Manual til brug af De Ni Portes online kursusportal
Start med at oprette dig selv som bruger på portalen. Følg linket her https://deniporteonline.thinkific.com/users/sign_up og udfyld de
nødvendige informationer:

Du er nu oprettet som bruger og har adgang til din personlige portalside. På forsiden kan du se alle kursus- og meditationstilbud og din
personlige side kan du tilgå i øverste menu ved at klikke på ‘Din oversigt’. Her har du adgang til de kurser, du allerede har deltaget i , og du
kan på hvilket som helst tidspunkt gå tilbage og tage kurset igen eller tilgå tidligere materiale.
Forside:
Oversigt over dine nuværende og
tidligere kurser

Oversigt over alle kurser og
meditationer

Din oversigt
Her har du overblik over hvilke kurser du har taget og hvor langt, du er nået i dem.

Din Profil
Klik i øverste højre hjørne for at tilgå din profil-side, hvor du kan rette password, uploade et billede af dig selv, se din ordrehistorik etc. etc.

Tag et kursus
Klik på det kursus, du er interesseret i for at se mere.
Under de enkelte kurser kan du læse generelt om
kurset, se prisen og hvis du klikker på de enkelte
moduler nedenfor, folder de sig ud og du kan se hvad
hvert modul indeholder.
Første modul af alle kurser er gratis at tage, hvis du
har lyst til at fortsætte, vil du automatisk blive ført til
betalingssiden, hvor du kan betale med kreditkort og
derefter tilgå resten af materialet på kurset.

Start dit kursus ved at klikke på den session, du
ønsker at tilgå for at komme til kursus-siden.

I gang med et kursus
Efter du har klikket på en session ankommer du til
kursus-siden.
Når du starter dit online-kursus vil du fra starten af
have adgang til alle modulerne (husk at det er muligt
at tage første modul gratis). Vi anbefaler at tage ét
modul om ugen, så du har god tid til refleksion og
eventuelle øvelser i løbet af ugen.
Du kan bevæge dig rundt i kursets moduler,
meditationer og arbejdsark via menuen til venstre
(den lille stribede kasse).
Når du har set/fuldført en session klikker du på
knappen ‘Afslut og fortsæt’ nederst på siden, og du vil
automatisk blive inviteret til det næste afsnit.
Her er det første modul af kurset ‘Forår i vækst’, som
er læringsvideoen.

Den fulde modul-oversigt
Hvis du ønsker at se den fulde oversigt over kurset samt indhold, skal du klikke på menuen i øverste venstre hjørne (se foregående side).
Nu kan du klikke dig rundt mellem de forskellige dele af kurset.

Du lukker menuen og fortsætter kurset ved
at trykke på X’et i venstre hjørne, eller ved
at klikke direkte på det afsnit du se.

Du kommer tilbage til portalens forside
ved at trykke lige nedenfor på ‘Til
oversigten’ (det er lidt svært at se…)

Vi håber du har haft glæde af denne manual og får glæde af kursusportalen - Hvis du stadig oplever problemer eller har svært ved at finde
rundt, så kontakt os endelig på mail eller telefon. info@deniporte.dk eller til Marianne på tlf. 22 40 66 83

