Handleiding Omnidu
Weergeven van Mijn Omnidules in School- en/of Openbare
Omnidules
NB: in deze handleiding maken we gebruik van de
browser Google Chrome
NB: voor het kunnen verplaatsen naar School
Omnidules moet de betreffende school eerst een
abonnement hebben afgesloten en moet de
beheerder van de school je toegevoegd
hebben als gebruiker.
Als dat gebeurd is zie je in het menu links↗
je beschikbare Bibliotheken. (klik daarvoor op het
ḧamburger-icoontje)
Klik op de Omnidule die je wil weergeven in de
school- of openbare omgeving.
Klik vervolgens op [Bewerk] en kies voor [Bewerk
kaft].
LET OP: alle Omnidules die je zelf gemaakt hebt
blijven altijd zichtbaar in je eigen persoonlijke
omgeving. (Mijn omnidules)

In het volgende scherm kun je aangeven of je
eigen gemaakte module weergegeven kan/mag
worden in openbare en/of school modules.
Openbaar: alle personen die Omnidu gebruiken
kunnen jouw Omnidule zien en gebruiken.
Klik daarvoor op [Openbaar delen]
School: alle personen binnen jouw school kunnen
jouw Omnidule zien en gebruiken.
Klik daarvoor op [School delen]
Zorg er in ieder geval voor dat de Omnidule een
specifieke naam heeft.
Om je Omnidule beter vindbaar te maken is het
raadzaam om een aantal trefwoorden op te geven
in de Omschrijving
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Wanneer je je Omnidule gedeeld hebt kun je dat
zien in de kaft-opties.
Je kunt ten alle tijden de weergave weer
terugtrekken (stoppen).
De beheerder van de School Omnidules of de
beheerder van de Openbare Omnidules ontvangt
na jouw delen een mail van jouw aangeboden
Omnidule en kan deze na goedkeuring desgewenst
plaatsen in de School Omnidules of Openbare
Omnidules.
(Goedkeuring is afhankelijk van de inhoud en de
kwaliteit van de foto’s en/of audio)
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