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BRETT UTBUD AV WEBBKURSER
Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud
av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning där alla
användare kan starta sina webbkurser och den som är utbildningsansvarig kan
administrera kurser och göra uppföljningar.
Med Docendo e-learning kan ni erbjuda kurser i Office-programmen, arbetsmiljö,
säkerhet och en rad andra ämnen. Ni har också möjlighet att tillsammans med
oss ta fram egna kurser med vårt pedagogiska koncept som bas. Det kan vara en
introduktionsutbildning till arbetsplatsen, en utbildning inför en miljöcertifiering
eller något helt annat. Det är enkelt att skapa kunskapstest i Docendo e-learning.
Med ett skräddarsytt kunskapstest kan ni effektivt kontrollera kunskapsnivån inom
ett visst område. På en dag anpassar vi den grafiska profilen för er och ger era
anställda tillgång till valfria kurser.

DOCENDO E-LEARNING
•
•
•
•
•
•

effektiv kunskaps- och informationsspridning
utbildning med hög pedagogisk nivå
kurser som går snabbt och enkelt att uppdatera
kostnadseffektiva skräddarsydda kurser
enkelt, självförklarande användargränssnitt
uppföljning av utbildningssatsningar

VÄLKOMMEN TILL OSS SOM KUND!

KURSFÖNSTRET I DOCENDO E-LEARNING
Portalen anpassas
efter er grafiska profil.

Support- och
sökfunktioner.

Pedagogiskt utformat
användargränssnitt.
Möjlighet att visa
förklarande filmer.

Intuitiv och lättfattlig
navigeringspanel.
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KURSER I OFFICE-PROGRAMMEN
Med Docendo e-learning får ni tillgång till hela vårt utbud av standardkurser, vilka bland annat omfattar
kurser i Office-programmen. I kurserna lär användaren genom att lyssna, läsa och göra. Varje avsnitt
i kursen avslutas med en repetitionsövning så användaren får tänka till. Eftersom programmet som
lärs ut simuleras behöver inte programvaran finnas på utbildningsdatorn. På så sätt kan man starta
ett utbildningsprojekt i god tid innan programvaran installeras på datorerna.

KURSFÖNSTRET I VÅRA STANDARDKURSER
Detta är en simulering av det riktiga
programmet och det är här användaren
arbetar med kursen och utför alla övningar.

Denna text läses av
en berättarröst.

Genom att klicka med
musen på valfri del
navigerar användaren dit.

EGNA KURSER
Utifrån era önskemål, disposition och manus kan vi skapa och leverera kurser snabbt. Med hjälp av en
tät dialog med er anpassar vi innehållet och layouten efter era önskemål och behov. Interaktiva kurser
över webben kan se väldigt olika ut och ha olika grad av interaktivitet. När vi tar fram skräddarsydda
kurser är det ni som kund, som bestämmer vilken nivå kursen ska ligga på.

REDAKTION
Docendo har mer än tjugo års erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial för självstudier. Vi
säkerställer att era kurser alltid får en pedagogisk inramning, med kunskapstester och engagerande
övningar. Ni bestämmer hur stor del av era skräddarsydda kurser ni vill skapa själva. Vi kan hjälpa er
med allt ifrån webbanpassning av helt färdiga kursmanus till bearbetning av stora mängder obearbetad
information. Vi ger förslag på disposition, väljer ut och strukturerar innehållet, skapar övningar samt
anpassar materialet för webben språkligt och grafiskt.
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PERSONLIG INLOGGNING
För att kunna starta en webbkurs måste användaren logga in. Detta kan man göra på flera olika sätt
och de vanligaste sätten är via vår hemsida, via er hemsida eller ert intranät. Via e-post förmedlas
unika användarnamn och lösenord till användarna.

Alla medarbetare på DB Shenker har en länk till kursen Miljöutbildning i sitt intranät. När de klickar på länken startar
kursen direkt. Inloggningen sker automatiskt.

STARTA KURSER
En inloggad användare kan starta önskad kurs genom att klicka på kurslänken. Användaren kan
välja att gå en kurs från början till slut, eller avbryta någonstans i kursen och fortsätta vid ett annat
tillfälle. De flesta kurser i Docendo e-learning innehåller kunskapstest av olika slag – förkunskapstest,
kontrollfrågor insprängda i kursen eller avslutande examenstest. Ett godkänt examenstest innebär
att kursen är avklarad.

ADMINISTRERA
Med administrationsverktyget kan ni ta fram utbildningsstatistik, skapa
rapporter för uppföljning samt lägga upp nya användare.
Transport- och logistikföretaget
DB Schenker lät ca 45 000 av sina
anställda gå igenom den av oss
skräddarsydda kursen i miljö.

Flera av de fristående
sparbankerna runtom i Sverige
utbildar sin personal med våra
skräddarsydda kurser i arbetsmiljö,
säkerhet och miljö.

Inför en uppgradering till Office
2007 valde Lagerstedt & Krantz
att ge alla anställda tillgång till
våra kurser i Office-programmen.

På logistikföretaget Geodis Wilson
studerar ca 5300 användare i 55
länder med någon eller flera av
ca 20 kurser som vi har utvecklat
tillsammans med dem.

Det administrativa verktyget ger er en god överblick över kursdeltagarnas
framsteg, och hjälper er att säkerställa att de verkligen lär sig någonting.
Endast den som är utbildningsansvarig med administratörsrättigheter
har tillgång till detta verktyg, men alla användare kan se sina egna
resultat.
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