* НОВО

Извоз оцена са платформе ФМН

Оценама сваке активности може се приступити преко блока
Администрација теста >> линк Резултати >> Оцене.
Опцијом Преузми податке из табеле као Microsoft Excel могу се сачувати оцена за одрећену активност.
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* НОВО

Инсталација помоћне табеле import у табелу за оцењивање (једнократно)
1

Отворите excel фајл PLATFORMA.xlsx који можете преузети са адресе:
https://studije.fmn.rs/alati/PLATFORMA.xlsx

2

отворите фајл табеле за оцењивање за ваш предмет
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2

Десним кликом миша на картицу (sheet) IMPORT фајла PLATFORMA.xlsx одаберите опцију
Move or Copy …

3

Потврдите опцију Create a copy и из падајућег менија изаберите фајл-табелу у коју је потребно да се
копира картица (sheet) IMPORT

4

Изаберите картицу (sheet) испред које се смешта копија

5

Сачувајте фајл табеле за оцењивање и затворите excel фајл PLATFORMA.xlsx
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Уношење оцена са платформе ФМН у табелу за оцењивање

Из фајла са оценама који сте сачували са платформе ФМН копирајте (copy) само податке из колона
означеним жутом бојом.

и пренети (paste) у (sheet) IMPORT у колоне означене жутом бојом так ода се називи колона подударају.
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Када пренесете све четири колоне, ако је све у реду табела ће упоредити спискове и у колони F наћи ће се
оцене студената за одређену активност.

Важно: Проверите списак студената. Може да се деси да се појави име и презиме студента исписано
латиницом (као на слици у реду 11) па га табела неће препознати. У том случају морате ручно преписати
име и презиме студента ћирилицом да би препознавање могло бити успешно. Може да се деси д аје број
индекса написан другачије. Обавестите студента преко платформе да име и презиме у свом досијеу испише
ћирилицом или измени број индекса и ова грешка се више неће понављати.
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Копирање оцена из картице (sheet-а) import у картицу unos

Корак 1

Селектујте све оцене студената у колони F (од врха до дна листе)

Копирајте селектоване оцене.
Корак 2
Пређите на картицу UNOS и кликните на првог студента у одређеној недељи наставе у коју преносите
оцене.
Корак 3
Кликните на опцију Paste и изаберите Paste Special
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Корак 4
Изаберите опцију Values и кликните на ОК

Тиме сте успешно унели оцене за одређену недељу.

Сачувајте табелу и пошаљите на заједничку адресу као и раније.
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