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Forord 

 

Denne tekst er et supplement til manualen til BSCW version 4 fra 2002. Den indeholder først 
og fremmest en beskrivelse af nogle (men ikke alle) nye eller ændrede funktioner i version 4.2, 
men også enkelte funktioner, som kom til i version 4.1 eller allerede var tilgængelige i version 4, 
men ikke blev nævnt i manualen. 

Ligesom manualen fra 2002 beskrives BSCW i den opsætning, som i skrivende stund bruges på 
RUC.  

Menuerne er blevet ommøbleret lidt i version 4.2. Der er kommet enkelte nye punkter til, og 
for at forbedre overskueligheden er nogle af de ellers ret lange menuer blevet udstyret med 
flere undermenuer, men ændringerne er små, så det volder næppe vanskeligheder at genfinde 
velkendte funktioner.  

1. Nye navne: brugerniveau (user level) og brugerprofil (profile) 

Her er der først og fremmest tale om nye navne til velkendte funktioner: Brugerniveauer er 
stort set det samme som det, der i version 4 hed brugerprofiler (user profile). Brugerniveauet 
bestemmer kompleksiteten af din brugerflade, dvs. hvor mange funktioner der vises i menuer, 
knaprække og symbolrække. Der er tre brugerniveauer at vælge imellem: normal, extended og 
full. Hvis du kender BSCW godt eller skal arbejde med det i længere tid, vil det nok være en 
fordel at sætte dit brugerniveau til full, så du kan få det fulde udbytte af BSCW. Du kan som i 
tidligere versioner ændre dit brugerniveau i de generelle indstillinger under OPTIONS   
PREFERENCES , men som noget nyt kan du gøre det hurtigere ved at vælge brugerniveau direkte 
fra menuen: OPTIONS   LEVEL . 

”Profil” bruges nu om de personlige oplysninger, der tidligere redigeredes under Details i 
Options-menuen. Du redigerer din profil ved at vælge OPTIONS   MY PROFILE   CHANGE  i 
menuen. I RUC’s opsætning trækkes de fleste oplysninger fra den centrale LDAP-server, så du 
har kun adgang til at rette i to felter: Image URL (og husk – som tidligere – at billedfilen ikke må 
ligge på et sted, som andre ikke har adgang til, f.eks. dit private område i BSCW!) og Other 
information, hvor du har mulighed for at skrive lidt mere om dig selv. 

2. Upload af flere filer på en gang 

I version 4.2 er der kommet en ny uploadfunktion til, som gør det muligt at uploade flere filer 
eller hele mapper på en gang, og som også virker i RUC’s opsætning (i modsætning til den i 
version 4.1).  
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Du aktiverer funktionen i menuen under OPTIONS   PREFERENCES :   

 

° Sæt hak i ”Use internal uploader” (NB: ikke ”Use file upload Helper”) og klik på OK  

° Første gang du aktiverer funktionen dukker der en advarsel op: 

 

° Klik på GRANT ALWAYS  

Fra nu af har du i øverste højre hjørne af skærmbilledet et uploadfelt:  
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Du kan nu med musen trække filer og mapper fra andre vinduer (f.eks. Windows stifinder eller 
lignende) eller fra skrivebordet hen og slippe dem over uploadfeltet, hvorefter filerne bliver 
kopieret til BSCW. Det kræver selvfølgelig, at du har arrangeret dine vinduer sådan, at du kan se 
begge vinduer (eller BSCW-vinduet og skrivebordet) på en gang. 

 Bemærk: File upload opretter ikke mapper! Når du trækker en mappe over i BSCW, uploades 
alle mappens filer over i den BSCW-mappe (eller det arbejdsområde, om man vil), du har åben. 
Undermapper medtages heller ikke. Hvis du skal uploade en hel mappestruktur, skal du altså 
!

oprette mapperne i BSCW først og derefter trække indholdet ind i dem – én mappe ad gangen. 

3. Folde mapper ud 

En anden ny funktion i version 4.2. er muligheden for at folde mapper ud og få vist deres 
indhold i en træstruktur, lidt ligesom den man kender fra f.eks. stifinder under Windows. Det 
kan måske umiddelbart være svært at se det smarte i det, for man kan jo også bare få vist 
indholdet ved at åbne mappen som tidligere.  

Det smarte ligger i, at BSCW husker dine udfoldninger fra gang til gang. Hvis du altså udfolder 
de undermapper, som du bruger mest (f.eks. et projekt, du lige er i gang med), har du dem 
umiddelbart tilgængelige i din rodmappe hver gang du logger på BSCW og skal ikke klikke på 
dem først. Udfoldede mapper kan altså bruges som et alternativ til interne links i visse tilfælde. 
På den anden side kan for mange udfoldede mapper give uoverskueligt lange sider, så det 
gælder om at finde en passende balance. Udover mapper kan også kalendere foldes ud. 

Du aktiverer udfoldningen ved at vælge VIEW   FOLDOUT . Funktionen optræder kun i 
menuen, hvis der er udfoldbare objekter i den mappe, du har fremme på skærmen. Når foldout 
er aktiveret, er der foran hver mappe et  eller . Ved at klikke på dem folder du mapper ud 
og ind. De forskellige mappeniveauer er markeret med punkterede linier. Nu kan dit 
arbejdsområde f.eks. se sådan ud: 
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4. Tilpasning til skærmbredden 

I OPTIONS   PREFERENCES  er der i version 4.2. mulighed for at ændre på bredden af 
layoutet, så du kan udnytte din skærm bedst muligt: 

 

Udover standardbredder som 800 og 1024 kan du også angive en vilkårlig bredde (yderst til 
højre). Prøv dig frem til, hvad du synes fungerer bedst. Det er ikke sikkert, at du skal udnytte 
skærmen i sin fulde bredde. Ved høje opløsninger kan det give meget lange tekstlinier og en for 
stor afstand mellem informationerne i hhv. venstre og højre side af billedet. 

5. Valg af knapper 

Ligeledes i OPTIONS   PREFERENCES  kan du vælge, hvilke knapper du vil have i din 

 

knaprække øverst til højre i skærmbilledet: 

æt kryds ved de knapper, du gerne vil have, og klik på OK . Ved at fjerne alle afkrydsninger kan S
du helt fjerne knaprækken fra dit BSCW-skærmbillede. 
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Antallet af knapper til rådighed afhænger af, hvilket brugerniveau (User level) du har valgt. Hvis 
du ikke har valgt Full, får du kun mulighed for at bruge et mindre udvalg af dem. Sæt derfor dit 
brugerniveau til Full, hvis du vil have adgang til alle knapper (se også afsnit 1 om brugerniveauer). 
!

Der er kommet en ny knap til siden version 4.1: Case. Se herom nedenfor. 

6. Synkronisering af dokumenter via rejsetasken (case) 

Tekster og andre dokumenter fra f.eks. Word og Excel kan som bekendt ikke redigeres direkte i 
BSCW, men skal downloades til din lokale computer, gemmes der og uploades igen. Den 
proces er forsøgt gjort nemmere i BSCW version 4.2 ved at indføre rejsetasken (case). Du 

åbner rejsetasken ved at klikke på case-knappen i knaprækken (hvis du har sat brugerniveau til 
mindst extended og har knappen aktiveret; se ovenfor) eller via menuen: GOTO   CASE . Hvis 
du har dokumenter i rejsetasken, kan du få dem synkroniseret med lokale filer på din computer: 
BSCW sammenligner dokumenterne i BSCW og på din computer og opdaterer filerne med 
den nyeste version – begge veje.  

Før du kan bruge synkroniseringsfunktionen, skal du angive, hvor du vil placere filerne lokalt på 
din computer. Det gør du i OPTIONS   SYNCHRONISATION : 

 

Indtast navnet på en tom eller ny mappe til formålet og klik på OK .  

Du lægger en mappe i rejsetasken ved at vælge TO CASE  i mappens action-menu. Læg mærke 
til, at case-knappen skifter udseende – den viser, at tasken ikke længere er tom. 
Arbejdsgangen er nu følgende, når du vil arbejde med et dokument i rejsetasken: 

° Åbn rejstasken 

° Synkroniser filerne ved at klikke på  i symbolrækken under menuen. 
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° Der åbnes et nyt vindue, som giver dig besked om, hvilke filer og mapper der er kopieret – 
og hvilken vej: 

 

° Du kan nu åbne den fil, du vil arbejde med, fra din lokale disk. Gem den, når du er færdig. 

° Synkroniser filerne igen som nævnt ovenfor. 

Man skal altså starte og slutte med at synkronisere. Hvis der ikke er andre, der arbejder med 
dine dokumenter, og du altid arbejder med dem fra den samme computer, eller du af andre 
grunde er sikker på, at de ikke er ændret siden sidst, kan du springe den indledende 
synkronisering over.  

Du fjerner en mappe fra rejsetasken igen ved at åbne rejsetasken og vælge DELETE  i dens 
action-menu (eller markere flere og vælge DELETE  i den orange menu). 

Tag ikke enkelte dokumenter ud af rejsetasken med DELETE  – så sletter du dokumentet i 
BSCW! Fjern kun hele mapper ad gangen. Så forbliver indholdet intakt i BSCW. Lad også være 
med at slette eller tilføje filer eller mapper manuelt (f.eks. fra stifinder i Windows) i den mappe 
på din computer, som BSCW bruger til synkronisering – så går der kludder i det! BSCW sørger 
selv for at rydde op efter sig ved synkroniseringen, hvis du f.eks. har tømt rejsetasken.  

7. Søgeresultater 

BSCW giver i version 4.2 også mulighed for at gemme søgeresultater fra udvalgte søgemaskiner 
på internettet (AltaVista, Excite og Lycos), fra søgninger internt i BSCW eller inden for BSCW’s 
brugere. Sådan gør du: 

° Vælg FILE   NEW   SEARCH  i menuen. 

!

 8



° Indtast et navn til søgningen (det behøver ikke at være det samme som søgestrengen – 
altså det, der søges efter) og klik OK . 

 

° Selve søgesidens udseende afhænger lidt af, hvilken type søgning du har valgt. Indtast dine 
søgeord, antal resultater du vil gemme og evt. supplerende afgrænsninger (AltaVista tilbyder 
f.eks. valg af sprog) og udfør søgningen ved at klikke OK . 

 

BSCW opretter søgeresultatet som en slags mappe med særlige egenskaber. Mappens ikon 
afhænger af søgningens art:  (AltaVista),  (Excite),  (Lycos) eller  (BSCW-
søgninger, herunder søgning efter brugere) 

 
Søgemappens beskrivelse giver oplysning om antallet af fund og hvor mange heraf der er gemt. 
Klik på mappens navn for at se søgeresultaterne: 

 9



 

De enkelte resultater er gemt som BSCW-links (URL-objekter) med et kort uddrag af teksten i 
linkets beskrivelse. Du kan ikke manuelt tilføje andre objekter til søgeresultatet – kun slette dem,  
men du kan opdatere resultaterne ved at vælge FILE   REDO SEARCH  i menuen. Du kan 
tilføje flere resultater med FILE   MORE HITS . Så udvides antallet af resultater med det antal, 
du valgte under søgningen. Du kan ændre selve forespørgslen (f.eks. med andre søgeord eller 
ændrede indstillinger) med FILE   EDIT QUERY . 

8.1 Intern søgning i BSCW 

Interne søgninger i BSCW kan gøres ganske detaljerede. Du kan vælge at søge i hele BSCW 
eller afgrænse søgningen til dine arbejdsområder, din skraldespand, udklipsholder eller personlige 
kalender. Du kan angive, hvilken type objekt du søger efter: et dokument, en mappe, en URL 
eller en diskussion. Du kan angive, om navnet på det søgte objekt blot skal indeholde dit 
søgeord eller om det skal være nøjagtigt lig med det, starte med det eller slutte med det. 
Teknisk kyndige brugere har endda mulighed for at bruge regulære udtryk som søgemønster. 
Du kan vælge andre eller tilføje flere søgebetingelser som f.eks. søgning i selve indholdet, 
hvornår objektet er oprettet eller hvem der oprettet det. 
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Hvis du ikke vil søge på navnet, men f.eks. i indholdet (det kunne være selve teksten i en 
diskussion), skal du starte med at tilføje ”content” under ”Add Search Term”. Både navn og 
indhold står nu som søgekriterier med et lille skraldespandsikon ( ) efter sig. Klik på 
skraldespanden ud for ”name” for at fjerne det uønskede søgefelt. 

Husk at BSCW-søgningen skelner mellem store og små bogstaver. Og den er ikke synderlig 
hurtig. 
!

 

  

8. Vedhæfte dokumenter til noter (attachment) 

En nyhed i version 4.1 er muligheden for at vedhæfte dokumenter og links (URL’er) til noter, 
omtrent på samme måde som man vedhæfter filer til e-mails. I action-menuen ud for hver note 
kan du vælge ATTACH   DOCUMENT , hvorefter du kommer til en uploadside helt svarende 
til den, man også ellers bruger til upload af dokumenter til BSCW. Tilsvarende med ATTACH  

 URL . Når en note har fået vedhæftninger, vises det med en lille papirclip ( ): 
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Den er ret nem at overse, og attachments bør nok bruges med forsigtighed: Man kan ikke se, 
hvor meget der ligger og gemmer sig bag den lille clip. Ikke mindst, fordi man kan fortsætte i 
vilkårligt mange niveauer: Man kan nemlig vedhæfte noter til vedhæftede objekter og så 
vedhæfte nye objekter til dem. På den måde kan hele diskussioner og vigtige dokumenter 
forputte sig bag en enkelt clip! 

9. HTML i diskussioner og noter 

Det er faktisk ikke nogen nyhed i hverken version 4.2 eller 4.1, men er taget med her, fordi det 
ikke blev nævnt i manualen til version 4.  

I noter og diskussioner kan man udover almindelig tekst også indsætte html-koder og derved 
have langt flere muligheder for at formatere teksten: Punktopstillinger, typografi, tabeller og 
billeder kan uden videre bruges i BSCW-noter. Tricket er at begynde noteteksten med <P> i 
første linie. Bemærk, at P’et skal være stort, og at der ikke må stå mere i første linie. BSCW vil så 
opfatte resten af noten som HTML.  

10. JMonitor 

JMonitor, som blev beskrevet i manualen til BSCW version 4, er fjernet i version 4.2. 


