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Quick Guide: Brugere af GynZone e-læring på www.gynzone.dk

Velkommen som bruger af e-læring på hjemmesiden www.gynzone.dk
Du bliver inviteret til at logge ind til GynZones e-læring igennem dit hospital eller uddannelse.
Jeres administrator af licenser har indtastet dit navn og din e-mail som bruger.
Din log ind er aktiv for den tidsperiode, som jeres institution har købt licens for.
Se listen over aktive licensbrugere online:
http://www.gynzone.dk/faglige-kurser/kunder-hos-gynzone/institutioner-med-licens
1. Aktivering af din log ind sker via en aktiveringsmail
Du bliver inviteret som bruger via en e-mail med et link til at vælge et personligt password.
Hvis du ikke kan se mailen i dit mail-program, så prøv at se i ”uønsket mail”.
Mailen sendes fra GynZones Brugeradministration (gynzone@secoya.dk) og ser således ud, og
du skal vælge et password ved at klikke på linket.

2. Du skal nu selv vælge et password og aktivere din konto.
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3. Log derefter ind på GynZones platform.
Det direkte link til log ind siden er: http://www.gynzone.dk/bruger-login
Du skal indtaste din e-mail og selvvalgte password i den blå log ind box.
Accepter GynZones vilkår og tryk på ”Log ind”.

4. Nu er du logget ind til e-læringsmodulet om ”Sutur post partum”.
I den blå menu foroven kan du se titler på de 8 kapitler i ”Sutur Post Partum”.
Der er blandt andet e-læring om diagnostik, bedøvelse og suturering af perineale rupturer.
Øverst på skærmen ses dit navn, din licensperiode og dit resterende tidsforbrug til log ind.
Som standard har institutioner 20 timers adgang for hver bruger.

Du ser altid den mest opdaterede online version samt faglige nyheder, når du logger ind.
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5. Jeres licenstype afgør, hvilke dele af e-læringsmaterialet, du har adgang til.
I har altid mulighed for at opgradere en licenspakke i forhold til indhold, tid og antal brugere.

6. Har du problemer med at logge ind?
Fejl 1: Du har glemt dit password
Du logger ind til e-læring med en mail og et password.
Du kan bede om et nyt password ved at følge dette link.
Fejl 2: Du kan ikke huske din e-mail
Din log ind er defineret af din e-mail og et password. Hvis ikke du kan huske, hvilken e-mail du
skal logge på med, så find den originale aktiveringsmail, som er sendt fra ”GynZone
Brugeradministration”. Emnet var ”Aktivering af brugeroplysninger”.
Fejl 3: Din adgang er udløbet fra din arbejdsplads / uddannelse
Hvis ikke du kan logge ind længere, så kan det skylds at din arbejdsplads / uddannelse ikke
længere har ønsket at give dig adgang gennem deres multi-user access.
Kontakt derfor din lokale licens administrator, hvis fortsat ønsker adgang gennem denne.
Fejl 4: Din personlige adgang udløber efter 6 måneder
Du kan altid forny din adgang ved at købe en ny licens for yderligere 6 måneder. Derved får du
også adgang til de resterende timer, som måske stod på din konto, da de første 6 måneder var
gået.

Kommentarer?
Kommentarer eller spørgsmål?

Skriv til info@gynzone.dk
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