Learner Guide for eLSi

- e-Front

eLSi

e-learning for Life Sciences
internationalisation

Vem är Elsi för?
Elsi eLearning material erbjuder användaren möjligheten att testa sina kunskaper i hur det går till att göra affärer på
utländska marknader. Vad vet du om de kulturella skillnaderna, vad man bör och inte bör göra vid förhandlingsbordet på
andra marknader? En snabbtitt, t.o.m bara 10 min kan att ge dig viktiga insikter som ger dig självförtroende att ta de första
stegen på en okänd icke‐Europeisk marknad.
Materialet är gratis att använda och kan även inkluderas i större utbildningsmoduler som ger en mer heltäckande bild av I
nternationell handel.

Hur loggar jag in?
Gå till Elsi‐projektets hemsida www.elsi‐project.eu och klicka på länken till utbildningsmaterial.(Training material)
Välj sedan antingen i e‐kursmaterialet på e‐Front eller resursbiblioteket i Moodle.

Materialet är specifika för life science‐sektorn och är inte öppet tillgängligt på webben. Tillträde sker via en enkel
inloggningssida.

Simply click on the
’create an account’
button and complete the
screen that follows with
your information, then
click ‘register’.
Please note all
information held is not
passed to any third
parties and is used solely
for the purposes of
managing eLSi.

Du kommer att få ett aktiveringsmail till din e‐postkonto, klicka på länken i denna aktiveringsmail för att bekräfta dina
login‐uppgifter. Du kommer nu fritt kunna använda alla Elsi material.
För att logga in i efterföljande besök ange ditt inloggningsnamn och lösenord i rutan som visas ovan och klicka på
Logga in.

Choosing your courses

Väl inne på e‐Front kommer du kunna välja alla kurser. Klicka på de blå ned‐pilarna för att expandera varje
land.

Du kan sedan klicka på varje lektion som intresserar dig och se arbetspassen inom varje lektionen. Till
exempel, nedan är arbetspassen för lektionen affärs‐etikett – att göra och inte göra.

Du kan antingen välja bara det arbetspass som du vill göra genom att klicka direkt i rutan, eller klicka på den
gröna pilen för att jobba igenom alla arbetspassen i följd.

You can get e-Front to
remember what you
have already read by
selecting the unit as
completed at the bottom
of each page.

Moodle
Moodle har utformats för att fungera som ett resursbibliotek med allt eLSi material, för bl.a. coacher, lärare
och kluster organisationer som kanske också vill ladda ner material och införliva det i sina egna kurser.

Logga in
Som med e‐Front måste du besöka projektets hemsida och välj Moodle under utbildningsmaterial.

För att logga in, klicka på vilken som av dessa inloggningslänkar.

Om du inte har loggat in tidigare, måste du klicka på "Skapa nytt konto'‐länken och fyll i dina uppgifter. Precis
som med e‐Front kommer Moodle inte vidarebefordra dina uppgifter till någon annan utan de används
endast för Elsi‐kontot. Du kommer att få ett e‐postmeddelande från Moodle‐administratören så att du kan
aktivera ditt konto.
Väl inne Moodle, klickar du helt enkelt på kurserna som intresserar dig. Ett exempel på en Moodle sida visas
nedan.

