
I testet kontrolleras din förmåga
att hantera grundläggande funk-
tioner i ett databasprogram alter-
nativt databasfunktioner i ett
kalkyleringsprogram. Du ska
känna till begrepp som t ex data-
bas, tecken, fält, post, fil, regis-
ter.

Du ska kunna utföra enklare
uppgifter, som t ex att skapa,
formatera och framställa presen-
tationer för utskrift och visning
på skärm. Du ska kunna utföra
enklare handgrepp med grafik
och diagram, samt använda olika
bildspelseffekter.

I testet kontrolleras din förståelse
för nätverksbegrepp, användning
av e-post och vilka tjänster som
finns tillgängliga i nätverk. Du
ska kunna skicka och ta emot e-
post med bifogade dokument/
filer, vidarebefordra, kopiera,
flytta och svara på e-post. Du
ska också kunna utföra enkla
sökningar på Internet med ett
webbläsningsprogram och till-
gängliga sökverktyg.

Datakörkortet är till för dig som vill
ha din IT-kunskap dokumenterad!

Effektivare kommunikation, högre
kvalitet på utfört arbete, bättre
självförtroende och ökad motivation
är bara några av fördelarna ett ökat
datakunnande leder till. Dessutom
medför det oftast minskat support-
behov, bättre utnyttjande av pro-
grammens funktionalitet och ökad
produktivitet.

Kontakta något av våra ca 600 test-
center. DF Datakörkortet auktorise-
rar företag, skolor och organisatio-
ner i syfte att bibehålla kvaliteten
på ECDL-testningen. Du hittar en
förteckning över testcentren på
Datakörkortets webb.

På testcentret får du hjälp med att
boka in ett testtillfälle och ev. ut-
bildning du behöver inför testerna.
Du behöver också ett testkort ;Skills
Card, som ger dig rätt att göra tes-
ter. På testcentret får du information
om kostnad för utbildning, Skills
Card och tester.

För att få Datakörkortet ECDL
krävs det att du har godkända test-
resultat i sju moduler.
Inom varje modul/kunskapsområde
finns det testversioner för olika
programvaror och programversio-
ner. Du väljer själv vilken program-
vara och programversion du vill
testa dig i.

Du ska i stora drag känna till hur
en dator är uppbyggd samt förstå
några av grundbegreppen inom
IT, t ex datalagring och minne
och hur datorer och informations
nätverk används i samhället. Du
ska också vara medveten om
vilken roll IT-system spelar i
vardagssituationer och hur de kan
påverka hälsan. Du ska även
känna till vissa säkerhets- och
rättsfrågor som har att göra med
datorer.

Du ska känna till grundläggande
funktioner för ett effektivt använ-
dande av datorn: hantera och
organisera filer och mappar,
kopiera, flytta och radera filer
och mappar. Du ska kunna arbeta
med ikoner och fönster, sökverk-
tyg, enkla redigeringsverktyg och
hjälpmedel för utskrift som finns
i operativsystemet.-

Du ska behärska de grundläggan-
de funktionerna för att skapa,
formatera och avsluta ett doku-
ment och göra det klart för ut-
skrift. Du ska ha kunskap om
vissa mer avancerade funktioner
inom ordbehandling, t ex tabeller,
använda figurer och bilder i do-
kument, importera objekt.

Du ska behärska de grundläggan-
de funktioner i kalkylprogram
som behövs för att skapa, forma-
tera och använda kalkylblad. Du
ska kunna utföra matematiska
och logiska standardoperationer
med grundläggande formler. Du
ska ha kunskap om vissa mer
avancerade handgrepp som t ex
importera objekt och skapa/
redigera diagram..
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Det Europeiska Datakörkor-
tet, ECDL, lanserades av
Dataföreningen i Sverige
1996. ECDL står för Europe-
an Computer Driving Licence.
I Sverige kallas ECDL ofta
bara ”Datakörkortet”.

Syftet med Datakörkortet är
att öka IT-kompetensen i
skola, näringsliv och förvalt-
ning.

Datakörkortet är ett bevis på
uppnådd kompetens. För en
arbetsgivare är det ett bevis
på att arbetstagaren har de
kunskaper som behövs för att
effektivt utnyttja företagets
datorer.

I dag har över fem miljoner
personer över hela världen
registrerat sig för att ta ECDL.
Enbart i Sverige har mer än
350 000 personer påbörjat
Datakörkortet.

ECDL har utvecklats i samar-
bete med tio dataföreningar i
Europa, inom ramen för
dataföreningarnas samar-
betsorganisation CEPIS.

ECDL finns nu i 150 länder
både i och utanför Europa, bl
a Australien, USA och Kana-
da. I länder utanför Europa
marknadsförs det under
namnet ICDL - International
Computer Driving Licence.

DF Datakörkortet AB
Box 451 53
104 30 Stockholm
Tel: 08-587 434 00
Fax: 08-587 434 60

datakorkortet@dfs.se

www.datakorkortet.se
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