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Logga in 
För att logga in behöver du ditt Användarnamn och Lösenord. Detta har du skapat själv vid registrering eller fått 

tilldelat via e-post från Infocell. Du kan när som helst ändra ditt lösenord men ditt användarnamn är fast. 

• Gå till www.officekurs.se 

 

• Klicka på LOGGA IN 

 

 

 

• Skriv in Användarnamn och Lösenord 

 

• Klicka på Logga in 

 

 

  

http://www.officekurs.se/


Användarmanual 

www.officekurs.se  Sida 2 
 

Starta kursen 
När du har loggat in ser du dina kurser. Du kan alltid komma tillbaka till denna sida genom att klicka på MINA 

KURSER (1). 

För att starta en kurs eller fortsätta kursen, klicka på knappen FORTSÄTT KURS (2) bredvid den kurs du vill 

starta.  

Klickar du på ikonen (3) för respektive kurs kommer du till en översikt för kursen. Där kan du se vilka kursavsnitt 

som kursen innehåller samt videofilmernas längd för respektive kursavsnitt. 
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Glömt lösenord/byt lösenord 
Om du har glömt ditt lösenord eller vill byta lösenord så fungerar det på samma sätt. Kom ihåg att om du ska byta 

ditt lösenord så måste du vara utloggad. 

• Gå till www.officekurs.se 

• Klicka på LOGGA IN i huvudmenyn 

 

• Klicka på GLÖMT LÖSENORDET? 

 

http://www.officekurs.se/
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• Skriv in ditt användarnamn eller e-post som är ”kopplad” till ditt konto 

 

• Ett meddelande skickas till e-postadressen som är ”kopplad” till ditt konto. 

 

• Gå till din Inkorg där det nu ska finnas ett meddelande om Återställning av lösenord 

OBS! Hittar du inget meddelande så kan det finnas i Skräpposten. 

 

 

 

• Klicka på länken i meddelandet. 
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• Skriv in ett nytt lösenord i fältet. Klicka på knappen Återställ lösenord 

• Gå tillbaka till inloggningssidan och logga in med ditt nya lösenord. 

Hitta tillbaka där du slutade 
Det bästa sättet att vet hur långt man har kommit i kursen är att ”klarmarkera” varje kursavsnitt. Längst ner (efter 

text och bild) för varje kursavsnitt kan du klicka på ”MARKERA DENNA KURSDEL SOM KLAR”. 

 

Då försvinner texten och ersätts med en bock som indikerar att du gjort klart detta avsnitt. 

Detta kommer även indikeras med bockar i ”kursträdet”. 

 

Nu ser du klart och tydligt vilka kursavsnitt som du gjort klart och var det är dags börja igen. Tänk på att du alltid 

kan göra om kursavsnitt hur många gånger som helst trots att de är klarmarkerade. 

Du kan också klarmarkera dina kursavsnitt direkt i kursträdet till höger i webbläsaren.  
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Kursträdet är med andra ord numera perfekt för både navigering och klarmarkering. 

Det går också att "avmarkera" en klarmarkering lika enkelt i kursträdet. 

Att klarmarkera kursavsnitt är ett bra sätt att hålla koll på hur långt man kommit i en kurs. Det är också en 

förutsättning för att sedan erhålla ett kursintyg för en e-kurs. 
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Intyg/diplom 

Hämta kursintyg/kursdiplom 
Efter genomförd kurs kan du skriva ut ett intyg för kursen. För att erhålla ett intyg måste alla kursavsnitt vara 

klarmarkerade. 

När allt är uppfyllt kan du slutföra kursen genom att klicka på knappen SLUTFÖR KURS / HÄMTA 

KURSINTYG. 

 

 

Du får nu ett godkännande för kursen och kan visa och sedan skriva ut intyget direkt. Samtidigt får du ett 

meddelande via e-post (om du inte ser mailet, kontrollera att det inte hamnat i skräpposten). 

 

Spara, skriva ut och dela kursdiplom/kursintyg 
Du kan alltid göra följande för att se, skriva ut och dela dina kursintyg: 
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1) Klicka på MINA KURSER 

2) Klicka på PROFIL 

3) Välj det CERTIFIKAT (kursdiplom) som du vill visa, skriva ut eller dela på social medier 

Därefter tar det ca 10 sekunder för programmet att generera kursdiplomet. 

 

Därefter väljer du om du vill spara kursintyget eller delar det på sociala medier genom något av följande val: 

A) Spara som högupplöst PDF-fil 

B) Ladda ner som bildfil 

C) Dela på Facebook 

D) Dela på Twitter 

E) Dela på LinkedIn 

Dela kursdiplom/kursintyg på LinkedIn 
I exemplet (i bilden ovan) väljer vi E) – Dela på LinkedIn. (Om du inte redan är inloggad ombeds du att logga in 

på LinkedIn). Sedan kommer bilden av kursintyget upp och du klickar på ”Dela i ett inlägg” (se bilden nedan). 

 

Därefter skriver du den text du vill lägga till och klickar på knappen Lägg upp längst ner till höger 
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Så söker du i e-kurserna 

Den allmänna sökrutan 
I den allmänna sökrutan – som ligger placerad längst till höger i huvudmenyn – kan du söka på sajtens ”öppna 

sidor”. Med öppna sidor, menas de sidor som alla besökare har tillgång till utan att logga in. Detta har gjort att 

användare som är inloggade i e-kurserna endast kan söka på kursbeskrivningar och avsnittsrubriker – och inte på 

sökord som finns inuti text- och bildbeskrivningar i de olika kursavsnitten. 

Utökad sökfunktion inom e-kurser 
Det finns en utökad/detaljerad sökfunktion tillgänglig som möjliggör sökning inom alla text- och bildavsnitt i en e-

kurs. När du loggat in och öppnat en e-kurs, hittar du detta sökfält ovanför kursträdet till höger i webbläsaren. 

 

I vårt exempel skriver vi sökordet ”LETARAD” och vi får direkt upp de kursavsnitt i e-kursen Excel Fördjupning 

som innehåller en text med sökordet (man behöver inte trycka Enter). 

 

Sökträffarna sorteras efter antalet sökträffar i fallande ordning. Sedan klickar vi på ”LETARAD-funktionen [40] 

och vi skickas direkt vidare till kursavsnittet om LETARAD-funktionen. 
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Sökfunktionen kan användas för att söka efter enskilda sökord, men också för att snabbt navigera till kursavsnitt i 

kurser med många avsnitt. 
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Tekniskt strul 
Om du inte kan se videofilmerna eller inte får igång kurserna som det är tänkt så kan det finnas en del orsaker till 

detta. För att utesluta eventuella fel så kan du gå igenom dessa punkter: 

• Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar korrekt. Kommer du åt andra sidor på Internet? Kan du 

se andra filmer på Internet? 

 

• Prova med en annan webbläsare (exempelvis Chrome, Edge, Firefox). 

 

• Prova med en annan enhet (dator, telefon, padda/platta). 

 

Då kurserna är helt webbaserade så kan det finnas orsaker som är utanför vår (Infocell) kontroll att det inte 

fungerar. Det exempelvis kan vara ditt företags brandväggar som stoppar. Det kan vara tillägg i webbläsaren som 

blockerar visst innehåll osv. Då får du vända dig till din lokala IT-avdelning för att få hjälp. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om det inte fungerar via chatt eller e-post. Vi försöker hjälpa dig så mycket 

vi kan. 
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Frågor 
Om du har några frågor angående kurserna eller så kan du använda chatt-funktionen på www.officekurs.se. Är vi 

online (vanligast under kontorstid) får du svar direkt. 

Du kan även skicka din fråga via e-post till: utbildning@infocell.se 

 

Vanliga frågor och svar 
 

F: Hur lång tid har jag kvar på mina e-kurser? 

S: När klickar dig i en e-kurs, ser du uppe till höger hur många dagar du har kvar 

för aktuell e-kurs. Har man tillgång till flera e-kurser har man normalt samma 

period kvar på övriga kurser, såvida man inte köpt kurserna vid olika tidpunkter. 

 

F: Tiden för mina e-kurser har löpt ut. Hur gör jag för att förnya dem? 

S: På www.officekurs.se kan du enkelt klicka på det e-kurspaket eller e-kurs du önskar köpa och lägga i Varukorgen 

och gå till Kassan och fylla i erforderliga uppgifter. Använder du samma e-postadress kommer du automatiskt att 

kunna använda samma inloggning som tidigare och dina uppgifter (t.ex. klarmarkeringar, quizresultat) finns sparade. 

Det går också bra att kontakta oss för förnyelse via utbildning@infocell.se eller ringa oss på 0522-506007. 

 

F: Hur lång tid tar det att få inloggning till e-kurserna efter beställning? 

S: Vi lovar inloggningsuppgifter inom en arbetsdag, även om det normalt går snabbare än så. 

 

F: Hur uppgraderar jag mina e-kurser/e-kurspaket? 

S: Om du har köpt enstaka e-kurser och vill uppgradera till ett e-kurspaket, kontaktar du oss på 

utbildning@infocell.se eller ringer oss på 0522-506007. Du behöver inte köpa ett nytt e-kurspaket om du redan har 

enstaka e-kurser som ingår i det e-kurspaket som du vill uppgradera till. 

Detsamma gäller om du t.ex. har Excelpaketet eller Officepaketet och vill uppgradera till Guldpaketet. Kontakta 

oss, så hjälper vi dig. 

http://www.officekurs.se/
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