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Moderne og brukervennlig
læringsplattform (LMS)

for din bedrift



e-learning.no
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Bruksområder
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Vi tilbyr en komplett løsning

▪ Forfatterverktøy
✓ Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs

✓ Integrerte kunnskapstester og quizzer

✓ Søkbart filbibliotek for bilder, lyd, video og dokumenter

✓ Automatisk konvertering fra Powerpoint til nettkurs

✓ Import og eksport av SCORM- og QTI-filer

✓ Tilpasset grafisk profil – egen logo på nettsider og kursbevis

▪ Administrasjonsverktøy
✓ Administrasjon av personer, grupper, kompetanseprofiler og tilganger

✓ Administrasjon av både nettkurs og klasseromskurs

✓ Kurskatalog og kurskalender

✓ Meldingsfunksjon for masseutsendelser og påminnelser

▪ Automatiske systemfunksjoner
✓ Automatisk kurspåmelding i henhold til definerte kompetanseprofiler

✓ Automatiske påminnelser og purringer, med eskalering til leder/administrator

✓ Automatisk repetisjon av kurs som må gjentas med faste intervaller

✓ Alltid oppdatert statistikk og full historikk på all aktivitet
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Tilpasset alle skjermer

Brukergrensesnitt og kursinnhold blir automatisk tilpasset ulike 

skjermstørrelser på mobiltelefon, nettbrett og PC.
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Vi tilbyr mer enn «bare en LMS»...

Kursmodulen er del av et system som også 

inkluderer moduler for medarbeidersamtaler, 

kompetansestyring og håndtering av avvik

Lærings-
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register og

CV-database
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Sammenlign løsninger

Komplett læringsplattform (LMS)

Innebygget forfatterverktøy

Automatisk konvertering fra Powerpoint til nettkurs

Avspilling av nettkurs via SCORM-standarden

Filbibliotek for bilder, video og dokumenter

Integrerte skjemaer og sjekklister med elektronisk signatur

Integrert kunnskapstesting med spørsmålsbanker

Spørreundersøkelser med krysstabulering av resultater

Automatisk repetisjon og varsling ved utløp av sertifikater

Håndtering av klasseromskurs og eksterne kurs

Integrert nettbutikk for salg av kurs, betaling via kredittkort

Fleksibel tilgangskontroll og Single Sign-On (SSO)

Meldingsfunksjon for masseutsendelser og meldingslogg

Mulighet for flere læringsportaler med ulik grafisk profil

Mulighet for integrasjon med andre systemer via API

Flerspråklig (norsk, svensk, engelsk, ++)

Tilpasset nettbrett (iPad) og mobiltelefon

DU BETALER
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e-learning.no KonkurrentSammenlign vårt tilbud med hvem som helst:
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Referanser
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Komplett løsning
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Forfatterverktøy

▪ Lag kursinnhold selv

✓Tekst, bilder, video

✓Lister og interaktive elementer

✓Sjekklister og skjemaer

✓Integrert testing (quizzer og prøver)

▪ Konverter fra Powerpoint til nettkurs
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Ulike visningstyper

Velg fra et stort utvalg av innebygde visningstyper.
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Eksempler på visningstyper
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Fra Powerpoint til nettkurs

Hver Powerpoint-side, 

med tekst og bilder, 

konverteres automatisk til 

et nettkurs med 

tilsvarende sider.
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Meldinger og påminnelser

Læringsplattformen sender 

automatisk ut velkomst-

meldinger, meldinger om 

påmelding til kurs, 

påminnelser og purringer.

Meldingene tilpasses med din 

virksomhets logo og farger.

Meldinger kan også sendes 

på SMS i tillegg til epost.

Klikk på link i meldingen for å 

starte kurset.
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QR-kode inneholder link til kurset.

QR-koden leses av med kamera 

på mobil-telefonen.

Deretter åpnes linken (kurset) i 

nettleseren.

Start kurs via QR-kode
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Startside for kursdeltaker

Fra startsiden har kursdeltakeren enkel tilgang til aktive kurs og kunnskapstester.
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Kursinnhold

Kursdeltakeren går 

gjennom kurset side 

for side, og fremdrift 

lagres automatisk.

Sider kan inneholde 

tekst, bilder, video, 

lyd, interaktive 

elementer, 

quizzer/tester, etc.
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Responsivt design

Innholdet på siden tilpasses automatisk tilgjengelig størrelse 

på kursdeltakerens skjerm (PC, nettbrett og mobil).
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Kunnskapstest

Det kan legges 

inn prøver og 

kunnskapstester 

hvor som helst i 

kurset.

Prøvene kan ha 

tidsfrist, ulike 

spørsmålstyper 

og tilfeldig utvalg 

av spørsmål.
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Skjemaer og sjekklister

Det kan lages 

egne, tilpassede 

skjemaer eller 

sjekklister som 

kursdeltakeren 

må fylle ut som 

en del av kurset.
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Alle typer kurs

Administrator kan registrere alle typer kurs, enten det er nettkurs (e-læring), 

interne klasseromskurs, eller eksterne kurs som leveres av tredjepart.

Med alle typer kurs på ett sted har din virksomhet full oversikt.
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Klasseromskurs

Et klasseromskurs er et kurs som gjennomføres på en bestemt dato og 

sted. Hver gjennomføring har en gitt kapasitet (antall elever). Dersom 

påmeldinger overstiger kapasiteten, flyttes personen til venteliste.
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Klasseromskurs

Automatiske funksjoner for 

kursdeltaker:

- Påminnelser via epost

- Last ned tidspunkt til 

Outlook-kalender

- Automatisk kartvisning

- Tilgang til støttemateriell 

og dokumenter/vedlegg
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Eksterne kurs

Et eksternt kurs er et kurs som gjennomføres/leveres av tredjepart. 

Her registreres kun kursdeltakelse (kursbevis kan legges ved som 

dokumentasjon). Eksterne kurs inngår i statistikk og profiler.
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Kurskatalog

Administrator velger hvilke kurs som skal publiseres til den 

selvbetjente Kurskatalogen.
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Kurskalender
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Påmelding og venteliste

Administrator 

kan selv melde 

en eller flere 

personer på et 

gitt kurs.

Det er enkelt å 

flytte personer 

mellom ulike 

kursdatoer og 

til/fra venteliste.
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Nettbutikk for salg av kurs

Alle kurs kan legges 

ut for salg via den 

integrerte 

nettbutikken.

Betaling kan skje via 

kredittkort eller 

faktura.

Som administrator 

kan du om ønskelig 

godkjenne alle 

påmeldinger.
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Kursbevis

Utseende på 

kursbevis kan 

tilpasses for 

hvert enkelt 

kurs.
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Rapporter og statistikk
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Automatisk repetisjon

Alle typer kurs (nettkurs, 

klasseromskurs og eksterne kurs) 

kan settes opp med automatisk 

repetisjon.

Systemet kan settes opp til å sende 

automatiske påminnelser for alle 

typer kurs, ikke bare e-læringskurs.
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Tilpasset grafisk profil

Systemet tilpasses med 

din virksomhets logo, 

farger og bilder.
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”Software as a Service”
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Like sikkert som nettbanken

Vår programvare leveres via en 

sikker, kryptert nettside på

https://secure.e-learning.no

som sørger for sikker overføring av 

dine data
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Integrasjon og grensesnitt (API)

Vi tilbyr et standard 

programmerings-

grensesnitt (API) som 

gjør det mulig å 

integrere vårt system 

med andre løsninger.

”Single Sign-On” er 

også mulig via vårt 

API.
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Skreddersydde løsninger

▪ Vi utfører spesialtilpasninger og 
videreutvikling av funksjonalitet ved behov
✓Spesielle krav til rapportering

✓Grensesnitt mot andre systemer

✓Utvikling av ny funksjonalitet

✓Produksjon av kurs
✓Basert på manus fra kunde

✓ Innspilling av lyd

✓Tilrettelegging av bilder og video

✓Grafisk design og interaktivitet
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Kontakt oss

Ta kontakt med oss i dag – det lønner seg!

+47 51 73 10 00www.educatia.no
firmapost@
educatia.no


