Ghid de utilizare instrument de comunicare Blackboard-Email
Instrumentul Email permite să trimiteți un email altor utilizatori (studenți și cadre
didactice) fără a lansa un program separat de email, cum ar fi Gmail, Hotmail sau Yahoo. Puteți
trimite e-mail către utilizatori individuali sau către grupuri de utilizatori.
Obs: Blackboard Learn nu ține evidența email-ului dvs., indiferent dacă îl trimiteți sau îl
primiți. Orice email pe care îl primiți de la Blackboard Learn apare în căsuța poștală de poștă
electronică externă. Păstrați o copie a mesajelor importante în cazul în care aveți nevoie de ele
la o dată ulterioară.
Pentru a accesa email-ul urmați pașii:
Pasul 1: vă autentificați în sistem cu username și parolă și folosiți butonul email din stânga
ecranului;

Clic pe acest
buton

Pasul 2: se alege din listă cursul în care doriți să trimiteți un email către cadrul didactic sau
către alți utilizatori înrolați în curs;

Clic pe unul
din link-uri

Pasul 3: se alege din listă căror utilizatori doriți să trimiteți email-ul (tuturor utilizatorilor
înrolați în curs, tuturor grupurilor configurate în curs, tuturor studenților înrolați în curs, tuturor
instructorilor înrolați în curs, utilizatori selectați, grupuri selectate);

Clic pe acest
link

Pasul 4: dacă pe ecran apare mesajul de avertizare “Send email prohibited because the sender's
email address not specified or is invalid. Edit Personal Information and set email address.” atunci
dumneavoastră nu aveți configurată pe platforma e-learning Blackboard adresa de email. În
acest caz vă rugăm să luați legătura cu secretariatul facultății și să solicitați configurarea adresei
dvs. de email pe platforma e-learning Blackboard.

Pasul 5: Selectați din listă utilizatorii cărora doriți să le transmiteți un email și apăsați pe
săgeata
pentru a muta utilizatorul/ utilizatorii din stânga în dreapta căsuței. Completați în
căsuța Subject subiectul email-ului iar în câmpul Body adăugați corpul email-ului. Apăsați
butonul Submit pentru ca email-ul să fie trimis.

