Deling af REDCAp instrumenter
Der opstår ofte et ønske om at kunne importere
et instrument fra et andet REDCap projekt til en
ny projektdatabase, istedet for at designe den
igen fra bunden.
Dette kan gøres via datadictionary, men der er
en endnu lettere måde, som gennemgås her

Eksporter instrumenter fra ‘donor’
projektet – del 1
Der er to forskellige måder at eksportere instrumenter på, afhængigt af om
donorprojektet er under udvikling (development), eller om det allerede er i
produktion. Begge muligheder kræver at den der eksporterer har design rettigheder på
databasen
Produktion: For at få adgang til listen over projektets instrumenter, skal man under
project setup klikke allernederst på ‘Online Designer’ knappen under afsnittet ‘Modify
your datacollection instruments in Draft Mode’

Development: Listen over projektets instrumenter er tilgængeligt via den normale
adgang til Online Designeren

Eksporter instrumenter fra ‘donor’
projektet – del 2
Fra oversigten over donorprojektets instrumenter klikkes på ‘Choose Action’ knappen
ud for et instrument der ønskes eksporteret. På dropdown menuen klikkes på
‘Download instrument ZIP’

Der åbner nu en dialogboks hvor man kan vælge hvor den downloadede fil skal
gemmes, og hvad den skal kaldes. Gem filen et sted hvor du kan finde den. Bemærk, at
det er en zip-fil der downloades, men du skal IKKE begynde at pakke den ud. Det er
selve zip-filen der skal importeres i modtagerprojektet i næste skridt

Importer instrumenter i
modtagerprojektet
Når man har downloaded én eller flere instrumenter fra donor projektet, åbnes
modtagerprojektet. Åben Online Designeren. Øverst i Online Designeren findes en
knap der hedder ‘Upload instrument ZIP file from another project/user’. Den åbner en
dialog hvor man kan vælge en instrument ZIP på sin computer og uploade den til det
nye projekt. Det nye instrument vil nu blive føjet til de eksisterende.

Hvis det uploadede instrument indeholder felter med
variabelnavne der allerede bliver brugt i et af de
eksisterende instrumenter, er REDCap nødt til at omdøbe
disse. Dette gøres ved at tilføje et suffix til dem. Det vil
blive annonceret i givet fald. Man kan så selv efterfølgende
omdøbe sine variable via online designeren

