Ouriginal ITSlearning
Instruktör Visa

Om Ouriginal Integration med
ITSlearning
Urkund kan läggas till en institutionell LMS genom en LTI integration eller API
Integrationen tillåter institutionen Admin User(s) tillgång till Ouriginal
plugin.
verktygsfunktionerna genom deras LMS utan att behöva göra ändringar i LMSegenskaperna.
ITSlearning institution Admin User (s) kan lägga till Ouriginal verktyget till
sin ITSlearning instans, vilket gör den tillgänglig för instruktörer som ett förkonfigurerat
verktyg för sina kurser.

Skapa ett uppdrag med Ouriginal av
Ouriginal
Att skapa ett uppdrag med urkundverktyget är mycket enkelt.
Börja med att gå till din kurs och välja knappen Lägg till i den övre högra sidan av
skärmen. Öppna den nedrullningsskärmade menyn och välj Tilldelning.

I sidan Ny tilldelning fyller du i i Titeln för ditt uppdrag först.
Därefter väljer du dina uppdragsfunktioner som Deadline, etc. I det här alternativområdet hittar du
också alternativet Plagiatkontroll.
Detta är av Ouriginal verktyg. Välj rutan för Aktivera kontroll för plagiat för att slå på
urkundverktyget för denna tilldelning.
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Kom ihåg att välja knappen Skapa tilldelning för att spara din nya tilldelning när du har
slutfört välja dina alternativ.
När din elev ser på uppgiften kommer det att finnas text som informerar dem om att
deras arbete kommer att kontrolleras för plagiat innan de svarar på deras uppdrag.

I vyn Instruktör för Svar som lämnats in av deltagare kommer det att finnas en kolumn
för Plagiatstatus kopplad till varje elev.
Där hittar du också likhetspoängen som Ouriginal genererat för studentens inlämning.

Om du vill visa Ouriginal-likhetsrapport väljer du likhetspoängen som visas för
inskicket för deltagare.
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En ny skärm öppnas som visar elevens inlämning.
Välj knappen till höger med tre punkter.

Välj Öppna plagiatrapporten på den här rullgardinsmenyn.

Ett nytt fönster eller en ny flik öppnas för Ouriginal-likhetsrapporten.

Om du vill veta mer om att tolka och granska Urkundslikhetsrapporten kan du kolla
in Ouriginals användarhandbok som finns på vår webbplats.
För supportbiljetter, vänligen kontakta oss på support@ouriginal.com
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