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Rövid összefoglalás

Mire való?
Segíti az olvasót a Quickguide-ok használatának javasolt sorrendjével kapcsolatban.

Milyen lépésekből áll?
nxEditor Quickguide-ok:

1. Bejelentkezés folyamata az nxEditorba
2. Szerkesztés-menedzsment támogatás
3. Első lépések
4. Mező típusok
5. Reszponzív paraméterek
6. Eseménykezelés
7. Feladatbank felület
8. Tesztek létrehozása
9. Konkurens feladatok
10. Fogalomtár importálása
11. Lektorálás
12. Publikálás
13. Tananyaglejátszó
14. Akadálymentesítő funkciók

A fenti lista bizonyos elemei részletesebb kifejtésre kerültek az alábbi dokumentumokban:

nxEditor Reference guide-ok:
1. Reszponzív paraméterek
2. Eseménykezelés
3. Feladatbank felület - Típusváltások
4. Teszttulajdonságok

A Quickguide-ok feldolgozásának javasolt
sorrendje

Bejelentkezés folyamata az nxEditorba
Áttekintést ad az olvasónak a tananyagszerkesztő felületre történő bejelentkezéssel és
annak folyamatával kapcsolatban.
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Szerkesztés-menedzsment támogatás
Áttekintést nyújt az olvasónak a projektkezelő felület használatával kapcsolatban.

Első lépések
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztő felület felépítését és alapfunkcióit.

Mező típusok
Áttekintést ad a tananyagszerkesztőben elérhető mező típusokkal kapcsolatban.

Reszponzív paraméterek
A tananyagszerkesztőben használható paraméterek bemutatása, amelyek biztosítják a
reszponzív tananyagok előállítását.

Eseménykezelés
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztőben alkalmazható eseményeket és
interakciókat.

Feladatbank felület
Áttekintést ad az olvasónak a Feladatbank felületével és használatával kapcsolatban.

Tesztek létrehozása
Áttekintést ad az olvasónak a tesztek létrehozásával kapcsolatban, képessé teszi egy
egyszerű teszt beszerkesztésére.

Konkurens feladatok
Megismerteti az olvasót a konkurens feladatok létrehozásával és használatával
kapcsolatban.

Fogalomtár importálása
A projektkezelő felületen történő Fogalomtár importálásának lépései.

Lektorálás
Megismerteti az olvasóval a tananyagszerkesztőben szerkesztett tananyagok lektorálásának
módjait, lehetőségeit a Megjegyzések írása funkció segítségével.
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Publikálás
A tananyagszerkesztőben létrehozott tananyag publikálásának lépései.

Tananyaglejátszó
Megismerteti az olvasóval a tananyaglejátszó működését, ami a tananyagok lejátszására
szolgál, a tanulók számára biztosítja az előrehaladást, illetve az eredményszerzést egy adott
kurzuson belül különböző tananyagokban.

Akadálymentesítő funkciók
Megismerteti az olvasóval a tananyagok (WCAG “A” szintű) akadálymentes lejátszásához a
tananyagszerkesztőben használható szerkesztési és lejátszási funkciókat.

Megjegyzés: Az említett dokumentumok elérhetőek az alábbi linken keresztül:
https://tamogatas.nexiuslearning.com/szerkesztoknek/
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