Polylino skola
Dela bokhylla
Nu kan du som har abonnemang och tillgång till Polylino
skola dela bokhyllor! Om du har ett personalkonto kan du
dela dina egenskapade bokhyllor med: elever, en grupp
(av elever), samt med kollegor (personalkonto) på den
organisation ni tillhör. I dagsläget kan elever inte dela
bokhyllor.
När du tar bort eller lägger till en bok i bokhyllan kommer
bokhyllan även att uppdateras för de personer du delat
bokhyllan med.

Dela bokhylla till en
eller flera personer

Steg 1:
Gå till bokhyllan du vill dela
och välj ”Visa alla”.

Steg 2:
Välj ”Dela bokhylla”.
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Steg 3:
Välj ”Organisation” och
vem/vilka du vill dela med.
I bilden har bokhyllan redan
delats till andra personer
tidigare.

Steg 4:
Välj ”Dela bokhylla”.

Steg 5:
Stäng ner fönstret, med
”Avsluta”-krysset.
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De personer du delat med
ser nu bokhyllan i vyn
”Bokhyllor” när de loggar in.
Böckerna hamnar i
bokstavsordning på
författarens efternamn.

Dela bok med en grupp
Steg 1:
Välj bokhylla att dela
(se ovan)

Steg 2:
Välj vilken grupp du vill
dela med och välj
”Dela med hela gruppen”.

Steg 3:
Välj ”Dela bokhylla”.
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Steg 4:
Stäng ner fönstret, med
”Avsluta”-krysset.

Alla i gruppen du delat
med ser nu bokhyllan i vyn
”Bokhyllor” när de loggar in.
Om du lägger till en ny medlem
till gruppen kommer denna
automatiskt få tillgång till den
delade bokhyllan, du behöver
alltså inte dela bokhyllan på
nytt till nya gruppmedlemmar.

Alternativt sätt att
dela bokhylla:
Steg 1:
Gå till "Hantera bokhyllor" i
menyn.
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Steg 2:
Markera bokhylla att dela
och välj ”Dela bokhylla”.

Följ sedan samma steg som
ovan för att dela till person
eller grupp.

Sluta dela en bokhylla
Steg 1:
Välj bokhylla att sluta dela

Alternativt
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Steg 2:
Klicka ur de personer eller
den grupp du vill sluta dela
med.

Steg 3:
Välj ”Dela bokhylla”.

Steg 4:
Stäng fönstret. Klart!
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Alternativt
Steg 1:
Välj bokhylla att sluta dela
(se ovan).

Steg 2:
Välj ”Sluta dela bokhylla”
Om du har delat på grupp,
välj först vilken Grupp du vill
sluta dela med:

Steg 3:
Välj ”Ja, sluta dela”

Steg 4:
Stäng fönstret. Klart!
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Alternativt sätt att
sluta dela bokhylla:
Steg 1:

Gå till ”Hantera bokhyllor” i
menyn.

Steg 2:
Markera bokhylla att sluta
dela och välj ”Dela bokhylla”.
Följ sedan samma steg
som ovan för att sluta dela
till person eller grupp.
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