OBS: För att webbkurserna ska fungera måste du tillåta popup-fönster i din
webbläsare. I nuläget finns inte stöd för att gå kurserna på mobilen direkt i
webbläsaren. För att gå kurs i mobilen behöver du använda en app. Mer information
längre ner i dokumentet.

Registrera dig på plattformen
Gå till https://ifrc.csod.com för att skapa ett konto på plattformen. Spara gärna sidan som ett
bokmärke för när du vill gå fler kurser.

1. Ändra språk till svenska.
2. Klicka på registrera dig.
Ett registreringsfönster öppnas. Fyll i uppgifterna. Uppgifter markerade med * måste fyllas i.

Välj Volontär om du är frivillig i en verksamhet, Personal nationell förening om du är anställd.
Fyll i alla uppgifter.
3. Klicka på Logga in.
Din Startsida/Min sida öppnas. Här kan du söka efter och se pågående kurser. Du kan
också få förslag på kurser baserat på dina intresseområden.

Tillåt popupfönster
Följ instruktionerna för den webbläsare du använder. Vi rekommenderar att du använder
Chrome.
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/ibrw1074/mac
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17479/windows-internet-explorer11-change-security-privacy-settings
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/installningar-popup-blockerare-undantag-felsokning

Välkomstfönstret

I välkomstfönstret kan du välja ämnen du är intresserad av eller stänga fönstret genom att
trycka på krysset.

Översikt Startsidan/Min sida
Plattformen är gemensam i hela rödakors- och rödahalvmånerörelsen
och är maskinöversatt. Detta gör att vissa termer låter lite märkliga på
svenska.

1.Sök efter kurser
Här kan du söka efter kurser.
Skriv i textfältet och tryck
retur. Det går att söka på
olika språk så för att hitta fler
kurser från IFRC kan det vara
bra att söka med engelska
termer.

2. Din profil
Här visas information om
dina avslutade kurser, vilka
ämnen du eventuellt har sagt
att du är intresserad av och
hur lång tid du har genomgått
utbildning på plattformen. Du
kan också lägga upp en
profilbild och ändra andra
inställningar här.

3. Föreslagen
Här visas tillgängliga kurser
från Svenska Röda Korset.
Klicka på en av kurserna för
mer information och för att gå
kursen.

4. Inspirerad av dina
ämnen
Om du har angett några
intresseområden visas
förslag på kurser här.
Kursförslag kan också visas
baserat på tidigare kurser du
gått.

5. Ingår
Här visas förslag på kurser
som IFRC eller Svenska
Röda Korset skapat. Det kan

vara kurser som just nu
marknadsförs.

6. Spellistor
I plattformen kan spellistor
skapas. Här finns dessa. Du
kan också prenumerera på
spellistor eller dela en
spellista till någon i din
frivilliggrupp.

Gå en kurs
1. Klicka på kurstiteln på Översiktssidan eller på Min Sida. Sidan
Utbildningsspecifikationer visas.

2. Klicka på Begäran. Sidan Översikt öppnas.

3. Klicka på Starta. En ny sida öppnas.

4. Sidan påminner om att du måste tillåta popup-fönster. Har du ändrat detta i
webbläsaren så klickar du på länken Håller med. Kursen öppnas i samma fönster.

Klar med kursen
När du är klar med kursen öppnas ett fönster där du kan skriva ut intyg, ge omdöme om
eller utvärdera kursen.

Du når också dina avslutade kurser via Din profil på startsidan, där finns en länk till
avslutade kurser där du sedan kan välja att visa skriva ditt intyg/certifikat från
Översiktssidan.

För att komma tillbaka till Startsidan, klicka på Min Sida högst upp till vänster i fönstret.

Mobilapp
Det är möjligt att gå några av våra kurser via en app. Appen är dock
under utveckling och supportas inte av IFRC eller Svenska Röda
Korset. Utskrift av intyg kan inte göras via mobilappen utan måste idag
göras från dator. Du kan dock gå kursen på mobilen och sedan skriva
ut intyget från datorn.
1. Sök efter och ladda ner. Cornerstone Learn från Google
Play(Android) eller Appstore (Iphone).
2. Starta appen

3. Välj alternativet Logga in med referenser.
Under portal skriver du IFRC.
Användarnamn och lösenord är desamma som du angett vid
registreringen.

Gå kurs
1.
2.
3.

Sök efter kurstiteln i sökfältet högst upp.
Kursen visas med knappen Begäran.
Tryck på Begäran.

4.
Kursen visas med en startknapp. Tryck på startknappen för att gå
kursen.

Observera att Svenska Röda Korset ej kan ge support på appen. I dagsläget kan du
genomföra kurserna Rödakorskunskap och Uppförandekoden via appen.

Support och stöd
Vid problem med att använda Kunskapsplattformen eller att gå kurser, vänd dig till Svenska
Röda Korsets Infoservice: info@redcross.se eller 0771- 19 95 00.

