
KlickData KLMS Lärplattform 
Den nya generationens utbildning online 

•



Problemet
De flesta organisationer idag behöver mer avancerad och 
skicklig personal 

Utbildning behöver ständiga uppdateringar på grund av 
de globala konkurrensmarknaderna 

Fler och fler människor måste uppdateras mer i sin 
skicklighet oftare för att vara uppdaterade för att göra det 
arbete de antar göra 

Nya regler skapar behov av regelbundna certifieringar av 
kunskap  

Information är ofta gratis online men validering och 
bedömning för kunskap är nyckeln 

Det traditionella skolsystemet är föråldrat och ersätts idag 
med digital utbildning vilket har påskyndats på 20-talet.



Lösningen är
utbildning online

Företagen använder onlineutbildning i mycket högre 
grad än tidigare för att lösa 
kunskapsöverföringsproblemet  

E-lärande är inte bara accepterat; det är det vanligaste 
sättet att överföra information till kunskap idag på 
2020-talet 

De flesta företag investerar i en onlineakademi med en 
lärplattform; Learning Management System (LMS) för 
att möjliggöra utbildning av personal 

Trenden har accelererat och onlineakademi är nyckeln.



Validering av kunskap är inte 
detsamma som tillgång till information 



Elärande från Klick Data



Enkelhet
Allt vi på Klick Data gjort under snart 30 år inom digital utbildning har ett nyckelord som ligger i vårt DNA ; Enkelhet. 



”In the crossroad of technology and knowledge have we 
put all our efforts into creating a learning experience using 
the latest technology within the best practice to learn. And 
we have accomplished magic things during our journey in 
the online education industry to simplify for our clients. And 
we will continue to strive to reach new heights in our 
mission to create the Knowledge Network. ” 
 
Erik Bolinder, Founder of  
Klick Data and  
GFEL Top 100 Leader  
in Education 2019

In December 2019 the EdTech company Klick Data was awarded a GFEL 
Global Forum for Education & Learning Foundation Award for ”Top 50 

Education Organizations” in the World" 



Klick Data motto:
Det skall vara enkelt

Det ska vara lätt att 
hitta Sök

Det ska vara lätt att lära 
Pedagogik

Det skall vara lätt att förstå 
systemet för admin och 
användare UX

Det skall vara lättillgängligt 
Responsivt på mobil/
padda/dator

Att skapa egenanpassade 
och för verksamheten 
anpassade kurser skall vara 
lätt Kursskapande

Det ska vara lätt att skicka 
ut kurser till de som 
behöver gå utbildningen 
Tilldela

Det skall vara lätt att 
följa upp Påminnelser

Och framför allt skall vara 
lätt att se utfallet av 
utbildningsbudgeten ROI



Gränssnitt



Enkelheten med Sök
En läroplattform som bygger på ett söksystem 
som har ambitionen av att vara bättre än 
Googles har goda förutsättningar för att bli 
älskat och väl använt.  

Användarna och administratörerna möts av 
sektioner som de är bekanta med från Netflix.  

Och med KLMS globala sökvertyg som ger alla 
beståndsdelar användarna eller admin 
behöver bygger KLMS vidare på sin 
föregångares framgång.  

Den direkta känslan och anslaget finns där av 
vårt totala fokus på enkelhet. 



I Klick Data lärplattform KLMS finns 29 års erfarenhet av att 
utbilda personal genom digitala onlinekurser. Ett stort 

sortiment av e-kurser och onlineutbildningar samt tester.  



I Klick Data lärplattform KLMS kan företag skapa en digital 
akademi med kurser för att utbilda och validera medarbetare, 

leverantörer, distributörer i verksamhetskritiska kunskaper. 



Kravet från företaget på kurser som är obligatoriska i kombination med 
möjligheten att personligen utbilda sig på egen hand för att bygga en bättre 

version av sig själv går hand i hand genom Klick Data Open Library 

Klick Data 
Öppna  

Kursbibliotek 

Öppen 
Kurs A  

Öppen 
Kurs B Öppen 

Kurs B  

Akademi 1 

Exempel A:  
Administratören i Akademi 1 (AA1)  
väljer att göra Kurs B tillgänglig för användarna 
i den akademin.  

Öppen 
Kurs A  

 Akademi 2 

Exempel A:  
Administratören i Akademi 2 (AA2)  
väljer att göra Kurs A och Kurs B tillgänglig för 
användarna i den akademin. 

Öppen 
Kurs B  

I Klick Data Open Library (KOL) finns ett brett 
kursbibliotek tillgängligt med öppna onlinekurser. 
Vissa kurser passar organisationen, medan andra inte 
gör det. Administratören i Akademin (AA) väljer vilket 
innehåll som ska visas i Akademin för sin organisation.  
För alla, grupper och individer.



I lärplattformen KLMS administrationsmiljö kan varje användare vägledas av 
kurser som tilldelas att ta med obligatoriska krav, rekommenderade inom 

affärsområdet och frivilliga kurser för den personliga utvecklingen.     



Genom e-learningens fördelar av att ge utbildning tillgänglig och lättåtkomlig i mobil, 
tablet och datormiljö utan krav på närvaro i tid och rum kan utbildningsinsatser 

anpassas till när den bäst behövs och på rätt plats i tid och rum. 



I lärplattformen KLMS finns en användarmiljö och en administrationsmiljö. 
Varje användare har en egen login till systemet och en personligt anpassad 

meny för den personliga utvecklingen. 



Kursgränssnittet



Funktioner



Klick Data KLMS

Användare kan söka efter öppna kurser i Klick data KLMS och efter 
genomförd kurs få deltagarintyg, diplom eller betyg baserat på 
kursen. 

Användare som tillhör en akademi (företag/organisation) får 
tilldelad kursplan från akademins administratör för att 
vidareutveckla sina kunskapsnivåer. 

Användare kan se och skriva ut diplom på testresultat från tagna 
kurser i syfte att intyga kunskapsnivå tex: vid jobbsökande. 

Med Klick Data digitala SignOff funktion verifierar användaren sig 
till handledare eller administratör.  

Användare kan skapa kurser med material, test och undersökning 
och publicera dem i KLMS/akademin som handledare.

Användare



Klick Data KLMS

Kontoadministratören skapar användarekonton för 
elever/personal och bjuder in dom till akademin och 
hanterar klasser/grupper, kursplaner och sätter tidsramar 
för utbildningarna för användarna. 

Kontoadministratören ansvarar för akademins 
handledare och godkänner kursinnehåll och tester för 
akademins användare. 

Kontoadministratören publicerar kurser från Klick Datas 
kurser och de egentillverkade till olika grupper och 
användare. 

Kontoadministratören har översikt över utvecklingen av 
företaget/organisationens kunskapsutveckling.

Administratör



Obligatoriska kurser, personliga 
utvecklande kurser samt lätthittade 
microkursmoment med suverän enkel 
indexering ger ditt företag ett system 
som de anställda och administratörerna 
kommer uppskatta och trivas att vara i. 

Det är enkelt att älska KlickData KLMS 



Klick Data LMS

Alla former av kursmaterial kan läggas till.  
(Videos, filer, bilagor, länkar,)  

Vilket kursmaterial som helst kan testas  
(Quiz, Test, Dugga, Random, Labyrint, Exam etc.) 

Vilket kursmaterial som helst kan utvärderas  
(undersökning, utvärdering, betyg, examen, examen, certifiering 
etc.) 

Synkron utbildning med Events där elever och lärare kan 
kommunicera som en del av kursplanen  
(Zoom, liveevenemang, webinar, konferens,  
klassrumsundervisning etc.) 

En komplett plattform för lärande i alla organisationer. 



Gamification 
Som om detta inte räckte har vi lagt till en 
Communitydel som bara bygger på 
kunskapsglädje med världens största databas 
av indexerade quizfrågor. Över en halv miljon 
>500000 kunskapsfrågor kopplade till Wikipedia 
och 300000 globala användare att tävla emot . Vi 
bygger inte ett LMS bland många andra. Vi 
bygger Kunskapens Sociala Nätverk. 

Organisationens krav. Din utveckling och din 
kunskapsglädje. Det finns inget 
motsatsförhållande till kunskapskrav från 
företagsledningen och gamification. Quiz är en 
suverän del av inlärning som stärker minnet. 
(Admin kan dock välja bort Community) 



Klick Data är en pålitlig
parter med tre decenniers 
erfarenhet
Med 29 års år erfarenhet inom digital utbildning ger vår 
erfarenhet och välrenommerade rykte samt 
internationella prisbelöningar våra kunder ett 
förtroende av att vara den rätta strategiska partnern för 
onlineutbildningar. 

Användarvänlighet och kraftfull funktionalitet i 
kombination med stora mängder kurser och tester med 
fokus på enkelhet är ett ledord i vårt DNA. 

Enkelhet och styrka i administration ger 
användarvänlighet på alla nivåer.  

Värdedrivna lösningar som hjälper våra kunder att bli 
starkare i sin verksamhet.



Från information till kunskap

Material:  
Vad ska jag lära mig? 

PDF, Länk, Word, YouTube, 
Webinar, Live Event, Bok. 

Certifikation:  
Hur mycket har jag lärt mig?  

Deltagande, Validering av 
kunskap. Test/Quiz.

Utvärdering:  
Hur stor skillnad har det jag 

lärt mig betytt? 
Kursutvärdering, 

Medarbetarenkät, 
Utvärdering av lärare

Kursen: 
Material, Test, Enkät  
Vad, vem och hur? 

Steg för steg.

Mallar: 
Material, Tester, Enkäter  
Ideer, Exempel, Allmän 

kunskap samt 
företagsspecifika



KlickData LMS  
ger organisationer rätt onlineverktyg för 
kunskapscertifiering, kvalitetsbedömning 

för medarbetare och chefer.



Kolbs Lärcyckel

Aktiv 
Prövning

Konkret 
Erfarenhet

Abstrakt 
Generalisering

Reflekterande 
Observation

Vad händer?

Vad hände? 
Vad betyder det?

Vilka slutsatser? 
Vad har jag lärt mig nu?

Hur kan jag använda? 
Lärt mig nu? 

Vad betyder det? 



Återkopplingsprocessen för kurser i KLMS

Projected Actual nceds Förväntade behov Verkliga behov Förväntade behov Verkliga behov

Kursskaparen skapar kurs

Tilldela kurser och kursplaner

Material + Tester + Events + Enkäter

Genomförda kurser

Admin ändrar

Tilldela nya kurser och kursplaner

Material + Tester + Events + Enkäter

Nya genomförda kurser

Admin ändrar

Tilldela nya kurser och kursplaner

Material + Tester + Events + Enkäter

Nya genomförda kurser

Ny enkätåterkoppling 

Förväntade behov Verkliga behov

Ny enkätåterkoppling Enkätåterkoppling 



Några av våra kunder



Enhanced knowledge


