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KRAVSPECIFIKATION 

 

Produkten 

”lex Sarah” 
Webbaserad utbildning. 
 

Produktbeskrivning 

”Lex Sarah” är en webbutbildning där personal som arbetar inom äldreomsorgen bland 
annat lär sig vad en lex Sarah-rapportering innebär och varför den är viktig. Utbildningen 
tar cirka 20-30 minuter att genomföra. 

Målgrupp  

Personal inom äldreomsorgen. 

Användarsituation  

Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp. 
 

Teknisk specifikation 

Leverans och publicering 

Utbildningen levereras som ZIP-filer i komprimerat format. För att publicera 
utbildningen krävs en webbserver, eller ett LMS. 
 
Webbserver 
Utbildningen kan publiceras på en webbserver med Windows, eller Linux som 
operativsystem. För att publicera utbildningen, packas ZIP-filen upp och samtliga filer 
laddas sedan upp med en FTP-klient till webbservern. 
 
LMS 
Utbildningen kan publiceras i ett LMS som stöder SCORM-standard 1.2. För att 
publicera utbildningen laddas den ursprungliga ZIP-filen upp, LMS:et tar sedan hand om 
uppackning och publicering.  
 
Serverutrymme 
För att utbildningen ska få plats krävs 100 MB i utrymme på webbservern eller LMS:et. 

 

Systemkrav för användaren (tredje part) 

Utbildningen finns i två versioner, Flash och HTML. Flashversionen är avsedd för 
datorer. HTML-versionen är avsedd för Apples surfplatta iPad, eller en surfplatta med 
Android som operativsystem. Utbildningen måste vara åtkomlig från en webbserver, eller 
ett LMS. 
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Detaljerade systemkrav 

Windows:  
Kompatibel med någon av följande webbläsare Internet Explorer 8-10, Firefox 16-20, 
Safari 5.1-6.0, eller Google Chrome 26. Utbildningen kräver även tillägget Flash Player 10 
eller 11. Tillägget laddas ned här: http://www.adobe.com/go/getflash 
 
Mac:  
Kompatibel med någon av följande webbläsare Safari 5.1-6.0, Firefox 16-20, eller Google 
Chrome 26. Utbildningen kräver även tillägget Flash Player 10 eller 11. Tillägget laddas 
ned här: http://www.adobe.com/go/getflash 
 
iPad:  
Kräver iPad 4 med iOS 6 som operativsystem.  
 
Android:  
Kompatibel med en surfplatta (10 tum) som är uppdaterad till Jelly Bean (Android 4.1). 
 
JavaScript: 
För att utbildningen ska fungera korrekt krävs det att JavaScript är aktiverat i 
webbläsaren. 
 

Rapportering 

Vid publicering i ett LMS kan utbildningen registrera kursdeltagarens resultat. 
Utbildningen är inställd på att rapportera följande parametrar beroende på 
kursdeltagarens resultat: 
 
Incomplete – Kursdeltagaren är ej godkänd och/eller har ej genomfört hela utbildningen. 
Passed – Kursdeltagaren är godkänd i utbildningen. 
 
För att bli godkänd kräver LMS:et att kursdeltagaren har gått igenom 34 av totalt 36 
sidor. 
 

Starta utbildningen 

Webbserver: Utbildningen startas via multiscreen.html.  
 
LMS: Utbildningen startas genom att klicka på den resurs som skapats efter 
uppladdningen. 
 

Tilläggstjänst 

Om köparen använder ett LMS som av tekniska skäl inte är kompatibelt med produkten 
kan köparen beställa en uppdatering av produkten som är förenlig med köparens LMS. 
Denna beställning måste göras innan produkten är levererad till kunden och kan inte 
göras i efterhand. 
Teknisk uppdatering av produkten enligt ovanstående tillägg medför en tilläggskostnad 
som offereras separat. 
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