Vejledning til sikkerhedstræning for chauffører.

Tryk på linket https://elearning.fi/fortum/denmark.html
Angiv de personlige oplysninger.
Dit navn indsættes på certifikatet. De øvrige oplysninger ligger i systemet og skal bruges til at
dokumentere, at du har taget kurset.
Når træningen er gennemført, bliver certifikatet sendt til den mailadresse, du angiver.

Hvis du vælger firmanavn fra listen, skal du vælge det øverste punkt. Hvis du selv vil skrive navnet på
dit firma, vælger du den nederste.
Adgangskoden, der skal indtastes, er dksafety.
Når du trykker på ”Login”, går du i gang med kurset.

En del af teksten bliver læst op, og andet skal du læse selv. Der er spørgsmål undervejs, som skal
besvares. Du får at vide, hvis det er forkert, og du kan først gå videre til næste side, når du har svaret
rigtigt. Det tager ca. 30 minutter at gennemføre kurset.

Nederst på siden klikker du videre til næste billede. Du kan først gå videre, når hele teksten er blevet
læst, og/eller du har besvaret spørgsmålene. ’Næste >’ bliver helt sort, når du kan gå videre.

Klik på de mørkegrønne felter, der er rigtige svar. De skifter farve til lysegrøn, når du har accepteret.
Du kan først gå videre, når du har taget stilling til alle udsagn.

Klik på pilene rundt om personen og få flere oplysninger. Du skal klikke på alle pile, inden du går
videre, så du får alle informationer med.

Når du har gennemgået alle sider, kommer du til denne. Certifikatet bliver sendt til den mailadresse
du angav, da du gik i gang med træningen. Certifikatet kommer kort tid efter, træningen er
gennemført. Tjek evt. om den er sendt i spamfilteret.
I den røde linje i toppen af siden kan man også klikke på konvolutten, og så kan man straks skrive
beviset ud. Sådan ser beviset ud:

I porten bliver certifikatet tjekket sammen med dit kørekort, så vi ved, det er dig, der har
gennemført træningen.
Rigtig god fornøjelse. Vi glæder os til at se dig hos os – helt sikker!

