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Uvod

● Zakaj selimo?
● Kako selimo?
● Kaj po selitvi?



Zakaj Arnes Učilnice?

● model GVS se izkazal kot prezahteven 
za vzdrževanje

● Moodle je za GVS postal “pretežka” 
aplikacija

● vzdrževanje Moodla zahteva ozko 
tehnično znanje, ki ga stranke težko 
najdejo

● uspeh Arnes Spleta nam je pokazal pot



Zakaj selimo Moodle na Učilnice?

● manj dela z administracijo sistema
– varnostne kopije

– posodobitve

● boljša odzivnost kot na GVS
● sodelovalno okolje med šolami in 

drugimi organizacijami



Kdaj Moodla NE selimo na 
Učilnice?

● fleksibilnost spreminjanja Moodla
– lasten izgled

– lastni moduli, bloki in drugi vtičniki

– neposredno upravljanje uporabnikov in vpisov

● integracija z lastnimi informacijskimi 
sistemi organizacije



Kaj preselimo iz Moodla

● kategorije
– pravice nad kategorijami se naknadno popravi

● predmete (Moodle 2.7)
– aktivnosti

– vsebine

– uporabniške račune



Kaj NE preselimo iz Moodla

● teme
● vtičniki
● globalne nastavitve
● dnevniški zapisi



Postopek selitve

Uskladitev informacij
in terminov

Priprava mapiranja
AAI računov

Selitev

Testna selitev

Konec selitvene
podpore

Arhiviranje starega
Moodla

3 dni
testiranja

7 dni podpore

23 dni – stari Moodle še viden



BREZ PANIKE!

● Med selitvijo vam ničesar ne bomo 
izbrisali.

● Po selitvi boste imeli dovolj časa, da 
preverite delovanje.

● Po dokončani selitvi vam bomo poslali 
kopijo starega Moodla.



Prvi kontakt in čakalna vrsta

● v pripravi podobna kampanja kot pri 
selitvah na Arnes Splet

● selitve strank po »mešanih skupinah«
– glede na »AAI pripravljenost« organizacije

– glede na kompleksnost oz. velikost Moodla 
organizacije

– glede na kompleksnost organizacijske strukture



Uskladitev informacij in terminov

● stanje AAI računov
● stanje strežnika z Moodlom
● stanje starega Moodla
● dogovor o strategiji selitve
● roki / datumi selitve



Priprava mapiranja AAI računov

● mapiramo stari Moodle račun na novi 
AAI račun uporabnika

● odločitev je vaša:
– učitelje in učeče

– samo učitelje

● mapiranje mora biti pripravljeno za rok 
testne selitve

● mapiranje se zgodi ob selitvi



Testna selitev

● po testni selitvi potrdite, da so se 
predmeti ustrezno prenesli

● prav tako lahko preverijo prenos vaši 
sodelavci ali učeči

● 3 dni časa za potrditev, da so predmeti 
uspešno prenešeni
– ali padete nazaj v čakalnico



Selitev

● selitev po potrditvi uspešnega testa
● v času selitve je stari Moodle 

nedosegljiv (lahko tudi nekaj ur)



Podpora po selitvi

● odzivnejša podpora v prvih dneh po selitvi
– popravljanje neuspešno uvoženih predmetov

– popravljanje uporabniških računov

– popravljanje dostopov

● stari Moodle se nastavi v “način za 
branje”
– urejanje in sodelovanje v predmetih ni 

več možno



Arhiviranje starega Moodla

● stari Moodle arhiviramo in vam ga pošljemo 
(npr. prek Filesenderja)

● na starem Moodlovem URL-ju lahko uredimo 
preusmeritev na novo lokacijo vaših 
predmetov na Učilnice



Kaj in kako po selitvi

● Imate dostop do lastne organizacije (kategorije) 
– možnosti:

– izbiranje videza kategorije

– urejanje predmetov

– obnavljanje predmetov

● Projekt Arnes Učilnic je še vedno razvojno 
naravnan – kaj nas čaka?

– nadgradnja na različico 3.1

– integracija z Arnes Splet



Vprašanja?

Hvala za pozornost!


	Prosojnica 1
	Prosojnica 2
	Prosojnica 3
	Prosojnica 4
	Prosojnica 5
	Prosojnica 6
	Prosojnica 7
	Prosojnica 8
	Prosojnica 9
	Prosojnica 10
	Prosojnica 11
	Prosojnica 12
	Prosojnica 13
	Prosojnica 14
	Prosojnica 15
	Prosojnica 16
	Prosojnica 17
	Prosojnica 18

