
Ferramenta VitalSource LTI para Moodle

Usuários

Os administradores do Moodle no campus podem instalar a 
ferramenta VitalSource LTI a fim de proporcionar a alunos e 
professores o acesso ininterrupto às ferramentas VitalSource 
Bookshelf e Analytics.

Como instalar

ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO PARA O MOODLE

Configuração em nível de sistema do provedor da ferramenta LTI*
1. Faça login no Moodle e navegue até Administração do site 

> Plugins > Módulos de atividade > LTI > Gerenciar tipos de 
ferramentas externas.

2. Clique em Adicionar configuração da ferramenta externa.

3. Insira as seguintes configurações de ferramenta:

a. Nome da ferramenta: insira um nome para a ferramenta 
que faça sentido para seu programa no campus 
(recomendado: materiais digitais do VitalSource).

b. URL da ferramenta básica**

I. Painel para vários cursos: https://bc.vitalsource.com/ 
materials

II. Painel para um único curso: https://bc.vitalsource.
com/ books

III. Direcionar para um livro específico: 
https://bc.vitalsource. com/books/
[VitalSourceBookIdentifier]

c. Chave do consumidor: como fornecida pelo cliente 
VitalSource Equipe de sucesso

d. Segredo compartilhado: como fornecido pelo cliente 
VitalSource Equipe de sucesso

e. Mostre o tipo de ferramenta ao criar instâncias de 
ferramenta: Marque a caixa

f. Contém o acesso padrão: nova janela

A ferramenta VitalSource LTI oferece uma integração fácil com o Moodle, 
possibilitando acesso ininterrupto às ferramentas VitalSource Bookshelf  
e Analytics.
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4. Configurações de privacidade: nossa recomendação para a etapa 
a seguir é selecionar Sempre. Se você tiver dúvidas sobre como 
usamos esses dados, avise seu gerente de sucesso do cliente.

a. Compartilhar nome de quem acessa com a ferramenta

b. Compartilhar e-mail de quem acessa com a ferramenta

c. Aceitar as notas da ferramenta

5. Clique em Salvar alterações.

**O provedor da ferramenta LTI também pode ser configurado em nível 
de curso se esse for o método preferencial para seu campus.

**Para painel de vários e de um único curso, a equipe de Sucesso 
do Cliente da VitalSource trabalhará com sua livraria para reunir os 
livros adotados por sua escola e emparelhá-los aos seus cursos LMS. 
Para acessar diretamente um livro específico, você precisará inserir o 
Identificador do Livro VitalSource em seu URL.

GERENCIAMENTO DO POSICIONAMENTO DO LINK

Depois que a ferramenta externa LTI estiver instalada, devem ser 
adicionados links nos cursos relevantes.

Etapas para adicionar um link a um curso
1. Dentro de um curso no Moodle, ative a edição.

2. Na seção relevante do seu curso, selecione Adicionar uma  
atividade ou recurso.

3. Selecione Ferramenta externa e clique em Adicionar.

4. Dê um nome à atividade e escolha o tipo de ferramenta externa 
criado anteriormente no menu suspenso.

5. Todas as outras configurações serão tiradas dos padrões do 
tipo de ferramenta externa que foram selecionados durante a 
instalação da ferramenta. Clique em Salvar e retornar para o 
curso ou Salvar e exibir.

Treinamento e suporte

Seu gerente de sucesso do cliente fornecerá informações detalhadas 
sobre o treinamento do Bookshelf e materiais de apoio para a 
ferramenta VitalSource LTI e o VitalSource Bookshelf.
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