
 

 

 

Genomförandebeskrivning  

Digiresan 
 

Officepaketet Grund och Avancerad. Online 

Utveckla och effektivisera ditt företag med våra företagsutbildningar i Officepaketet. Det här 

är en komplett utbildning som innehåller dessa nio utbildningar. Klicka för exakt innehåll och 

ett gratisavsnitt per utbildning:  

Excel Grund/Fortsättning, 38 avsnitt x 4 min, Excel Avancerad: Kalkylmodeller 24 avsnitt x 6 
min, Excel Avancerad: Databaser 23 avsnitt x 6 min, Word Grund/Fortsättning 39 avsnitt x 4 

min, Word Avancerad 24 avsnitt x 5 min, Word Expert 24 avsnitt x 5 min, Windows 10 

Grund/Avancerad 20 avsnitt x 4min, Outlook Grund/Avancerad 38 avsnitt x 4 min, 
PowerPoint Grund/Avancerad 38 avsnitt x 4 min 
 
Med våra företagsutbildningar i Officepaketet, så slipper du läsa krångliga manualer eller åka 
iväg på dyra fysiska utbildningar. Hos oss kör du utbildningen i din egen takt online och kan 
dessutom repetera och hämta hjälp från utbildningen obegränsat, dvs. när du vill och hur ofta 
du vill. Repetitionen kommer behövas för att kunskaperna ska sätta sig och göra dig till 
expert på Officepaketet. När du gått igenom våra utbildningar kommer du kunna utveckla och 
effektivisera ditt företag. Massor av studier visar att hjärnan lär sig mer när den har roligt, se 
våra gratisavsnitt, så ser du upplägget direkt. 
 
Dessutom ingår detta till samtliga deltagare:  

• Förkunskapsprov i Excel, Word, PowerPoint, Outlook och Windows 10  
• Certifiering i Excel, Word, PowerPoint, Outlook och Windows 10  
• Administratör för uppföljning av dina användares inloggningar och klarade Certifikat. 
• Samtliga kalkylblad som vi använde under inspelningen. Så att du kan öva i dem 

samtidigt. 
 

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=515
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=434
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=434
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=417
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=568
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=490
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=598
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=670
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=670
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=636
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=736
http://www.aktiv.se/produkter
https://www.aktiv.se/certifiering/
http://www.aktiv.se


 

 

 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till alla som vill utveckla och effektivisera sitt sätt att arbeta i 

Officepaketet. Det finns  

 

Förkunskaper 

Eftersom den här utbildningen i Officepaketet är komplett från Grund till Avancerad nivå, så 

innebär det att både du som ej har förkunskaper och du som redan har goda förkunskaper, 

kan gå utbildningen. Du som saknar förkunskaper börjar med det första avsnittet på 

grundnivå och du som har goda förkunskaper börjar på fortsättningsavsnitten eller direkt på 

de avancerade avsnitten, beroende på din nivå. 

 

Mål 

Efter genomförd utbildning kommer deltagarna kunna utveckla och effektivisera sitt företag 

via ett stort antal smarta funktioner i Excel, Word, PowerPoint, Outlook och Windows 10. 

Utbildningarna innehåller ett stort antal avsnitt, här är några exempel på vad deltagarna 

kommer kunna: Analysera i Excel med tex. pivottabeller, Göra proffsiga presentationer i 

PowerPoint med tex. diagram-animeringar, Hantera Outlooks delar effektivt med tex. makro, 

Söka i metadata i Windows, Skapa snygga och automatiska innehållsförteckningar i Word 

etc. etc..  

 

Innehåll  

 

Här finns ett gratisavsnitt som visar upplägget på några minuter.  
Utbildningarna streamas i full HD, med en av världens mest kraftfulla serverleverantörer. Alla 
deltagare får obegränsad tillgång till utbildningen för upp till 4 enheter, tex. jobbdator, laptop, 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=636
https://www.aktiv.se/foretagsutbildning/video.php?id=636


 

 

 

surfplatta och mobil. Utbildningarna leds av Karin och Sara (programledare) samt Christoffer 
och Annika (utbildare). Respektive utbildning, tex. Word Grund/Fortsättning, innehåller i 
genomsnitt 30 avsnitt och varje avsnitt är ca 4-5 minuter långt.  
 
Efter avslutad utbildning  
Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare Certifikat i Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook och Windows 10. 75% rätt krävs för Godkänd på ett Certifikatsprov och 
när en användare blir underkänd, så kan hen gå tillbaka till utbildningen och repetera för att 
sedan prova Certifikatsproven igen.   
 
Antal deltagare 
Vi kan ta emot nästintill obegränsat antal deltagare.  
 
Omfattning 
Varje utbildning, tex. Word Grund/Fortsättning, motsvarar en 3 dagar lång kurs. Deltagarna 
får tillgång till utbildningen i 1 till 6 månader beroende på valt upplägg. Det betyder att det 
finns god tid för att gå igenom utbildningen, repetera och klara Certifieringen. I genomsnitt 
innehåller en utbildning (tex. Word Grund/Forts) ca 30 avsnitt och avsnitten är vardera ca 4-5 
min. 

Kallelse till deltagarna 
Inloggningsuppgifter till deltagarna skickas den dag som önskat startdatum. 

Utbildningsleverantör 
Företagsnamn: AKTIV.se 

Kontaktuppgifter lärare:  
Namn: Josef Vikström 
E-post: jv@aktiv.se  
Telefon: 018-349490  

  

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 
Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 
deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 
Flexibla lärformer” 

  

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
mailto:jv@aktiv.se

