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Fara í Word og byrja á að tengja app
sem býr til QR kóða. Þetta þarf aðeins
að gera einu sinni, eftir það þá er appið
aðgengilegt inn í Word í My apps.
Farðu í flipann Insert og veldu þar undir
Store. Sláðu inn leitarorðið QR í
leitargluggann og þá færð þú upp lista
yfir öpp sem búa til QR kóða. Veldu t.d.
QR4Offfice og smelltu á Add hnappinn
Hægra megin á skjánum þá kemur
orðsending um að þú sért að tengja nýtt
app við Office og þú þarft að staðfesta
að þú treystir því (smella á Trust this app) til að geta byrjað að
nota það
Nú kemur QR4Office appið hægra megin á skjáinn og þú getur
slegið inn vefslóð eða texta til að búa til QR kóða. Athugaðu að
http:// eða https:// er forskráð þannig að ef þú ætlar að að
búa til QR kóða úr slóð eins https://quizlet.com/_25bdks þá
verður þú að slá inn quizlet.com/_25bdks
Þegar þú hefur slegið inn slóð kemur QR kóðamynd á skjáinn sem þú
getur límt inn í skjalið þitt með að hægrismella á myndina og afrita eða
ýta á Insert hnappinn (hægrismella ef hnappurinn birtist ekki)
Athugaðu að þú þarft fyrst að fara í Quizlet og fá slóð á lexíuna þína
Þegar þú hefur búið til lexíu í Quizlet og ætlar að deila henni (share) þá
smellir þú fyrst á deilihappinn (örina til hægri) í Quizlet og færð þá tengil
sem þú skalt afrita (copy link) og líma inn í ritvinnsluskjal og líka inn í QR
kóða tól. Athugaðu að ef þú notar QR4Office þá má eingöngu vera það
sem kemur á eftir https// til að það virki rétt (þurrkaðu út https:// úr
slóðinni þinni svo það sé ekki tvisvar. Það er mikilvægt til að þetta virki.
Limdu bæði slóð og QR kóða í ritvinnsluskjallið
Slóðin á þessa lexíu er þessi:
https://quizlet.com/_25bdks
Þú getur svo prentað QR kóða út og
nemendur með snjalltæki og app til að lesa
QR kóða (QR code reader) geta skannað QR
kóðann og ef þeir eru með Quizlet appið á
snjalltækinu sínu þá fara þeir beint í það og
beint í lexíuna.
Ýmis verkfæri eru til að búa til QR kóða t.d.
http://kamocu.com/en/qrcode/

