L E X I CO N
ONLINE
CO U R S E S

Lexicon Online Courses
Lexicon erbjuder lättillgängliga webbutbildningar som
säkerställer att du nyttjar Microsofts programvaror
optimalt för samarbete och kommunikation.
Lexicon Online Courses erbjuder grund- och fördjupningsutbildningar i Excel, Word, PowerPoint, Outlook och Teams. Finns
i språkversionerna svenska och engelska. Lexicon Online Courses
introducerar, lär ut och ger dagligt stöd. Webbutbildningarna
kombinerar lärandet med effektivt arbete i programvarorna enligt
principen “Learning-by-Working” och stöttar det spontana, flexibla
lärandet. De passar både vana och mindre vana användare.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Samtliga webbutbildningar är

De flesta filmer är ca 1-3 minuter

Ett förkunskapstest hjälper dig identifiera

uppbyggda av ett stort antal korta

långa och visar hur du utför en viss

vad du behöver träna mer på och ett

pedagogiska videofilmer, text och

uppgift. Med hjälp av ett gediget antal

sluttest säkerställer dina kunskaper. En

professionell speaker.

övningsuppgifter får du träna i den

riktigt bra sökfunktion hjälper dig hitta

Lathundar erbjuder ett pedagogiskt

autentiska programmiljön.

svaret på den utmaning du behöver lösa i

stöd i vardagen.

stunden.

INTRANÄT

LMS

WEBB

Få utbildningarna som HTML-paket

Få utbildningarna som SCORM-

Få utbildningarna direkt på webben

och distribuera direkt på ert intranät

paket och distribuera i ert LMS

via Lexicons webshop och

organisationslicens med tillgång under

(Learning Management System)

utbildningsportal styckeslicens alternativt

ett (1) år.

organisationslicens med tillgång under

organisationslicens med tillgång under

ett (1) år.

ett (1) år.

Vi erbjuder flexibla distributionssätt
för olika behov.
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Alla kurser är anpassade för
mobil, läsplatta och dator.

PRISER
Styckelicens med tillgång under ett (1) år:

Excel

PowerPoint

Teams

Grund

695 kr

Grund

695 kr

Fördjupning

695 kr

Fördjupning

695 kr

Word

Outlook

695 kr

Officepaketet

Grund

695 kr

Grund

695 kr

Fördjupning

695 kr

Fördjupning

695 kr

Alla utbildningar

2495 kr

Mejla för pris gällande organisationslicens med tillgång under ett (1) år till hejinteractive@lexicon.se.

Demolänk och mer information
För demolänk och mer information skicka e-post till hejinteractive@lexicon.se.

