Frågor och svar

ECPAT:s interaktiva kurs
¾ Minimikrav på ditt datasystem
¾ Den interaktiva kursen fungerar inte på min dator trots att den uppfyller
minimikraven. Vad mer kan jag göra?
¾ Kursen visas inte korrekt på min skärm. Vad kan jag göra?
¾ På vilka språk finns Intyg om deltagande tillgängligt?
¾ I vilka format kan jag ladda ner Intyg om deltagande och hur kompletterar jag det?
¾ Vad ska jag göra för att kunna navigera snabbare inom kursmodulerna?

¾ Minimikrav på ditt datasystem
Pentium III med 800 MHz
256 MB RAM *
Grafik från 1024 x 768 pixlar, 256 färger
Ljudkort
Microsoft Windows 98 SE **
MS Internet Explorer 6.0 **
Adobe Flash Player 8 *

* eller mer
** i princip varje system/webbläsare som stödjer macromedia Flash 6. HTML popupfönster och
helskärmsapplikationer Java‐Script måste vara aktiverade för att kunna samverka! Om du har hög eller mycket
hög nivå på säkerhetsinställningarna kan ActiveX‐ och Sandbox‐störningsvarningar förekomma som inte
påverkar u8(((bildrnin)4(g)-3sprog6r)7a)6(mmet.r)]TJ/C20
_ 1Tf0.0050Tc986580Td<000<0003>TjEMC/P/< MCID34D
B> //TT0
C
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¾ Kursen visas inte korrekt på min skärm? Vad kan jag göra?
Om texterna överlappar varandra, inte går att läsa i full längd eller löper utanför rutorna som
är avsedda för texten, kan det bero på webbläsarinställningarna. Du kan vanligtvis justera
storleken på ditt webbläsarfönster (zoomalternativ i Visa). Du kan öka eller minska storleken
på fönstret, vilket oftast löser visningsproblem med den interaktiva kursen. Om du använder
Internet Explorer kanske du till och med kan välja med vilken procent (%) du vill öka eller
minska storleken på webbläsarfönstret (se skärmbilden nedan).
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¾ På vilka språk finns Intyg om deltagande tillgängligt?
Intyg om deltagande finns, precis som kursen, tillgängligt på följande språk: engelska,
estniska, franska, holländska, italienska och tyska. Det kommer även att finnas på
spanska, svenska och thailändska från och med slutet av 2010.

¾ I vilka format kan jag ladda ner Intyg om deltagande och hur
kompletterar jag det?
Intyg om deltagande kan bara laddas ner i Word 2007‐format, som ett ".docx"‐
dokument. Du fyller sedan i ditt namn och vilket datum du tog kursen och skickar det till
den angivna mejladressen. Du kan ladda ner ett kompatibilitetsverktyg från Microsoft på
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=941b
3470‐3ae9‐4aee‐8f43‐c6bb74cd1466, vilket gör det möjligt för dig att öppna “.docx”‐
dokument även med äldre versioner av Word. Om du ändå har problem med att ladda
ner eller fylla i Intyg om deltagande, kontakta ecourse‐admin@ecpat.de.

¾ Vad ska jag göra för att kunna navigera snabbare inom kursmodulerna?
I situationer då du behöver kunna navigera snabbare inom
om kursmodulerna (dvs. från ett
kapitel till ett annat), kan du öppna "Översikts"‐fönstret i kursmodulen (se skärmbild), vilket
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gör det möjligt för dig att gå till det önskade kapitlet. Den här funktionen är särskilt
användbar då modulen av någon anledning har avbrutits/stängts. I sådana fall behöver du
inte börja om från början.
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