NOTAT

Vejledning til e-læring

DATO

13. april 2018

Hvordan tilgås e-læringsmaterialet?

Du finder e-læringsmaterialet via links i instruksfilen. På en iPad kan man møde 2
forskellige logon-skærme afhængig af om man er på WIFI- eller mobilnetværk. I begge
tilfælde logger man på ved hjælp af sit brugernavn@kalundborg.dk og sin Citrixkode.
Log ind via mobilnetværk:

Log ind via WIFI:

Kon t a kt
Sagsansvarlig:
Martin Rather
Visitations- og hjælpemiddelenheden

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 43 67
Telefontid hverdage kl. 8.30-9.30
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Når et e-læringsmodul afspilles, er der forskellige muligheder for navigation via 2 menuer i
højre side af skærmen.
Den grå menu
Menuen anvendes til at navigere i det e-læringsmodul, der afspilles lige nu. Indholdet kan
variere afhængig af den side du ser:
Via denne knap, er der adgang til at
navigere til andre sider i modulet
(se nedenfor)

Sæt afspilning på pause - og start igen

Besvar quiz (anvendes i nogle quizzer)

Bladr frem og tilbage mellem de enkelte
sider

Ved at trykke på knappen øverst i den grå menu, får man et overblik over modulets
indhold. Herfra, kan der navigeres direkte til specifikke emner i modulet
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NOTAT

Navigation i afspilleren

NOTAT

Den orange menu
Den orange menu anvendes, når der skal navigeres i indholdet i selve e-læringsportalen.

Anvendes til at bladre mellem forrige og næste modul

Gå til forsiden for kurset. Herfra kan der navigeres til andre moduler i samme
kursus

Gå til forsiden af e-læringsportalen. Herfra kan der navigeres til andre kurser

Starter fuld skærm på PC. Knappen har ingen funktion på iPad

Fortsæt fra sidst eller start forfra?

Hvis du afbryder et modul, vil du blive mødt af denne side næste gang du åbner modulet
igen. Her skal du tage stilling til om du vil starte forfra eller fortsætte, hvor du stoppede
sidst.
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