Flytt ditt innhold til Fronter 19
Man kan flytte eksisterende Fronter innhold til Fronter 19, dette gjøres i to steg.
1. I et rom, velg og eksporter eksisterende Fronter innhold.
2. Gå til Fronter 19 og importer valgte ressurser til det relevante faget.
Vi anbefaler at det bare velges innhold som du tenker du har bruk for i fremtiden, dette kommer til å
hjelpe på eksport-import tiden.

Hva slags innhold kan jeg flytte?
Eksterne filer
Alle typer dokumentfiler som Word, PowerPoint, PDF og lignende
Video og Audiofiler (ikke Fronter lydfiler)
Fronter filer
Fronter dokumenter, sider
Fronter prøver

Begrensninger
Maks filstørrelse på import til Fronter 19 er 250Mb*.
Lenker i fronter sider vil bli fjernet siden de blir brutt i overføringen.
Prøver (tester) må flyttes for seg selv.
Fronter innleveringer, diskusjoner, wiki, læringsstier og Fronter lydfiler overføres ikke.

Tips
Hvis du vil flytte mer enn 250Mb anbefaler vi at du sorterer filer inn i mindre enkeltmapper for å
gjøre det enklere og mer oversiktlig å overføre filene.
Innstillinger for Prøver må dobbeltsjekkes i Fronter 19. De blir oppgradert til Fronter 19 Prøver med
støtte for mobilgrensesnitt og nye spørsmålstyper.
Hvis din Fronter-Side din bruker et format uten støtte i Fronter 19 (tilpasset CSS og lignende) kan det
være enklere å bare lage en ny Fronter 19 side.

*hvis du trenger å overføre enkeltfiler større enn 250Mb kan du bruke eksportmetoden som er
forklart under. Så må du pakke ut .zip filen, gå til Fronter 19 faget og last opp filen under fagmenyen
Ressurser.

Velg og eksporter eksisterende materiell
1. I Fronter rommet, gå til arkiv.

2. Lag en mappe som du kan bruke til å flytte alle filer og innhold du har lyst til å flytte
til Fronter 19. Vi anbefaler at du gir mappen det samme navn som rommet hvis du
har mer enn ett rom.

3. Velg rommet i venstre meny.

4. Klikk Eksporter under menyen i topp-høyre hjørne.

5. Velg: Flytt til fronter 19: filer og sider

6. Vent et øyeblikk til du ser mappene i rommet, velg mappen du lagde for å overføre. Å
åpne mapper for å finne undermapper kan ta noen sekunder.

7. Klikk ‘Eksporter’ knappen i nedre høyre hjørne.

Fronter komprimerer nå alle filene dine til en .zip fil som lagres in Nedlastinger mappen på
datamaskinen din

PS hvis du har prøver i rommet ditt som du har lyst til å overføre, gjenta steg 5 til 7 men velg Flytting til
Fronter 19: Tester og spørsmålsbanker.

Importer valgte filer til Fronter 19
1.
Logg inn i Fronter 19 og klikk Andre
verktøy.

2.
Klikk Importer innholdspakker-> Legg til
innhold.

3. Åpne .zip filen fra datamaskinen

4. klikk Velg innhold og velg faget du ønsker å
overføre til.

5. Klikk Importer innhold.

Filene blir nå importert til det valgte faget i Fronter 19.
Når opplastningen er ferdig vil filene finnes under Ressurser i faget.

