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Vår veiledning og kompetanse trygger liv og verdier



Ole Petter Sørensen
• Seniorinstruktør
• Fagbrev Gr.L, elektroautomasjons sertifikat, 

installasjonsinspektør og driftsleder 
• Elektroingeniør
• Erfaring fra installasjon, industri, elverk og offshore
• 30 års erfaring som instruktør
• Fagansvar for elektroforskrifter
• Medlem av NK 31 Ex områder, 

IFEA Ex utvalg, TVFF, +++

• ole.petter.sorensen@trainor.no 
• Mobil +47 913 16 004



Opplæringsvirksomhet i Vietnam
Opplæringssenter i Stavanger, Trondheim og Sør-Korea
Bemanningsvirksomhet i Myanmar
Trainor blir konsern, 10 datterselskaper
Opplæringsselskap i Brasil
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Innlemmet i ABB konsernet
Oppstart kursaktivitet med VCON (Vestfold Contracting)

Utviklet løsninger for elektronisk dokumentasjon og e-læring for Phillips Petroleum
Første e-læringskurs lansert 
Opplæringssenter i Kina 
Etablering av Trainor

Bemanningsvirksomhet i Vietnam
www.trainor.no blir lansert
Bemanningstjenester i Kina – TSP etablert i Stavanger

http://www.trainor.no/
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Alt i ett hus

HVA VI ER     

• Forfattere
• Pedagoger
• Instruktører
• Multimediadesignere
• UX designere
• Fagbrev/ingeniører

• E-lærings- og klasseromskurs
• Virtual Reality
• Bred kursportefølje
• Kundespesifikke kurs
• Teknisk rådgivning
• Presentasjoner og videoer 

HVA VI KAN     

• Elsikkerhet
• Ex
• HMS
• Prosess og automasjon
• Fiskale olje- og gassmålinger
• Jordingssystemer
• Systemer og prosesser offshore
• Elektro
• Forskrifter og normer
• Automatisering

HVA VI LEVERER



Noen av våre norske kunder

• Operatørselskap

• Energi og nettselskap

• Bore og riggselskap

• Engineering og contracting

• Rederier

• Andre

Følg oss



LANG ERFARING MED DIGITAL UNDERVISNING

• Som en av landets første aktører begynte Trainor allerede på 90-tallet med 
opplæring på CD-rom. 

• Siden den gang har vi vært opptatt av å følge med i utviklingen og tilby fleksible 
løsninger som gjør hverdagen enklere for våre kunder. 

• Vi er nøye på kvalitetssikring og tar kunders tilbakemelding på alvor, slik at vi hele 
tiden kan gi deg oppdatert kunnskap gjennom moderne løsninger og 
gjennomtenkt design.



Verktøy/programmer vi har brukt

• Treforedlingsindustriens Bransjeforening

• 1990 Candle et norsk-utviklet multimediaverktøy, to personer i universitetsmiljøet 
på Blindern i Oslo. Enkle animasjoner og MulpleChoice oppgaver. 

• 1993 Macromedia Computer software (USA)
– Macromedia Flash (ikke godt nok utviklet ennå)
– Macromedia Director (Konkurrent brukte dette)
– Macromedia Authorware



1995 møte med alle oljeselskapene i Norge

• Om ikke dere lager interaktive kurs gjør andre det.

• Klasseromskurs og interaktive kurs annen hvert år.

• Målsetting redusere kostnader (reise, overnatting og diett).



















Verktøy/programmer vi har brukt

• 1995 Adobe Flash
• Adobe Flash er programvare som utvikles og distribueres av Adobe Systems. Adobe 

Flash Professional blir brukt for å lage innhold som kan spilles av på nettlesere som
har Flash Player installert. Flash støtter vektor- og pikselgrafikk. Det har også et eget
programmeringsspråk, ActionScript.

• Flash Player er en virtuell maskin som brukes til å kjøre Flash-filer. 
• En Flash-fil er et lite program, ofte en animasjon, et spill eller en avspiller som laster

ned og samtidig viser en video- eller lydsnutt. Flash-filene har filendelesen .swf. De kan
være objekter på en nettside, de kan spilles av en frittstående Flash-avspiller, eller
være innebygget i en projektor, en selvkjørende Flash-film med .exe som endelse i
Microsoft Windows. Flash Video-filer har filendelsen .flv og blir avspilt med en .swf-fil.

•



Opplæringen skal:

• Kjøres via intra- eller internet
• Ha brukerstyrt fremdrift
• Inneholde stor grad av interaktivitet

• Administrasjon og logging skal foregå via intra- eller internet



Noen tilbakemeldinger

• Union Pacific fikk redusert læretiden med 35 % og 50 % i to kritiske kurs kjørt for 
flere hundre ansatte.

• IBM fant at ved bruk av e-læring for ledere lærte de nesten fem ganger så mye 
uten å øke undervisningstiden.

• John Dexter Fletcher (Istitute for Defense Analyses, USA) har kommet fem til at e-
læring vil redusere opplæringskostnadene med en tredjedel og enten øke 
læringen eller redusere tidsforbruken med en tredjedel.



Noen tanker rundt e-læring

• Kursdeltakerne kan styre tempo og repetere deler av kurset etter behov
• Kurset kan gjennomføres når det er behov eller når deltakerne har anledning
• E-læring sikrer same kvalitet for alle
• E-læring er ikke avhengi av kurslokaler eller instruktør
• E-læring kan skreddersys etter behov
• E-læring vil effektivisere opplæring og spar opplæringskostnader
• Det er enkelt å holde oversikt over deltakerne og gjennomførte kurs



Programmer vi bruker i dag

• Unreal Engine (spillmotor)

• 3d studio Max

• After Effects

• Adobe Audition (lyd-design)

• Zbrush



UTVIKLINGSPROSESSEN

• For å utvikle et kurs med høyest mulig kvalitet er det viktig at du som kunde er 
involvert i utviklingsprosessen. Våre fagfolk gjør jobben, men dere er viktige 
støttespillere underveis. Vår utviklingsprosess er kvalitetssikret av NEMKO i forbindelse 
med vår ISO:9001 sertifisering. 

• I hovedtrekk foregår utviklingen på følgende måte:

• Oppstartsmøte med dere og oss
• Dere sender oss faglig underlag
• Vi skriver et disposisjonsmanus som inneholder kapitler og trinn i kurset

– Hvert trinn inneholder en kort beskrivelse og estimert varighet
• Dere kvalitetssikrer disposisjonsmanuset og sender kommentarer til oss
• Vi skriver produksjonsmanus



UTVIKLINGSPROSESSEN

• Dere kvalitetssikrer produksjonsmanuset og sender kommentarer til oss
• Vi sender dere en bildeliste over bilder vi trenger
• Vi sender dere en designmal for godkjenning
• Vi produserer selve kurset
• Vi sender de første trinnene til dere for godkjenning
• Når kurset er ferdig kjører dere igjennom kurset og sender kommentarer til oss
• Vi retter kurset i henhold til deres kommentarer
• Dere kjører igjennom kurset for å sikre at alle kommentarer er implementert
• Kurset publiseres på trainor.no eller i deres portal

http://trainor.no/




ELECTRI CITY
MODULÆR 3D VERDEN FOR E-LÆRING



ELECTRI CITY
• Tilpasset miljø etter behov
• Klær og utstyr tilpasses målgruppe
• Enkelt å revidere
• Gjenskape farlige situasjoner
• Gi opplæring i relevant miljø



ELECTRI CITY©

















VR
Virtual reality

Virtuell virkelighet







Noen tilbakemeldinger fra kurs
• Very detailed. Very good set up with questions after the different chapter. 

The best online training for HV and electrical risk i did so far. Thanks! 

• Jeg hadde lignende kurser i fortiden, men det var veldig godt til meg å oppdatere min 
kunnskap og lære nye ting.

• Bra og veldig lærerikt!

• Et bra kurs som har satt fokus på en del ting som jeg ikke har hatt så klart for meg til 
nå. Veldig bra!

• Informativt og nyttig kurs!

• Kurset er bra og hjelper til med personlig sikkerhet og risikostyring i laboratoriepraksis.

• Lærerikt og gode illustrasjoner og forklaringer. 



Trainor.se

• Kursene fungerer på alle enheter
• Mitt firma

– Brukerregistrering
– Tildeling av lisenser
– Rapporter

• Kurs fra andre leverandører
• Påminnelser
• Opplastning av brukere



HR-integrasjon

• API (Application Programming Interface) 
blir benyttet for kommunikasjon 

• Manuelle operasjoner blir redusert

• Brukeropplevelsen blir bedre

• Kvalitetssikring av data blir forbedret



Brukerinformasjon

Kursbestillinger

Fullførte kurs

Kursbevis

Brukernavn og passord
Link til kurs / Kursbekreftelse

API
Kurskatalog

Kursportalen 
trainor.no}Bedriftens

HR-system {»

Hvordan HR-integrasjon fungerer



Trainor app

Lansert 2017
iOS og Android



My Trainor

• Kurs
• Kursbevis
• Sikkerhetskort
• Informasjon fra bedriften
• Verktøy

Alt tilgjengelig online og offline





stf.se/online/
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