
 

©Advantum Kompetens AB · www.advantumkompetens.se · Tel: 08-410 40 650 · info@advantumkompetens.se 

 

 

VÅRA TJÄNSTER FÖR DISTANSLÄRANDE  
 

 

Våra lokaler är ombyggda för att både kunna ha deltagare på plats och/eller på distans. Varje lokal har kamera för 8 

olika vinklar, mikrofon för att fånga upp både deltagare och kursledare för distanssändning och ljudplattor för bästa 

ljudupptagning.  

Vill du ha deltagare både fysiskt på plats och på distans kan vi erbjuda upp till 12 personer (i vanliga fall 20 men just nu 

i dessa tider är distansen viktig) att följa utbildningen fysiskt i våra lokaler. 

Headset lånar vi ut och du har med egen dator. Vill du även hyra dator går det bra. Programvara hyr du (se nedan) eller 

använder egen licens.  

 

• Hyra av lokal med distansutrustning halvdag 5 400 SEK exkl. moms, ink supporttekniker     

• Hyra av lokal med distansutrustning heldag 8 400 SEK exkl. moms, ink supporttekniker    

Hyr våra distanslokaler och teknik eller ta hjälp och 

stöd för att ställa om till livesända utbildningar. 

Vi hjälper dig att lyckas med att utbilda och livesända på distans. Vi har 

lokaler, utbildningar, system och support för dig som behöver ställa om. 

 
  

 
  

LOKALER FÖR DISTANSLÄRANDE 

 

SYSTEM FÖR DISTANSLÄRANDE 

 

Zoom, Teams, eller Adobe? Vi har tre olika system som vi kan använda och som du kan få hjälp att använda, lära dig 

eller tillfälligt hyra in dig i. Vill du använda eget system i våra lokaler så går det förstås utmärkt. Beroende på upplägg 

och vilken funktionalitet du behöver så vägleder vi dig till bästa lösning.  

• Hyra av vårt system Zoom/Adobe på plats* 1000 SEK exkl. moms per halvdag upp till 100 deltagare  

• Hyra av vårt system Teams på plats* 1000 SEK exkl. moms per halvdag upp till 250 deltagare  

*hyra av lokal tillkommer enligt ovan. 

 

• Hyra av vårt system Zoom/Adobe på plats ink support* 3000 SEK exkl. moms per halvdag upp till 100 deltagare  

• Hyra av vårt system Teams på plats ink support* 3000 SEK exkl. moms per halvdag upp till 250 deltagare  

*hyra av lokal tillkommer enligt ovan. 

 

 

 

 

https://www.advantumkompetens.se/


 

©Advantum Kompetens AB · www.advantumkompetens.se · Tel: 08-410 40 650 · info@advantumkompetens.se 

 

 

KONTAKTA OSS 

• Advantum Kompetens AB 

Vill du veta mer om våra utbildningar kan du ringa oss på 08-410 40 650 eller gå in på vår hemsida 

www.advantumkompetens.se 

• Kompetens Express AB 

Om du vill veta mer om våra e-learning program besök www.kompetensexpress.se  

RÅDGIVNING OCH STÖD 

Vi hjälper dig att hitta rätt angreppssätt och ger dig stöd i att göra om existerande utbildningar till bra 

distansupplevelser. Vi kan ge dig korta tips, eller ta fram ett helt nytt körschema och struktur. En klassrumsutbildning 

behöver hitta en ny form för att kännas rätt rent pedagogiskt i distansformat. Kanske vill du träna och få feedback på 

hur du själv upplevs i ”rutan”. Eller behöver hjälp med att göra om bildmaterial och övningar. Behov och lösningar kan 

vara många. Med våra experter inom pedagogik får du rätt stöd för att lyckas med dina distansutbildningar och möten.  

• Coaching /individuell genomgång av  

system och upplägg för genomförande  1 800 SEK exkl. moms per timme  

 

• Workshop för att gå igenom strategi och vägval 8 800 SEK exkl. moms per halvdag  

för utbildningar/distans/e-kurser (upp till fyra deltagare) 16 000 SEK exkl. moms per heldag  

KURSER FÖR DIG SOM UTBILDARE 

 

Vill du fördjupa din kompetens som utbildare och pedagog så finns vårt öppna kursprogram för dig som utbildare. Båda 

utbildningarna genomförs på distans och du får ett gediget kursmaterial som ger dig verktygen för att stärka din roll 

som utbildare på distans. Vill du göra en egen utbildning för dina internlärare så gör vi ett anpassat upplägg och kan 

utgå från just dina behov. 

• Att utbilda på distans – öppen kurs 1 dag * 7 640 SEK exkl. moms genomförs på distans  

• Praktisk pedagogik - öppen kurs 2 * 13 400 SEK exkl. moms genomförs på distans eller fysiskt 

*Utbildningarna går även att genomföra som företagsinterna upplägg. Be om information/offert.  

HJÄLP ATT SPELA IN FILMSEKVENSER 

 

Vill ni spela in filmsekvenser till era egna e-learnings och liknande så kan vi bistå med studio, filmare, promptermanus, 

klippning och slutredigering. Pris beror på omfattning och ambitionsnivå. 

• Slutprodukt ca 20 minuter film  8 000 – 16 000 SEK exkl. moms   
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