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Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy
som kan brukast til kommunikasjon.
Ved bruk av nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det viktig å
kontrollere at kandidatane ikkje kan kommunisere med andre (dvs.
samskriving, chat, alle moglegheiter for å utveksle informasjon med
andre) under eksamen.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og
annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett,
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Det er ingen vedlegg.

Informasjon om
vurderinga

Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til
sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på
Utdanningsdirektoratets nettsider.
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Situasjonsbeskriving
Tema: Digitale og elektroniske verktøy
Dei siste åra har det vore ei utvikling innanfor logistikkbransjen mot ein større grad av
digitalisering og automatisering. Det gjeld fleire ledd i verdikjeda – både konkrete
arbeidsoperasjonar og informasjonsflyt.
Du jobbar som logistikkoperatør i ei bedrift du har valt sjølv.

Oppgåve
Gjer greie for ulike digitale og elektroniske verktøy som bedrifta bruker i verdikjeda.
Vurder korleis desse verktøya verkar inn på arbeidet ditt.
Ta utgangspunkt i desse momenta i svaret ditt:
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.
For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er
heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler under eksamen er det ikke
tillatt å kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat eller andre
muligheter for å utveksle informasjon med andre).

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en
slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Det er ingen vedlegg.

Informasjon om
vurderingen

Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til
sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på
Utdanningsdirektoratets nettsider.
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Situasjonsbeskrivelse
Tema: Digitale og elektroniske verktøy
De siste årene har det vært en utvikling innenfor logistikkbransjen mot en større grad av
digitalisering og automatisering. Dette gjelder flere ledd i verdikjeden – både konkrete
arbeidsoperasjoner og informasjonsflyt.
Du jobber som logistikkoperatør i en selvvalgt bedrift.

Oppgave
Gjør rede for ulike digitale og elektroniske verktøy som bedriften bruker i verdikjeden.
Vurder hvordan disse verktøyene virker inn på arbeidet ditt.
Ta utgangspunkt i disse momentene i besvarelsen:
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Schweigaards gate 15
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
utdanningsdirektoratet.no

