Genvej til oprettelse af Mobil-quiz på findveji.dk - Trin for trin vejledning
1: Log ind på www.findveji.dk/refinery (login kan fås ved henvendelse til findveji@do-f.dk)
2. vælg fanen Quizopgaver
- anvend de eksisterende quizopgaver eller tilføj nye, enten et ad gangen via knappen ’Tilføj
spørgsmål/svar’, eller flere opgaver på en gang via skabelon, som kan hentes i boxen ’Importér
spørgsmål/svar’.
- du kan eventuelt sortere de eksisterende quizopgaver på sværhedsgrad og/eller kategori
3. vælg de ønskede quizopgaver ved at klikke på knappen ’Tilføj’ ud for den ønskede opgave.

4. Når de ønskede opgaver er valgt angives hvilket Find vej projekt mobilquizzen skal tilknyttes. Vælg via dropdown menuen
5. klik nu på knappen ’opret rute med valgte spørgsmål’
6. nu åbnes en editor (magen til den som anvendes ved oprettelse af ruter og quiz via fanen ’Ruter’).
7. giv din nye rute et navn – navnet bør indeholde ordet quiz

8. tilføj et link til kortet med rutens poster (kopier og indsæt URL’en som linker til kortet enten på
findveji.dk eller på klubbens hjemmeside).

9. sæt hak i ’Publicer ruten’ eller du kan vælge ikke at gøre ruten synlig på findveji.dk og blot kopiere og
gemme ’link til at starte turen’. Dette link kan senere deles med andre
10. angiv hvor svær ruten er, og at det er kategorien Quizløb
11. hvis du kender rutens længde kan du angive den
12. skriv eventuelt en instruktion eller andet i tekstfeltet
13. slutteligt kan du ændre hvilke poster/pæle dine
quizopgaver skal ligge på. Vælg post/pælenummer via
dropdown menu. (Du kan ikke tilføje flere pæle her).
14. HUSK at trykke på Gem ændringer!
Din mobil-quiz er nu klar til brug 

PS. Rækkefølgen af de tre svarmuligheder til hver opgave
bliver automatisk lagt vilkårligt. Ønsker man selv at angive
en specifik rækkefølge af svarmulighederne må man oprette
mobil-quizzen via fanen ruter. Se fremgangsmåde i
vejlendning her.
God arbejdslyst – og god fornøjelse!
GEM!

