
1. Klikk "Første besøk? Register deg nå!" (EN - Click "First
Visit - Register now!")
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2. Skrive inn registreringskoden (EN - Enter registration code)

3. Fyll ut skjemaet (EN - Fill in registration form)
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4. Legg merke til detaljer (EN - Take note of details)
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5. Logg inn for å foreta treningen din (EN - Login to take your
training)
1. Skriv inn brukernavn dersom systemet ikke automatisk gjør dette for deg.

2. Skriv inn passordet ditt

3. Klikk 'Pålogging'

- EN -

1. Enter your login if the system has not automatically filled it in for you.

2. Enter your password

3. Click 'Login'

Digiplex

Digiplex Page 4



6. Gjennomføring av treningen din (EN - Take your training)
1. Klikk for å begynne trening

Du må kanskje tillate pop-ups i nettleseren din for å kunne se kursmaterialet.

For instruksjoner om hvordan du tillater pop-ups i Chrome - klikk her

For instruksjoner om hvordan du tillater pop-ups i Firefox - klikk her

For instruksjoner om hvordan du tillater pop-ups i Internet Explorer - klikk her

Fullfør treningen og skriv ut sertifikatet

Når du har fullført kurset og spørsmålene på slutten, vil du kunne skrive ut fullføringssertifikatet ditt.

Dette sertifikatet må du bringe med deg når du møter opp.

Dersom du ikke skriver ut sertifikatet rett etter at du avslutter kurset, kan du logg inn igjen senere
ved å bruke brukernavn og passord.

Klikk på "Kursprogresjon" og deretter klikker du på "Fullførte kurs".

Ditt fullførte kurs vil vises på skjermen og du vil også se et printer-ikon. Klikk på printer-iknonet og du
vil få en utskrift av sertifikatet ditt.

-EN-

1. Click to begin your training

You may need to enable pop ups in your browser in order to view the course content.

For instructions on how to enable pop ups in Chrome - click here

For instructions on how to enable pop ups in Firefox - click here

For instructions on how to enable pop ups in Internet Explorer - click here
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https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting
http://windows.microsoft.com/en-IE/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9
https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting
http://windows.microsoft.com/en-IE/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9


Fullføre trening og skrive ut sertifikatet (EN - Complete the
training and print certificate)
Fullføre trening og skrive ut sertifikatet

Etter vellykket gjennomføring av kurset og quiz på slutten, vil du kunne skrive ut ditt sertifikat for
ferdigstillelse.

Dette sertifikatet skal bringes med deg når du kommer til området.

Hvis du ikke skriver ut sertifikatet umiddelbart etter fullført kurset, kan du logge tilbake i systemet når
som helst med ditt brukernavn og passord.

Klikk på "Kursprogresjon" og deretter "Fullført kurs".

Fullført kurset vises på skjermen sammen med en skriverikonet. Klikke på skriverikonet vil generere
sertifikatet.

-EN-

Upon successful completion of the course and quiz at the end, you will be able to print your
certificate of completion.

This certificate should be brought with you when coming to site.

If you don't print the certificate immediately after completing the course, you can log back in to the
system at any time using your login and password.

Click on "Course Progress" and then click "Completed Courses".

Your completed course will be shown on the screen along with a printer icon. Clicking on the printer
icon will generate your certificate.
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