
Tilläggstjänster
Få ut ännu mer av lärplattformen



check

FÖRBEREDELSER
När ett beslut är fattat kan 
integrationen aktiveras.

Integration med 
administrativt system
Allt i en plattform
Spara tid på administrativa arbetsuppgifter genom en 
integration med ert elevadministrativa system. Användare och 
grupper som ska finnas i itslearning skapas då automatiskt och 
dagliga uppdateringar görs.

Med integration för kurser kan deltagare läggas till automatiskt, 
likaså kan en mall för kursen anpassas, så att strukturen i den 
digitala undervisningen blir samstämmig. Det kan hjälpa lärare 
att göra egna pedagogiska planeringar för undervisningen och 
även för att kunna planera tillsammans med kollegor, på ett 
smidigt sätt. 

Genom att använda kursmallar kan undervisningsmaterial i form 
av resurser, aktiviteter och uppgifter återanvändas. Med andra 
ord kommer kursinnehåll att kunna flyttas vidare och lärare 
kan själva bestämma vad som ska återanvändas. Även färdigt 
innehålla kan ligga i en kursmall, om man t.ex. har ett visst 
innehåll eller information som ska återkomma.

cogs

PROCESS
integrationen görs av itslearning utifrån den data som ni önskar använda. 
Data skickas på ett säkert och tryggt sätt till våra servrar där den laddas 
upp i itslearning. 

För nya kunder: integrationen skapar upp användarna till itslearning.

För existerande kunder: integrationen kopplar samman de existerande 
användarna i itslearning med det administrativa systemet.

Data uppdateras en gång per dag.



check

FÖRBEREDELSER
när ett beslut är fattat kan 
integrationen aktiveras

En enda inloggning 
Single Sign On (SSO)
Gör det lite enklare
Med denna autentiseringsprocess och verifiering kommer 
användare åt flera system med samma inloggningsuppgifter och 
behöver inte logga in flera gånger.

När du loggar in på ett konto i ett lokalt nätverk kommer du 
att sömlöst kunna röra dig mellan lärplattformen och andra 
applikationer utan att behöva logga in på nytt.

I itslearning är det endast systemadministratörer som behöver 
använda tvåfaktorsautentisering.

PROCESS
itslearning hanterar processen

cogs



check

FÖRBEREDELSER
när ett beslut är fattat kan tillägget 
aktiveras

Plagieringskontroll
Få hjälp att hålla koll på fusk
Med ett praktiskt verktyg kan lärare lättare kontrollera äktheten 
i arbeten inlämnade i itslearning. Verktyget kontrollerar 
automatiskt texten mot internet, databaser och andras arbeten 
och visar om texten innehåller kopierat material från annan källa.

Det blir en tidsbesparing för lärare eftersom programmet 
bekräftar äktheten i uppgiftens innehåll utan något manuellt 
arbete. Om verktyget får träffar på likheter kommer läraren att 
få det markerat och kan då undersöka det närmare.

Plagieringskontrollen, som tillhandahålls av underleverantörer 
byggs in i itslearnings aktivitet Inlämningsuppgift och är mycket 
enkel att använda.

PROCESS
itslearning hanterar hela implementeringen med 
underleverantören

cogs
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FÖRBEREDELSER
När ett beslut är fattat kan tillägget 
aktiveras

Testsäkerhet
Begränsa åtkomst när test görs
Testlägesläsare är ett program som förhindrar användare att ha 
andra program öppna på datorn (eller annan enhet) medan ett 
test görs, såsom webbsidor, innehåll i itslearning och åtkomst 
till lokala filer.

När testläge är aktiverat kommer testet att öppnas i ett nytt 
fönster och stänger samtidigt ner möjligheten att komma åt 
andra program. Det går inte att byta till ett nytt fönster förrän 
testet är klart och testläget har lämnats.

Testläge finnas som tillägg i itslearnings aktivitet Test.

cogs

PROCESS
programmet behöver laddas ner till varje enhet. Kan också 
levereras som ett paket som IT-ansvarig kan distribuera till alla 
enheter samtidigt



check

FÖRBEREDELSER
För utökade standardrapporter: 
när ett beslut är fattat kan tillägget 
aktiveras. För egendefinierade 
rapporter: Ni behöver veta vad för 
slags rapporter som önskas.

Utökade rapporter
Värdefull insyn och information om 
framsteg 
Utöver standardrapporter i itslearning finns tillval att få fler 
detaljerade rapporter. Dessa rapporter är antingen utökade 
standardrapporter eller egendefinierade utökade rapporter. 

Utökade standardrapporter innebär: tillgång till ett urval av 
på förhand definierade rapporter, där det går att analysera 
användandet av plattformen mer djupgående.

Egendefinierade utökade rapporter innebär: rådata används 
för att ta fram de rapporter som ni önskar, t.ex. se elever som 
riskerar att inte nå målen, jämföra resultat mellan skolor och 
kurser i en organisation.

cogs

PROCESS
Utökade standardrapporter: itslearning hanterar 
implementeringen

Egendefinierade utökade rapporter: När det är klargjort vad 
ni önskar få rapporter på, genereras data och sedan skapas 
rapporterna. Önskemål kan tas fram i samråd med konsult.



check

FÖRBEREDELSER

diskutera och sammanställ behoven 
i verksamheten. 

Skräddarsydda utbildningar
Boka fortbildning utifrån era behov
itslearning har pedagogiska konsulter som kan 
föreläsa, undervisa och hålla i workshops om digitala 
undervisningsmöjligheter som lärplattformen har. Det går också 
att boka utbildning för administratörer.

Det går att göra fortbildningen på plats eller online. Den 
skräddarsys efter vad ni har för behov och vill fördjupa er i, men 
det kan t.ex. handla om pedagogiska planeringar, bedömning 
och uppföljning, individuella utvecklingsplaner och andra 
verktyg och funktioner som finns i plattformen. Nya funktioner 
utvecklas och tillkommer i befintliga verktyg, och plattformen 
utökas även med helt nya verktyg, så fortbildningskonceptet är 
för både äldre och nyare kunder.

För utbildningar på plats kan kostnader för resa och ev. 
övernattning tillkomma.

Hur utbildningen kommer att se ut rent praktiskt beror på antal 
deltagare som ska vara med, men även detta stäms av mellan 
kund och utbildare.

PROCESS

Kontakta Key Account Manager (er kundansvarig) på itslearning, 
för offert och datumbokning, alternativt skriv till  
info@itslearning.com. Ett inledande möte med kund och 
utbildare ordnas för att bestämma form och ett mer detaljerat 
innehåll för utbildningen.

cogs
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FÖRBEREDELSER
ni behöver ha O365 licenser, sedan 
kan det aktiveras

Visste du förresten att det 
också finns…
Office 365-integration
Om er verksamhet redan använder O365 kan 
ni kombinera flera arbetsredskap
Genom att integrera Office 365 i itslearning har användare 
tillgång till alla sina tjänster inne i plattformen.

En Office 365-integration ger ett enkelt och användarvänligt 
arbetsflöde som binder samman verktyg i itslearning med 
OneDrive-resurser och Office 365-appar (Word, Excel, 
Powerpoint)

Det innebär också att man sedan t.ex. kan skapa Teams-möten, 
redigera i ett Word-dokument och ladda upp från Sharepoint, 
med mera, direkt i lärplattformen.

Motsvarande integration är också möjlig med Google 
Workspace.

Detta är ingen tilläggstjänst som innebär någon ytterligare 
kostnad för att få in det i itslearning, utan är en tjänst som 
finns för kunder som använder O365 eller Google Workspace.

cogs

PROCESS
möte mellan itslearning och ansvarig för O365 hos er. Vi 
använder endast API-er som kommer från Microsoft, inga 
åtkomsträttigheter ändras för innehåll som ligger på externa 
lösningar.



itslearning AB, Djäknegatan 4, 211 35 Malmö, Sverige

Om itslearning
itslearning lärplattform utvecklades av en grupp 
dataingengörer vid Högskolan i Bergen. Företaget 
grundades 1999 och har som vision att använda 
teknik för att ge ett mervärde i undervisning och 
vara ett hjälpmedel för både lärare och elever. 
Plattformen är ett unikt pedagogiskt verktyg för 
lärprocesser och undervisning, och förenklar både 
kommunikation och individuella anpassningar. 
itslearning är idag en ledande lärplattform i Europa 
och har över 4,5 miljoner användare. Sedan 2019 
är itslearning en del av Sanoma Group, som är ett 
etablerat europeiskt utbildnings-och medieföretag 

med huvudkontor i Helsingfors, Finland. 

itslearning – at the heart of education

För mer information, besök: 
itslearning.com/se


