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Hlekkur á síðuna | Link to the site

https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx

https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx


Að stofna aðgang | 
Create an account



Að stofna aðgang | Create an account



Að setja inn kennitölu | Entering SSN

Svo námskeiðin birtist inn á Mínar
síður og í þínu yfirliti hjá okkur er 

nauðsynlegt að setja inn kennitölu. 
Þú gerir það með því að velja strikin
þrjú efst í hægra horni og velur My 

Account.

In order for the course to show up 
on MyPages it's important to fill in 
your Social security number. Go to 
the upper right corner and click on 
the 3 bars and choose My Account.



Að setja inn kennitölu | Entering SSN

Kennitalan er svo færð inn hérna og
mikilvægt er að ýta á Save neðst á 

síðunni.

Enter your Social security number in 
this field and click Save at the 

bottom.



Aðalsíðan | Home page

Leitarstrengurinn til að 
finna námskeið og rásir 

hér
Search for courses and 

playlists here



Spilunarlisti | Playlists

Hér getur þú fylgt 
spilunarlistanum til að hafa 

hann á þínu svæði
Click Follow here to get the 

latest updates



Að opna námskeið | Launch course

Smellið á Launch, þá 
opnast námskeiðið í öðrum 

glugga
Click Launch, the course will 

open in another window



Að loka námskeiði | Closing a course

Lokið námskeiðsglugga þegar 
námskeið er búið, þá opnast þessi 

síða. Hér er skírteinið þitt eftir 
námskeiðið

When closing the course window 
after completion, this window opens. 

Here is your course certificate



Að loka námskeiði | Closing a course

Ef þið viljið nálgast námskeiðið 
aftur þá lítur glugginn svona út og 
ýmsar upplýsingar undir Request 

hnappinum
When accessing the course after 
completion, this is the site. More 
info to be found under „Request“. 



Námskeið Rauða krossins á Íslandi
Course catalogue: Icelandic Red Cross

• Vefnámskeið í skyndihjálp | First Aid Online course in Icelandic

• Grunnnámskeið Rauða krossins á Íslandi | Icelandic Red Cross Inductory course

• Spilunarlisti 1: Grunnfræðsla fyrir sjálfboðaliða | Playlist 1: Basic Training for 
Volunteers

• Spilunarlisti 2: Grunnfræðsla fyrir starfsfólk | Playlist 2: Basic Training for Staff

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/f0647146-e2bd-4bd1-ae23-cd733409d7f0
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/91c9750f-f168-45ee-bb7c-3a9668646692
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learner-playlist/PlaylistDetails?playlistId=8f381404-b635-4948-ac17-b117975811e3
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learner-playlist/PlaylistDetails?playlistId=d7b0e0c2-faea-4653-a8e2-d6efd34e2447

