Námskrá Landspítala
Vefnám ‐ leiðbeiningar um skráningu á útvef í gegnum Oracle (Orra)
Skráning á fræðslu í Námskrá LSH fer í gegnum Orra. Ekki er gert ráð fyrir að skráning á fræðslu sé háð
samþykki yfirmanns en æskilegt að hafa samráð við sinn yfirmann áður en skráning á fræðslu fer fram.
Hér fyrir neðan má sjá leiðbeiningar hvernig skráning fer fram í vefnám á útvef í gegnum
sjálfsafgreiðsluna í Orra og hvaða upplýsingar birtast svo þar.
Ef einhverjar athugasemdir eru má hafa samband við Helgu Gunnarsdóttur (helgagu@landspitali.is)
eða Bergþór Haukdal Jónasson (bergthoj@landspitali.is), starfsmenn mannauðssviðs.
HU

HU

UH

Leiðbeiningar við skráningu í vefnám í gegnum Orra á útvef Landspítala
1. Hægt er að nálgast fræðslu í gegnum Orra (Sjálfsafgreiðslu starfsmanns) á útvef
spítalans. ATH! Nota þarf Internet Explorer vafrann.
1.1.

Á útvef spítalans er smellt á STARFSMENN.

UH

1.2.

Næst er smellt á ORRI / SJÁLFSAFGREIÐSLA

2. Þá birtist skráningarglugginn inn í Orra.
2.2. Skrá þarf notendanafn og aðgangsorð

3. Inni í Orra er smellt á LSH Sjálfsafgreiðsla starfsmanns og svo Upphafssíða nemanda

4. Smellt er á flipann Námskrá efst í vinstra horni og því næst á LSH Landspítali

5. Valinn er undirflokkur þar sem fræðslan er t.d. LSH Almenn nýliðaþjálfun Landspítala

6. Smellt er á „gulu töskuna“ í Velja eða skrá í tíma við þann áfanga sem starfsmaður
ætlar að sækja.

7. Smellt er á Ljúka til að staðfesta skráninguna.

ATH: Nú ert þú skráð(ur) á vefnámskeiðið

8. Næst birtist yfirlitsgluggi yfir þau námskeið sem starfsmaður er skráður á.
8.1. Til að spila vefnámið er smellt á hnappinn Spila.
8.2. Hægt er að skrá sig úr námskeiði með því að smella á Afskrá.

8.3.

Með því að smella á flipann Námssaga er hægt að sjá yfirlit yfir þau námskeið
sem starfsmaður hefur þegar lokið.
(athugið að námskeið birtast ekki undir námssögu fyrr en umsjónaraðili hefur lokið við að skrá þátttökulista af
námskeiðum – Vefnám uppfærist sjálfkrafa, þegar það hefur verið endadagsett af umsjónaraðila)

9. Ef smellt hefur verið á hnappinn spila (sjá 8.1) birtist vefnámið.

9.1.
9.2.

Til að vefnámið fari af stað er smellt á
.
Að loknu vefnámi er hægt að komast til baka að yfirlitsglugga námskeiða sem
starfsmaður hefur skráð sig á (sjá lið 8) með því að smella á
horni.

efst uppi í hægra

10.Til að nálgast vefnámskeið sem starfsmaður hefur þegar skráð sig á skráir maður sig inn
í Orra af heimasíðu spítalans eða á útvef (heima).

11.Þá birtist skráningarglugginn inn í Orra og skráð er notendanafn og lykilorð.

12. Smellt er á LSH sjálfsafgreiðsla starfsmanns og því næst á Upphafssíða nemanda.

13.Þegar smellt hefur verið á upphafssíða nemanda birtist yfirlitsgluggi yfir námskeið sem
starfsmaður hefur skráð sig á (sjá skref 8). Þar er hægt að spila vefnám.

