szempont alapján szűrhető,
valamint az oszlopok fejlécére kattintva beállítás szerint sorrendbe rendezhető.

A Kurzushírek szerkesztésre és új hozzáadására a kurzusszervezőnek nincs lehetősége,
ebben segítségünkre lehet az ügyfélszolgálat (support@nexiuslearning.com).
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Kifelé mutató linkek
A Kifelé mutató linkek oldalon tekinthető meg a Kurzusok oldalon kiválasztott, kurzushoz
tartozó kifelé mutató linkek adatai és megjelenésük státusza. Ezek a kurzushoz kapcsolódó
külső tartalmakra mutató linkek például: letölthető oklevél, Unipoll kérdőív, YouTube videó. A
linkek listája szűrhető és kereshető.

Kurzusszervezőként felvehetünk új linket, ehhez az “Új link” gombra kell kattintani, vagy
szerkeszthetjük a korábban létrehozott linkeket, ehhez kattintsunk duplán a felvett linken,
vagy kattintsunk a ceruza ikonra.
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A Kifelé mutató linkek szerkesztésével kapcsolatos mezők tulajdonságait, paramétereit,
értékkészletét az alábbi dokumentum mutatja be részletesen:

● LMS Reference Guide: Kurzus létrehozáshoz szükséges paraméterek

Gratulálunk!
Megismerkedett a kurzusszervező jogosultság nyújtotta lehetőségekkel!
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