Støt dine medarbejdere, når de
skal lære nyt
Standard it-værktøjer bliver sjældent
udnyttet til fulde. Ofte skyldes det
manglende træning. Det vil vi gerne
ændre på. Få adgang til brugervenlige
introduktions- og træningsvideoer for

alle standardprogrammerne i Office 365
- både på dansk og engelsk. Styrk jeres
viden og bliv bedre til at udnytte de
mange nye samarbejdsmuligheder.

Nøglefunktioner

Standard-løsning
på dansk og
engelsk

Niveau der

passer til nye
brugere

Flere moduler til
Teams

Fuldt serviceret
plug’n’playløsning

DU FÅR HVAD DU SER
Med vores læringsportal kan jeres medarbejdere blive mere selvhjulpne, når de skal
tage nye programmer i brug. Det er op til jer, hvilke kurser der skal være synlige,
således at portalen tilpasses præcis jeres behov.

SÆT TRÆNING I SYSTEM
Tilbyd alle medarbejdere relevant og letforståelig træning
i de it-værktøjer, der skal støtte jeres arbejde. Med vores
kurser får jeres medarbejdere et kompetenceløft i deres
eget tempo og i den rækkefølge der passer bedst.
VI GØR DET NEMT
Vores løsning har Single Sign On, og omfatter derfor ingen
brugerhåndtering fra jeres side. Et klik på et link og alle
kollegaer har adgang. Nemmere bliver det ikke.

Populære kurser

Microsoft
Teams

OneDrive
for Business

SharePoint
Online

Windows 10

Teams er det nye smarte samarbejdsværktøj fra Microsoft. Vi kan bidrage til,
at jeres udrulning sker hurtigt og uden for mange frustrationer. Vi giver en
introduktion til programmet, og kommer samtidig med tips til, hvordan det bedst
kan benyttes.
OneDrive for Business er smart til at håndtere personlige filer. Men hvilke fordele
kan det give den enkelte og hvordan kommer man nemt i gang? Vi kan klæde
jeres medarbejdere på, så I sikrer, at alle lever op til den ønskede datasikkerhed.
SharePoint Online er til jeres fælles filer, men kan være uoverskueligt at komme
i gang med. Det behøver dog ikke være en teknisk svær øvelse at få glæde af
SharePoint. Med vores kursus får I en letforståelig introduktion til programmet, og
undgår kurser af flere dages varighed.
Alle bruger Windows 10. Men de færreste har fået en god introduktion til
de smarte funktioner, der kan gøre hverdagen lettere. Det kæver kun en lille
investering for den enkelte at få meget mere glæde ud af dette grundlæggende
system.

Kurser i +20 Microsoft 365 applikationer
Inkl. Planner • To Do • Outlook • PowerPoint • Excel • Word • OneNote • PowerBI • Yammer
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