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TOTARA LMS 
RAPPORTER & 
DASHBOARDS
Rätt beslut i rätt tid – kräver smidig tillgång till 
relevant och uppdaterad information. 

Rapportering är en av nyckelfunktionerna i Totara LMS, 
baserat på ett kraftfullt och flexibelt rapportverktyg. Med 
Totara LMS får du en komplett och heltäckande bild av 
hur plattformen används och kring vilka framsteg och 
prestationer som görs inom din verksamhet.

Med dashboards (överblickssidor) kan varje användare få 
sin viktigaste information samlad och tydligt presenterad. 

Skapa och dela anpassade 
rapporter
Med det inbyggda rapportverktyget kan administratörer 
snabbt och enkelt skapa anpassade rapporter, eller 
anpassa fördefinierade rapporter. 

I rapportverktyget har administratören stor frihet för att 
designa rapporten, där data också kan aggregeras och 
presenteras i form av olika diagram.

Innehållet som visas i en rapport kan vara automatiskt 
filtrerat utifrån exempelvis rapportanvändarens jobbroll 
eller organisationstillhörighet.  För chefer kan data 
exempelvis visas utifrån på chefens direktrapporterande 
medarbetare, indirekt rapporterande medarbetare, 
inom samma organisation och/eller underliggande 
organisatoriska enheter. Som administratör avgör du 
också vilka användare och roller som ska få tillgång till 
vilka rapporter.

För rapportanvändare
I rapportverktyget kan användare söka, filtrera och 
sortera bland tillgänglig data. Rapporter kan exporteras i 
olika format (såsom pdf, xls och csv) för vidare analys eller 
distribution.

Som rapportanvändare kan jag också välja att spara 
mina personliga sökningar, exempelvis rörande de av 
mina medarbetare som är aktuella för att förnya sina 
obligatoriska utbildningar eller certifieringar. Jag kan 
också välja att prenumerera på en rapport, och då få den 
skickad som e-postbilaga i önskat intervall, t ex den 1:a 
varje månad.

Rapporter kan stödja användare med olika roller 
såsom chefer, administratörer och instruktörer. 
De kan exempelvis innehålla data om status på 
certifieringar, genomförande av utbildningar, deltagande 
i klassrumsutbildningar, uppnådda kompetenser eller 
tilldelade mål.

Med rapportverktyget i Totara LMS kan alla användare få 
sina behov av uppföljning och statistik tillgodosedda, och 
det ger dig som administratör stora möjligheter till analys 
för att löpande förädla din organisations utbildning och 
kompetenshantering.


