1a) Vælg fanen ’Ruter’ og klik på Tilføj rute

1b) Vælg hvilket projekt din rute skal oprettes i
1c) Din rutes navn SKAL starte med ordet Quiz
Angiv om alle skal kunne se og bruge ruten. Hvis den
1d) Indsæt link til kort (i pdf) *
(*vælg helst et kort som kun har de ønskede poster
markeret. Alternativt kortet med alle poster som hører til
området, åbn det og kopier URL’adressen for det valgte
kort og indsæt den her)

ikke er alment relevant foreslår vi at du ikke sætter hak
i ’Publicer ruten’ og i stedet kopierer og gemmer linket
til turen, og sender det til dem du vil invitere, fx klassen,
hvis det er en skole mobil-quiz. Linket fremkommer når
har har trykket på ’Gem ændringer’ til sidst, og åbner
ruten igen.

1e) Angiv sværhedsgrad, kategori,og rutens længde.
(Kategorien er ’Quizløb’ eller ’Foto-orientering med quiz’)

1f) Beskriv kort ruten. Fx Hvem har lavet opgaverne, hvilket tema
omhandler de, hvor er startstedet for ruten og hvilken type
område går den igennem?

1g) I fanebladet ’Afsluttet tur’ kan du indsætte en tekst som du
ønsker at brugeren skal se efter afsluttet tur. Fx en opmuntrende
hilsen, eller en opfordring.

1h) Gem ændringer! - herefter er du klar til trin 2

a)
Din rute er nu oprettet og du skal vælge hvilke
pæle/fotoposter** der skal indgå i ruten
2a) Find din rute ved at søge på navnet i søgefeltet
2b) Klik på ikonet ’Rediger rute’
b)
** Hvis der er tale om en foto-orientering er det som i
systemet hedder ’pæle’ i virkeligheden en foto-post, dvs. et billede, men der gør ingen forskel her.

3c) Nederst på siden klikker du på ’Ny pæl’ og vælger de pæle fra dropdown menuen, som du ønsker, skal indgå i ruten, og i den rækkefølge
du ønsker den skal indgå.
Du kan efterfølgende kun redigere i rækkefølgen af pæle, ved at sætte
nye pæle i enden og slette de uønskede. Samme pæl kan godt indgå i
ruten flere gange. Samme post kan også godt indgå i en anden rute
samtidig.

4d) Gem ændringer! - herefter er du klar til Trin 3

3a) Find igen din ønskede rute
3b) Klik på ’Quiz’

3c) Klik dernæst på ’Rediger spørgsmål’

3e) Skriv tekst og quizopgave i tekstfeltet. Teksten kan indeholde kortfattet beskrivelse af emnet, lokaliteten, naturen, historien eller anden
formidling, efterfulgt af postens opgave: et konkret spørgsmål med (fx) tre svarmuligheder.
Denne tekst vises på mobiltelefonen – undgå for lange

tekster.

Via fanen ’Indsæt’ kan der indsættes billeder direkte fra din egen computer. Der kan også indsættes links til video fra fx YouTube.com eller lyd fra fx
soundcloud.com

3f) Angiv sværhedsgrad og kategori af spørgsmål/opgave.

3g) Klik på Tilføj svarmulighed, skriv det ønskede antal svarmuligheder, og hak af i feltet under det korrekte svar.

3h) Gem ændringer! Og forsæt så fremdeles på alle dine rutes pæle/poster.
Når du er færdig med at sætte opgaver på alle dine rutes poster kan du se den på
www.findveji.dk – under det projekt/område den er lavet på. Søg evt. på rutens
navn i søgefeltet.

(Søgefunktionen kan genstartes under fanebladet ’overblik’ således at den rute du
har oprettet straks kan findes ved en søgning på www.findveji.dk).

Har du valgt ikke at publicere ruten kan du finde din rute ved at
’åbne’ din rute igen (step 2b, ’Rediger rute’) klikke på ’Link til at
starte turen’ – og Værsgo’ – du kan kopiere linket og sende til
dem der skal med på turen.

Hvis der er problemer, er du velkommen til at kontakte
findveji@do-f.dk

Rigtig god fornøjelse!
DOF/jan. 2019.

