
LECTORA
Världsledande verktyg för produktion av webbutbildning. 
Lectora ger dig marknadens mest kompletta lösning för 
all produktion av webbutbildning. 
Med Lectora skapar du enkelt professionell webbutbildning, 
snygga interaktiva presentationer och filmer till företagets 
medarbetare, kunder och partners. Lectora producerar 
SCORM- och AICC-kompatibelt innehåll. Kurserna kan 
publiceras och följas upp på alla ledande webbplattformar 
(LMS, portaler etc.).

SILVER-  
SVITEN

10 600 sek per år 

• Lectora Online

• Tillgångar från eLB-biblioteket
(begränsande till integrerade Lectoramallar)

• ReviewLink

GULD- 
SVITEN

14 900 sek per år 

• Lectora Desktop

• Lectora Online

• eLB Tillgångsbibliotek (full tillgång)

• ReviewLink

PLATINUM- 
SVITEN

21 000 sek per år

• Lectora Desktop

• Lectora Online

• eLB Tillgångsbibliotek (full tillgång)

• CenarioVR

• ReviewLink

LECTORA FINNS I TRE PAKETLÖSNINGAR

Lectora ger dig marknadens mest kompletta 
lösning för all produktion av webbutbildning.



SILVERSVITEN

GULDSVITEN

PLATINUMSVITEN

Lectora Online
• Full publicering

(HTML, SCORM, AICC, xAPI, cmi5)

• 4GB lagring

• 10 aktiva ReviewLink

• BranchTrack

• Skärminspelare och videoredigeringsverktyg

• Enstaka författare

Tillgång från eLB-biblioteket
(Mallar och tillgångar integrerade i Lectora Online)

• Mallbibliotek

• Figur- och fotobibliotek

• Ikonbibliotek

• Lagertillgångar (bilder, ljud, video)

Innehåll
• Både Lectora Online och Desktop

• Alla funktioner från Silversviten

• Obegränsad lagring

• Obegränsat med ReviewLink-projekt

• Flera samtidiga författare möjliga i

Lectora Online

Full tillgång till eLB Asset Library
• All templates and Assets

(integrerad och fullständig webbplatsåtkomst)

• Mallbibliotek (alla verktyg)

• Figur- och fotobibliotek

• Ikonbibliotek

• Lagertillgångar (bilder, ljud, video)

• Powerpoint-mallar

Alla funktioner från Silver- 
och Guldsviten ingår
• Lectora-användare (online och desktop)

• eLearning Brothers tillgångsbibliotek

(full access)

CenarioVR
• Obegränsat med scenarion

• Full publicering

• Lagrat innehåll

• 250 slutanvändare

• Offentliga Scenarier

• Inbyggd statistik

• Delade Scenarier

10 600 sek per år

14 900 sek per år

21 000 sek per år



KOM IGÅNG MED MALLPAKET
Många av våra kunder investerar 

även i ett mallpaket som består av 

20 pedagogiska sidmallar med olika 

användningsområden. En stor och 

kostnadseffektiv fördel med mallpaketet 

är att allt är färdigprogrammerat 

såsom användargränssnitt, navigation, 

menyhantering, testfunktionalitet inklusive 

feedback, speaker och videofunktionalitet. 

Det enda ni behöver göra är att kopiera in 

text, bild eller film på respektive sida. Allt 

annat är klart.

Här kan ni se ett exempel på ett mallpaket 

som inte är varumärkesanpassat.

Det går därefter snabbt att starta upp 
ett eller flera parallella projekt.  

Det ger e-learningproduktionerna 
få buggar, högkvalitativ design och 
användarvänlig navigation. Lexicons 
mallpaket är utvecklade och testade för 
bästa möjliga slutanvändarupplevelse. 

Mindre tid går åt i produktionsfasen 
då ni inte behöver lägga tid på att 
uppfinna hjulet på nytt vad gäller 
design och teknisk lösning. Ni 
kan istället fokusera på att fylla 
utbildningen med innehåll.

Att producera ett mallpaket som ett första delprojekt 
skapar bra förutsättningar:



VARUMÄRKESANPASSADE 
MALLAR
Det går givetvis att skapa helt nya typer av sidor om behov finns för det. Dessa går då att ha 
kvar som en mallsida i framtiden. Det innebär att en utvecklare inte är låst till mallpaketets 
standardsidor, utan det är fullt möjligt att anpassa och förändra innehållet.

Nedan kan ni se exempel på några olika typer av mallpaket. Öppna gärna och klicka runt för 
att se design och typsidor med förprogrammerade interaktioner.

Exempel på varumärkesanpassade mallpaket:

» Svenska Spel
» Riksbyggen
» Klarna

» Försvarsmakten
» Systembolaget
» Volkswagen

» Keolis
» Lantmännen Unibake
» Sweco

http://lexiconinteractive.se/templates/svenska_spel_responsiva
http://lexiconinteractive.se/demo/riksbyggen/brf_ny/meny.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/klarna/aml_ctf/index.html
http://lexiconinteractive.se/showcase/forsvarsmakten/skissritning/index.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/systembolaget/inkopsprocessen/index.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/volkswagen/mverk/index.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/unibake/pp/index.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/sweco/index.html
https://lexiconinteractive.se/showcase/keolis/trafiksakerforare/index.html



