Vejledning til upload af opgaveformulering og evt. bilag til SRP og SSO 2017
1. Log ind på netprøver.dk ved hjælp af Uni login eller NemID
2. Vælg SRP/SSO og vælg termin: SRP 17/18 eller SSO1 17/18
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3. Når du har valgt den rette termin ovenfor, kommer de elever frem, som du er vejleder for på SRP / SSO. Vær opmærksom på, at det kan
tage et lille øjeblik, før eleverne kommer frem.
4. Tryk på det elevnavn, som skal have uploadet opgaveformuleringen.
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5. Du er nu klar til at uploade den udfyldte skabelon med opgaveformulering og eventuelle bilag i pdf-format. Hvis der vedlægges bilag, skal
disse flettes ind i samme dokument som opgaveformuleringen, således de kommer i umiddelbar forlængelse af opgavefomuleringen.
Dette gøres ved at flette pdf-filerne vha. programmet PDF Merge (se vejledning punkt 8). Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt
at vedlægge en tekst som bilag kun i form af et link. Teksten skal være synlig som bilag. Hvis du har bilag, som ikke kan være i pdf f.eks.
lydfil eller videoklip, så skal det lægges ind under ekstra materiale (se punkt 7).
6. Tryk på ”Vælg fil” og læg pdf-dokumentet med opgaveformulering og evt. bilag ind. Dokument skal hedde ”opgaveformulering og bilag”,
såfremt der er bilag vedlagt.

7. Hvis du har bilag, som ikke kan have pdf-format og derfor skal lægges i ekstramateriale, så tryk ”Vælg fil” under ekstramateriale.
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8. Vejledning til flet af pdf-filer:
a. Gå ind på følgende link: https://www.pdfmerge.com/
b. Du skal IKKE downloade programmet, men blot flette direkte fra forsiden ved at trykke på ”gennemse” og finde filerne fra dine
dokumenter.
c. Når du har fundet de filer, som skal flettes, frem i felterne forneden, så tryk på Merge og gemme den nye flettede pdf i egne dokumenter.
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