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Najczęściej zadawane pytania dotyczące QuickLessons 
 
Wymagania techniczne 
 

1) Jakie są wymagania techniczne aby korzystad z QuickLessons? 
Przeglądarka: Explorer 6 lub wersja wyższa, Firefox 3 lub wersja wyższa, Chrome 1 lub wersja 
wyższa  i Safari.  
Plug Ins: Flash 7 lub wersja wyższa. 

 
2) Jakie są wymagane przeglądarki, aby nawigowad przez szkolenie wyeksportowane przez 

QuickLessons? 
Przeglądarka: Internet Explorer 5 lub wersja wyższa, Firefox 1 lub wersja wyższa, Netscape 7 lub 
wersja  wyższa, Opera 9 lub wersja  wyższa. 
Plug Ins: Flash 7 lub wersja  wyższa. 

 
3) Jakie są wymagania programu Flash Player aby obejrzed szkolenie utworzone w  

QuickLessons? 
Flash 7 lub wersja wyższa. 

 
4) W jakich formatach exportu do LMS QuickLessons był testowany? 

QuickLessons był eksportowany do formatów SCORM 1.2 i 2004 zgodnych z  LMS, jak np: Saba 
3.4, IntraLearn 5 i Moodle 1.7.2. (oraz LearnWay oferowana przez Edustacja.pl). 

 

Wersja językowa 
 
5) Czy QuickLessons będzie dostępny w języku polskim?  

Na chwilę obecną nie. Planowane jest w przyszłości pełne tłumaczenie tego narzędzia. 
Aktualnie jest dostępnych kilka szablonów w języku polskim oraz polskie litery w edytorze 
tekstu. W następnych miesiącach planowane są kolejne tłumaczenia poszczególnych 
elementów QL.  

 
6) Jak mogę zmienid język interfejsu QuickLessons? 

W głównym menu jest przycisk „Administration”. Można tam zobaczyd niektóre szczegóły konta 
i zmienid język systemu. W tej chwili system jest dostępny w języku portugalskim, angielskim i 
hiszpaoskim. 

 

Materiały pomocnicze 
 
7) Czy dostarczacie materiały pomocnicze?  

Po zalogowaniu się do aplikacji QL pojawiają się materiały pomocnicze w postaci: FAQ, tutorial 
oraz filmiku instruktażowego „6 steps”. Poza tym Edustacja.pl służy pomocą w przypadku 
pytao, wątpliwości czy problemów.  
Edustacja.pl jest w trakcie przygotowywania polskiej wersji językowej tutorialu i FAQ. 
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PowerPoint 
 
8) Czy program QuickLessons konwertuje prezentacje z PowerPointa na kurs e-learningowy ?  

Tak, QL konwertuje prezentację z Power Pointa na kurs e-learningowy. Jest to krótkotrwały 
proces, trwa do kilkunastu minut w zależności od objętości prezentacji.  

 

Oferta i płatnośd 
 
9) Jak wygląda odpłatnośd ze korzystanie z tego programu?  

Wszystko zależy od ilości loginów, czasu trwania dostępu do narzędzia QL oraz ilości szkoleo do 
wyprodukowania. Więcej informacji znajdziecie Paostwo na stronie:  
http://e-learning.edustacja.pl/pl/quicklessons.php 

 
10) Ile kursów można utworzyd w ramach umowy?  

W ramach umowy można stworzyd 5 kursów. Za dodatkową dopłatą można zwiększyd liczbę 
szkoleo. Jest to ustalane indywidualnie. 

 
11) Do czego służy większa ilośd loginów?  

Większa ilośd loginów służy temu, aby kilka osób równocześnie w ramach tej samej 
„organizacji” mogło pracowad nad kilkoma szkoleniami.  

 
12) Czy kilku trenerów/użytkowników może korzystad z jednego hasła?  

Na jednym loginie i haśle w danym momencie może pracowad jedna osoba.  
 

13) Czy można zwiększyd liczbę użytkowników i ilośd szkoleo niż ta, która jest podana w ofercie? 
Tak, oczywiście. Podlega to indywidualnej wycenie. 
 

14) Czy jest możliwośd zwrotu pieniędzy? 
Po otrzymaniu płatności za produkt QL nie ma żadnych zwrotów. 

 

Layout & szablony 
 
15) Czy mogę dodad nowe szablony do biblioteki? 

Szablony QuickLessons posiadają specjalne kodowania. Bez tego kodowania, teksty, znaki, pliki 
graficzne nie będą pojawiad się dynamicznie. Dlatego QL oferuje dwa specjalne szablony zwane  
„special screens”: 

 
Blank Template (Pusty Szablon): W naszej bibliotece szablonów, pod kategorią „Special”, 
znajduje się  pusty szablon. Jeśli dodasz szablon do szkolenia, pojawi się ekran do edycji gdzie 
będzie można pobrad odpowiedni plik w formacie swf lub jpg. W taki sposób można wgrad 
własny szablon.  

 
Szablon na zamówienie: Jeśli chcesz naprawdę własny szablon, QuickLessons może zaoferowad 
stworzenie tylko dla Ciebie indywidualnego szablonu. QL posiada cały zespół projektantów i 

http://e-learning.edustacja.pl/pl/quicklessons.php
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programistów, którzy mogą pomóc w tworzeniu nowych szablonów. Jeśli są Paostwo 
zainteresowani tymi usługami, prosimy o kontakt telefoniczny – 61 861 54 25. 

 
16) Czy będą dodawane nowe szablony po sugestiach użytkowników?  

Edustacja.pl nie ma bezpośredniego wpływu na zawartośd szablonów. Paostwa sugestie 
możemy oczywiście przekazad naszemu partnerowi. Poza tym zawsze istnieje możliwośd 
zaprojektowania specjalnie dla Paostwa nowego szablonu, który podlega indywidualnej 
wycenie.  

 
17) Jaka jest wersja Flash wykorzystana do utworzonych szablonów w  technologii Flash? 

Obecnie wszystkie dostępne szablony zostały utworzone w Flash 7 lub 8 

 
Dodawanie plików multimedialnych 
 
18) Jakie są  wymogi do plików z animacją (swf) w QuickLessons? 

Pliki multimedialne muszą:  
o odtwarzad się z prędkością 24 klatek na sekundę;  
o byd zaprojektowane w Flash 7, actionscript 2;  
o nie odnosid się do _root lub use_lockroot; 
o byd publikowane dokładnie w tej samej wielkości, co zalecenia umieszczone w szablonach, 

aby uniknąd  problemów;  
o rozpoczynad się animacją dopiero po drugiej klatce; pierwsza klatka może zawierad tylko 

niewidoczne „movie clip” w tej samej wielkości, co kontent;  
o wykorzystywad grafikę lub „movie clip” do imitacji koloru tła; prawdziwy kolor tła pliku Flash 

staje się niewidoczny, po załadowaniu go w innym pliku Flash. 
 

19) Jaki  format video można zaimportowad do QL?  
Formaty: flv, avi, wmv, mpg, mov files. 

 
20) Czy QL udostępnia możliwośd streaming video ? 

Tak, ale tylko za pomocą filmów umieszczonych na YouTube. 
 
21) Czy rozmiar obrazu dostosowuje się automatycznie do danego szablonu? 

Niektóre z nich tak. Ale radzimy zawsze dodad zdjęcia według zalecanego rozmiaru 
(“recommended size”) dla obrazu w szablonie. W przeciwnym wypadku obraz może stracid na 
jakości i staje się zniekształcony. 

 
22) Czy można dodawad pliki dźwiękowe?  

Tak, oczywiście. Są dwie możliwości: można dodad lektora oraz ścieżkę dźwiękową w tle.  
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23) Czy pod każdym slajdem można dodad ścieżkę dźwiękową  (np. tekst mówiony)?  Jak wygląda 
kwestia synchronizacji tego dźwięku?  

Tak, można do każdego slajdu dodad ścieżkę dźwiękową. Synchronizacja nie jest możliwa.  
 

24) Czy można dodawad własne, gotowe postacie?  

Można dodawad własne postacie, ale jako zaimportowane obrazki. Nie będą one w żaden 
sposób zaanimowane przez QL (ale można zaimportowad gotowe zaanimowane postacie 
własne). 

 

25) Jeżeli w trakcie tworzenia slajdu stwierdzę, że chcę dodad zdjęcia,  ale wcześniej nie wybrałem 
takiej opcji to muszę stworzyd slajd od nowa?  

Tak, jeżeli chcą Paostwo zmienid rodzaj slajdu, należy dokonad właściwego wyboru na początku 
pracy z programem.  

 
26) Jeżeli nie można robid "scenek",  to jaka jest przewaga QL nad Power Pointem?  

Scenki można robid (np. za pomocą Flash’a) i je zaimportowad do QL. Po za tym QL daje 
możliwośd stworzenia prawdziwego szkolenia e-learnigowego i umieszczenie go na platformie. 
QuickLessons posiada bardzo bogatą bazę interfejsów, layoutów, postaci, grafik, która jest 
ciągle poszerzana. Nie ma potrzeby zatrudniania grafików, informatyków. 

 

Eksport 
 
27) W jakich formatach można eksportowad szkolenie? 

Można eksportowad w formatach: 
o Offline 
o Web 
o SCORM 1.2 
o SCORM 2004 
o AICC 

 
28) Czy eksportując kurs do formatu offline można dodad hasło dostępu?  

Jest to możliwe przy współpracy z informatykiem. Edustacja.pl ani QuickLessons nie oferują 
takiej usługi. 

 
Prawa autorskie 
 
29) Czy mogę stworzyd kursy i wykorzystywad je później bez uiszczania płatności? Jak wygląda 

kwestia praw autorskich?  

Wszystkie informacje merytoryczne zawarte w treści szkolenia oraz Paostwa grafiki (zdjęcia, 
filmy, wykresy itd.), zawarte w wyeksportowanym szkoleniu za pomocą QL są Paostwa 
własnością. Natomiast szablony ekranów, layouty, animacje, postacie, zdjęcia itd. wykorzystane 
bezpośrednio z biblioteki aplikacji QL należą do firmy QuickLessons LCC.  

 
30) Czy jeśli wyeksportuję kurs, a po pół roku nie przedłużę umowy to legalna jest dalsza sprzedaż 

tego kursu?  

Tak. Każde szkolenie wyeksportowane z QL jest Paostwa własnością.  
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Wielkośd szkolenia 
 
31) Czy moje konto ma ograniczenia co do rozmiaru szkoleo i importowanych elementów 

graficznych? 
W tej chwili konta mają ograniczenia do 500MB dla tekstu i multimediów. Uważamy, że 500MB 
to wystarczają ilośd dla naszych użytkowników, ale w przypadku, gdy potrzebujecie więcej 
miejsca, QuickLessons oferuje to jako dodatkową usługę. 
 

32) Czy pojedynczy kurs stworzony w QL ma ograniczenia wielkości, np. ograniczoną liczbę 
ekranów, albo max. rozmiar? 
Nie ma żadnych ograniczeo co do wielkości plików graficznych czy ilości ekranów 
szkoleniowych. Oczywiście należy pamiętad, że im więcej ekranów i grafik tym rozmiar 
szkolenia zwiększa się, a tym samym może powodowad dłuższe ładowanie się szkolenia np. na 
platformie e-learningowej. Należy pamiętad także o ogólnym ograniczeniu 500MB. 

 

Inne 
 
33) Czy mogę skopiowad i wkleid testy z programu Microsoft Word do QuickLessons? 

Tak, jest to możliwe, ale wszystkie formatowania i html kody będą stracone. 
 
 


