Leiðbeiningar um skráningu í gegnum Oracle (Orra):
Skráning á fræðslu í Námskrá mennta- og starfsþróunarseturs lögreglu (MSL) fer í gegnum Orra.
Skráningin sjálf í kerfið er ekki háð samþykki yfirmanns en æskilegt er að hafa samráð við sinn yfirmann
áður en skráning á fræðslu fer fram.
Hér fyrir neðan má sjá leiðbeiningar hvernig skráning fer fram á útvef í gegnum sjálfsafgreiðsluna í Orra
og hvaða upplýsingar birtast svo þar.
Ef um athugasemdir er að ræða má hafa samband við Katrínu Salimu Dögg Ólafsdóttur
(katrins@logreglan.is) eða Soffíu Waag Árnadóttur (sw01@logreglan.is).

Leiðbeiningar við skráningu á námskeið í gegnum Orra á útvef MSL
1. Hægt er að nálgast fræðslu í gegnum Orra (Sjálfsafgreiðslu starfsmanns) á útvef MSL.
Athugið að aðeins er hægt að skrá sig í ORRA á neti lögreglunnar en starfsmenn
komast í í sjálfsafgreiðslu heiman frá sér á heima.orri.is
1.1.

Á útvef MSL er smellt á Námskeið. Þá birtist yfirlit námskeiða. Smellt á
„Skoða nánar“ við það námskeið sem viðkomandi ætlar að skrá sig á og þar
næst á „Bókanir“.
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1. Þá birtist skráningarglugginn inn í Orra.
1.2. Skrá þarf notendanafn og aðgangsorð.

2. Þá á skráning á námskeiðið að birtast. Næst er smellt á „Skrá“ lengst upp í hægra
horni.
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3. Smellt er á flipann Nota neðst í hægra horni.

4. Þá á eftirfarandi gluggi að birtast með staðfestingu á að þú sért skráð(ur) á námskeið.
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5. Tölvupóstur á að berast þér með staðfestingu á skráningu.

Information
The current responsibility context has been switched to: Alert Manager
From
To
Sent
ID

Gunna
Jón
25.01.2018 14:43:28
16208155

You have successfully enrolled in the class below.
Class Name:
Enrollment No:
Start Date:
Start Time:
End Date:
End Time:
Time Zone:
Delivery Mode:
Location:
Your Enrollment Status is:

Vellíðan í starfi 01.03.2018
498269
01.03.2018
10:00
01.03.2018
12:00
GMT
Námskeið
RLS Krókháls
Staðfest

6. Hægt er að skrá sig úr námskeiði með því að skrá sig inn í Orra.
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Þegar komið er inn að þá smella á „Sjálfsafgreiðsla starfsmanna“ og smella á
„Fræðslukerfi“.

Þá að smella á heiti námskeiðsins og velja „Afskrá“ úr fellilistanum. Lokum smella á
„Hefja“.

Tilgreina þarf ástæður þess af hverju hætt er við, þá að velja úr fellilista undir bæði „Ný
staða“ og „Ástæða“.
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Næst smellt á „Ljúka“ í hægra horni“. Tilkynning frá ORRA á að berast á netfang
viðkomanda með staðfestingu um að viðkomandi hafi hætt við skráningu.
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7. Yfirlit fræðslusögu/námssögu
Hægt er að nálgast yfirlit fræðslusögu/námssögu í gegnum sjálfsafgreiðslu ORRA.
Byrjað er að skrá sig með notenda- og aðgangsorð inn á heimasíðu FJS. Þegar komið
er inn að þá smella á +/plúsinn við „Sjálfsafgreiðsla starfsmanna“ og smella á
„Fræðslukerfi“.

Þá birtist eftirfarandi mynd og hakað í gluggann „Saga“. Til að prenta út er hægri smellt
á músina og valið „Print“
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8. Viðbótarfræðsla
Hægt er að setja inn skjöl, prófskírteini af öðrum námskeiðum/námi en þeim sem sótt
hafa verið á vegum MSL. Farið er í gegnum sjálfsafgreiðsluna og þar valið
Viðbótarfræðsla.
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