
Overzicht belangrijkste bijkomende functionaliteit per Moodle versie

Moodle 2.6

Naast vele verbeteringen in de performance en methodes voor caching zijn hieronder een aantal nieuwe 
zaken / verbeteringen in versie 2.6 opgesomd

– Aanvullende naamvelden (naast bestaand voor- en achternaam)
– Verbeterd scherm voor beheer en aanmaak categorieën en cursussen
– Mogelijkheid om cursussen in bulk aan te maken
– Import en export van rollen mogelijk
– Terugzetten van zeer grote cursussen vanuit backup mogelijk
– Vereenvoudigd proces voor herstel wachtwoord en vergeten gebruikersnaam
– Nieuw cursus format 'Eén activiteit'
– Verbeterde manier om iconen voor wijzigingen op bronnen en activiteiten te bereiken
– Verbeterde versie TinyMCE editor
– Login pagina vereenvoudigd voor mobile devices
– Gebruiker kan tekst editor van voorkeur kiezen
– Verbeterd backup en terugzet proces bij importeren en dupliceren
– Aan handmatig aangemaakte accounts kan direct een mail met aangemaakt wachtwoord worden 

verzonden

Opdrachtmodule

– Ingezonden PDF's kunnen direct van commentaar en aantekeningen worden voorzien
– Workflow in beoordelingsproces mogelijk
– Default settings kunnen door beheerder worden gezet

External Tool (LTI)

– meerdere verbeteringen

Forum

– meerdere settings mogelijk in leesopties

Toetsmodule

– Verbeteringen in methode Certainty Based Marking
– Vraag tekst altijd verplicht veld bij aanmaak en wijzigen vragen
– Backups bevatten geen onnodige vragen meer

SCORM-module

– Verbeterde SCORM player met elementen voor responsive design en mobiele devices
– Nieuw rapport
– Verbeterd rapport op gebruikersniveau met mogelijkheid tot export

Opslagruimten

– Microsoft Skydrive nu als externe opslagruimte beschikbaar
– Aantal externe opslagruimtes geüpdatet
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Moodle 2.5

– Integratie van Open Badges
– Verkorte / ingeklapte formulieren
– Rapporten verhuisd naar het Administratie (voorheen: Instellingen) blok
– In '1 sectie per pagina' topic mogelijkheid om direct naar onderdeel te springen
– Drag en drop van media direct op de cursuspagina
– Folder activiteit kan geopend op de cursuspagina getoond worden
– Verbeteringen en toevoegingen in de opdrachtmodule
– Automatisch tellen van aantal woorden in forumposts
– Template mogelijkheid voor 'open vragen'
– Zoekmogelijkheid bij 'Aangemelde gebruikers'
– Nieuw thema gebaseerd op 'Bootstrap'

Moodle 2.4

– Performance verbeteringen
– Caching aangepast op serverniveau
– Meer cursusformats mogelijk (plugins) met settings pagina
– Vernieuwde iconenset voor bronnen, activiteiten en ander Moodle onderdelen
– Sitegroep synchronisatie naar groepen mogelijk
– Mail verzending mogelijk aan einde van aanmeldingsduur
– Zelf aanmelding mogelijkheid te beperken tot leden sitegroep
– Introductie van de Groeps opdracht
– Bij opdrachten mogelijk om blind te beoordelen
– Mogelijk om 'Onderwerpen' te beperken qua toegang op basis van profielvelden

Moodle 2.3

– Verbeterde bestandenzoeker
– Drag & drop van bestanden mogelijk
– Bestanden (Word, PDF etc.) kunnen via een alias aan een hoofdbestand worden gekoppeld
– Nieuwe moderne afbeeldingen voor onderdelen
– Cursus format nu in te delen waarbij 1 'Onderwerp' per pagina wordt getoond
– Blokken sleepbaar
– Wijzigen naam activiteit direct vanaf cursuspagina mogelijk
– Activiteiten + bronnen onder 1 link en niet meer apart
– Vier opdracht subtypes samen gebracht in 1 opdracht met instellingen
– Book module vanaf deze versie standaard

Moodle 2.2

– Introductie beoordelingsmatrix / rubric
– LTI integratie, maakt koppelingen met andere Moodle omgeving mogelijk
– Introductie 'My Mobile' thema
– iPhone / iPad iOS 5 ondersteuning
– Conditionele activiteiten ook instelling op tijd mogelijk
– Bulkload mogelijk naar sitegroepen
– Mogelijkheid om beschrijving van een activiteit op de cursuspagina te tonen

Moodle 2.1

– Verbeterde 'question engine' voor toetsvragen
– Support voor mobiele apparaten verbeterd
– Check op status/updates voor plugins

11-2013


