Priser för uppdragsutbildning – LC tjänster
Lärplattform Blackboard (Bb)
Learning Center (LC) upplåter kurs- och lärplattformen Bb för uppdragsutbildning
eller andra ändamål för webbaserad kommunikation. I Bb finns även ett enklare
webbkonferensverktyg som heter AV TOOLS.

Tjänster
Bb-plattform (inkl. webbkonferensverktyg AV TOOLS)
Upplägg av användare
Kurs- och webbdesign av plattform

Kostnad exkl moms
1000 kr/år
100 kr/anv och år
750 kr/tim

Video- och webbkonferens
Learning Center har små och stora video- och webbkonferensanläggningar.
Utrustningen är lämplig för att både sända och ta emot sändningar, spela in
föreläsningar och se live streaming (se samtidigt på webben).
Systemen är lämpliga för fortbildning och användarutbildning på distans. Vi kan
även kombinera videokonferens- sändningar med webbkonferenssändningar i de
flesta lokalerna. Lokalerna hyrs ut i mån av plats. Vi tillhandahåller alltid en videooch webbkonferenstekniker som stödperson för 750 kr/tim.

Lokal/Utrustning (storlek - max antal personer)
31:215 (max 30 pers)
32:108 (max 35 pers)
32:105 (max 14 pers)
32:112 (max 6 pers)
23:302 15 datorer och har SmartBoard (max 20 pers)
23:401 konferensrum med konf.tfn (max 20 pers)
23:309 mobil utrustning och konf.tfn (max 6 pers)

Kostnad exkl moms
1300 kr/tim
1300 kr/tim
700 kr/tim
500 kr/tim
1000 kr/tim
400 kr/tim
500 kr/tim

Webbkonferenser och inspelade webbföreläsningar kan skräddarsys. Vi kan delta
med våra webbkonferenssystem i samverkan med ditt företag eller organisation.
Med våra webbkonferenssystem kan man enkelt delta som användare – det ända
som användaren behöver är en dator med internetuppkoppling, headset med
mikrofon och eventuell webbkamera. Inspelningar, redigering av film/ljudfil och
lagring av sändning kan göras.

Tjänster
Deltagande i webbkonferenssändning (inkluderar då

Kostnad exkl moms
1000 kr/tim

även användning av våra webbkonferenssystem – med
upptill 100 samtidiga deltagare)

Kurs- och webbdesign av webbkonferenssystem

750 kr/tim

Mer information
Vill du ha mer information eller har frågor, sänd dina förfrågningar till
learningcenter@hig.se
Högskolan har en konferensservice och fler lokaler att hyra, läs mer här:
http://www.hig.se/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/Lokal-ochservice/Konferens.html#Tabellpriser
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