
PETUNJUK PEMINDAHAN COURSE DARI BESMART V1 KE V2 

Pada dasarnya, course bisa dipindahkan dengan backup course pada V1, lalu me-

restore-nya pada V2. Hanya saja, hal ini tidak mungkin dilakukan karena versi moodle 

yang cukup lama selisihnya. 

Ada sebuah alternatif yang ditawarkan, yaitu dengan “course converter”. Langkah 

dasarnya ada 3, yaitu : 

A. Backup sebuah course pada Besmart V1 

B. Convert (upgrade format) file backup tersebut sehingga mampu dibaca oleh 

Besmart V2. 

C. Me-restore file hasil convert-an pada Besmart V2. 

Agar lebih jelas, berikut penjabaran langkahnya sehingga lebih mudah untuk diikuti :  

A. Backup sebuah course pada Besmart V1 

1. Buka besmart v1 di besmart.uny.ac.id, lalu menuju ke course yang akan 

dipindahkan. 

 
2. Pada menu di sebelah kiri, pada menu administrasi klik backup. (lihat gambar di 

atas). 

3. Akan tampak laman seperti di bawah. Klik tidak ada di atas data pengguna. Ini 

berarti kita tidak perlu membackup data pengguna karena akan menjadi sangat 

berat dan tingkat kegagalan lebih tinggi. 



 
 

4. Demikian juga pada role assignment, klik tidak ada. Setelah itu, klik Lanjut 

 
 

5. Laman akan menampilkan summary backup kita, Klik lanjut lagi 

 
 

6. Muncul info bahwa backup berhasil dilaksanakan, lalu klik lanjut. 

 
 

 

7. Laman selanjutnya adalah untuk mendownload hasil backup dengan mengklik pada 

file yang dimaksud. 



 
File backup berupa tanggal dan jam kita backup, misal 25082015-1305 berarti 

backup dilakukan tanggal 25 Agustus 2015 jam 13.05 

 

8. Setelah diklik, pastikan download berjalan dan tersimpan pada folder download. 

 
 



 

B. Convert (mengganti format) file backup tersebut sehingga mampu dibaca oleh 

Besmart V2. 

Convert dapat kita laksanakan dengan bantuan tool yang bernama conversion thingy. 

Berikut petunjuknya mulai dari proses instalasi. 

1. Buka browser internet exploler, lalu masukkan url berikut ini : 

http://www.conversionthingy.net/install.aspx 

 
Klik Install Conversion Thingy 2 dan klik Install pada popup windows. 

2. Setelah berhasil instalasi, muncul tampilan seperti di bawah, klik configuration. 

 
3. Untuk konfigurasi awal, yang harus diperhatikan adalah menentukan folder tempat 

menyimpan file output, url besmart, dan versi output yang dikehendaki. 

Misal di sini pada D:\project\besmart 

http://www.conversionthingy.net/install.aspx


 
 

4. Sampai di sini, proses instalasi selesai. Langkah selanjutnya menginputkan file 

backup yang akan di-convert dengan mengklik Giddyup, lalu pilih file backup pada 

folder download dan klik open 

 



5. Proses convert akan berjalan beberapa saat, sampai muncul pesan bahwa proses 

convert selesai. 

 
6. Proses convert ke format course 2.0 sudah selesai, perhatikan file dengan ekstensi 

.mbz tersimpan pada folder D:\project\besmart. 

 
 

Note : 

Proses instalasi hanya diperlukan saat pertama kali convert/upgrade. 

Setelah ter-install, Conversion Thingy ini bisa diakses melalui start program. Cukup 

klik Giddy Up (step 4) untuk memulai convert. 



 

C. Me-restore file hasil convert pada Besmart V2 (hanya dapat dilakukan oleh akun 

course creator dan administrator) 

1. Buka besmart v2 pada besmart.uny.ac.id/v2 dan login sebagaimana biasa. Pada 

administration block di sebelah kiri, klik Restore 

 
2. Akan tampak laman Import a backup file, klik choose a file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pastikan posisi tab pada Upload a file, jika belum maka klik tab tersebut, lalu klik 

Choose File 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Browse  Pilih lokasi folder output convert (dalam contoh ini pada 

D:\project\besmart)  Pilih nama file .mbz nya  Klik Open. Perhatikan gambar 

berikut ini. 

 
 

5. Perhatikan bahwa tulisan “no file choosen” akan berganti menjadi nama file terpilih. 

Klik Upload this file. 

 
 

6. Klik Continue  Lalu pilih menu untuk memasukkan course tersebut ke prodi  

mana. Untuk memudahkan pencarian, masukkan nama prodi pada kotak search. 



 
 

7. Pilih prodi (kategori) yang sesuai, lalu klik continue. 

8. Klik Next  Lalu atur konfigurasi Nama Course, tanggal mulai, dan sebagainya 

sesuai jadwal, lalu klik Next. 

9. Terakhir adalah dengan Perform Restore dan tunggu prosesnya sambil berdoa 

mudah mudahan diberikan keberhasilan. Amiin.   

 
 

10. Selamat! Proses Berhasil. 

 


