
Få fördelarna av att använda den kraftfulla funktionaliteten och flexibiliteten av världens 
mest använda öppenkällkod-baserade lärplattform.

NetSapiensis - din Moodle Partner i Sverige

IDEON Science Park, Ole Römers väg 16, 223 70 Lund, Tel.  : 046 - 286 56 50

Moodle är en portal för att hantera webbaserade kurser, ett mjukvarupaket som har utformats för att hjälpa utbildare att skapa 

kurser av hög kvalitet.

Namnet är en förkortning av: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle vidareutvecklas kontinuerligt 

och används av både företag, universitet och skolor runt om i världen. Den första versionen släpptes i augusti 2002 sedan dess 

har plattformen utvecklats kontinuerligt - nya funktioner har lagts till och det finns långsiktiga planer för dess utveckling.

Moodle är mjukvara av typen öppen källkod. Den får laddas ner,  användas, modifieras och distribueras (i enlighet med 

villkoren i GNU General Public License).

Vår affärsidé bygger på att erbjuda kunderna en teknisk helhetslösning, som täcker alla 

aspekter av webbaserad utbildning.

För att kunna erbjuda tjänster under varumärket Moodle måste man vara Moodle-Partner. Företag som är Moodle-

partners betalar en årlig avgift och andel av sina Moodle-relaterade inkomster till Moodle stiftelsen. 

NetSapiensis AB är stolta över att vara en del av Moodle-Partnerskap programmet, detta är ett erkännande av vår 

expertis och erfarenhet.

Moodle konsultuppdrag och supportavtal

Supportavtal är ett bra komplement till de som väljer att drifta Moodle själva. 

Vår erfarenhet och partnerskap med Moodle gör att vi har kunskapen och 

resurserna som behövs för att lösa svåra problem. Supportavtal med 

NetSapiensis AB garanterar dig som kund att vi börjar behandla dina 

Moodle relaterade problem inom överenskommen tid. Avtalet omfattar 

Moodle och mjukvara som har utvecklats av NetSapiensis AB.

Moodle utbildning

Vi erbjuder kurser och workshops för Moodle 

administratörer och för lärare. Vi kan också 

bistå vid utveckling av kursmaterial för 

studenter/deltagare.

Moodle integrationslösningar

NetSapiensis AB kan integrera Moodle med 

ditt befintliga IT-infrastruktur. Vi levererar 

Single Sign-On lösningar som integrerar 

Moodle med Windows Active Directory, 

andra katalogtjänster eller Google Apps 

Professional.

Moodle hosting

Vi kör Moodle för er räkning, parametrarna som avgör priset är prestanda, 

nivån på teknisk support och tillgänglighet.

Fax  : 046 - 286 85 07 E-mail : info@netsapiensis.se  Web : http://www.netsapiensis.se

Prova Moodle redan idag

Logga in som gäst på:

http://moodle.netsapiensis.se

Moodle tjänster



Några av verktygen i en standard Moodle installation

Några av aktiviteterna i en standard Moodle installation

Ord- och begreppslistor

Låter deltagarna skapa och 

underhålla en lista av definitioner som 

i en ordbok.

Databas

Låter deltagarna i samarbete bygga, 

granska och söka i en datasamling.

Uppgifter

Låter lärarna samla in arbeten (som 

filer) från elever och granska de och 

ge  återkoppling.
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Lektion

En serie av interaktiva sidor som 

behöver användare interaktion för att 

genomföras.

Test

Låter lärare sätta ihop tester med en 

stor variation av frågor.

Enkät

Används för att stimulera funderingar 

om ett ämne.

Wiki

En webbsida som alla i en kurs kan 

skapa tillsammans utan att behöva 

kunna HTML.

SCORM

Sharable Content Object Reference 

Model är ett sätt att bygga lärobjekt 

som kan användas i olika lärplattform.

Workshop

En aktivitet där användarna ger 

varandra betyg eller feedback på 

utfört arbete.

Forum

Ett kommunikationsverktyg där 

användarna kan göra inlägg för alla att 

läsa och diskutera.

Kursformat

• LAMS

• SCORM

• Gemenskapsformat

• Ämnesformat

• Veckoformat

Aktiviteter

Ger snabb åtkomst till alla aktiviteter 

av en viss typ i en kurs (Forum, tester, 

uppgifter. lektioner).

Bloggmeny

Verktyg för att lägga upp nya inlägg, 

visa inlägg inom kursen och siten.

Kalender

Visar site, kurs, grupp och individ 

anknutna händelser i kalender format.

RSS klient

Webbformat som används för att 

publicera och hålla användare 

informerad om ofta uppdaterad 

innehåll.

Testresultat

Visar högsta och/eller lägsta betyg på 

ett test i kursen.

Global sök

Låter användare söka i alla 

aktivitetsmoduler.

Kursregistrering

• Authorize.NET

• Extern Databas

• Textfil

• LDAP

• Manuellt

• MNET

Autentisering

• CAS

• Databas

• Epost

• IMAP

• LDAP

• Manuellt

• MNET

• POP3

Funktionalitet i en standard Moodle installation.


