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Afprøv
Lectio kan afprøves fra en elevs synsvinkel ved at klikke ind på www.lectio.dk og vælge en skole fra listen. For 
at afprøve   en demonstrationsskole som lærer eller administrator kræves password. Det kan rekvireres ved 
at kontakte MaCom. Det er også muligt at afprøve Lectio med egne data ved at udfylde formularen under 
menupunktet ’Tilmeld gymnasium’ på www.lectio.dk.

Indlæs egne data
For at afprøve Lectio med egne data kræves fire udtræk samt et grundskema. Grundskemaet kan enten være 
lagt i hånden eller konverteres fra et skemalægningsprogram. På nuværende tidspunkt konverteres fra syv 
skemalægningsprogrammer: GAS skema, gp-Untis, Lexon, PC-tavlen (Emos), Tabulex, tplan og Iterna. På www.
lectio.dk er der vejledninger til både det tekniske og det organisatoriske i forbindelse med opstart.

Referencer
Siden Lectio’s lancering i 2003 har antallet af brugere været støt stigende. I dag anvender mere end 2/3 af 
landets gymnasier Lectio til den daglige håndtering af lektioner og kommunikation med skolens elever. Læs om 
andre gymnasiers erfaringer med Lectio på www.lectio.dk.

Pris
Det er gratis at afprøve Lectio med egne data. Tages Lectio i drift, betales et oprettelsesgebyr samt en årlig leje, 
der er afhængig af, hvor mange moduler, man ønsker at køre med. Den årlige leje inkluderer teknisk vedlige-
holdelse, backup og service af Lectio samt løbende opdateringer af systemet og dertilhørende vejledninger.

Afprøvning af Lectio
Prøv Lectio direkte på www.lectio.dk

Lectio er webbaseret og kan derfor anvendes fra alle steder, hvor der er en computer med 
internetforbindelse til rådighed. Lectio hostes centralt — alle data ligger på en server, hvor MaCom 
sørger for backup og vedligeholdelse. Det betyder, at der ikke er nogen ekstra udgifter til hardware 
på skolen.

Afprøvning

Grundmodul
• Skemaer
• Timeregnskab
• Lærerløn
• Bogdepot

Elevmodul
• Fravær
• Karakterer
• Spørgeskemaer
• Konsultationer

Studiemodul
• Dokumenter
• Beskeder 
• Grupper
• Studieplan

Eksamensmodul
• Indberetninger
• Planlægning 
• Skemavisning
• Beviser

Time-fagmodul
• Valgfagstilmelding
• Holdpakning
• Time-fagfordeling
• Skemalægning

Censormodul
• Afl evering
• Plagiatkontrol
• Distribution
• Karakterer

Få mere information på: www.lectio.dk

Opbygningen af Lectio


