ET MICROSOFT 365
LÆRINGSUNIVERS

INTRAACTIVE
LEARNING

Microsoft 365 er en platform med mange forskellige
muligheder & værktøjer. Vi vil gerne hjælpe alle jeres
kollegaer godt i gang – og sikre at I får mest muligt
værdi ud af jeres investering.
IntraActive Learning er e-læringskurser til Microsoft
365 på dansk. Kurserne er til slutbrugere og kan
hjælpe jer godt i gang med de nye værktøjer –
eksempelvis Teams, SharePoint eller OneDrive.
Giv jeres kollegaer de rette kompetencer og få mest
muligt ud af Microsoft 365.

KERNEFUNKTIONER
NEM ADGANG

LØBENDE OPDATERINGER

Dine brugere får nem adgang til kurserne i
vores løsning. Èt link og de er i gang – uden at
angive brugernavn og password.

Microsoft 365 får løbende nye funktioner og
vores kurser følger med. Vi opdaterer indholdet løbende, så I slipper for at tænke på
det.

INDHOLD PÅ DANSK

NYE MEDARBEJDERE

Træning skal naturligvis leveres på rette sprog
for størst mulig effekt. Alle vores kurser er på
dansk og engelsk.

Giv nye medarbejdere en god start og inkluder
vores kurser i jeres introduktionsforløb til de
nye.

TEAMS APP

SPORING

Hvis I arbejder i Microsoft Teams, kan
Teams-appen levere kurserne på en nem
måde til alle - direkte i Teams.

Følg selv med i, hvem der bruger kurserne
– og hvor langt den enkelte når med
opkvalificeringen.

BRUGERVENLIG
ONLINE TRÆNING
Vi har kurser der kan hjælpe alle brugere i gang med de nye
muligheder i Microsoft 365. Adgangen til læring er nem og
kurserne er brugervenlige at følge. Giv dine medarbejdere
dét kompetenceløft, der effektivt mindsker frustrationer
ved nye it-værktøjer – og reducerer behovet for support.

HJÆLPEMATERIALE
OG BEDSTE PRAKSIS
Vores løsning er nem at tage i brug og det eneste I selv
skal sørge for er at sprede budskabet internt i jeres
organisation. Som en del af vores service træner vi jer i at
følge vores “Bedste praksis”, der skal sikre, at I får mest
muligt værdi ud af kurserne. Samtidig får I adgang til
lanceringsmateriale til hvert enkelt værktøj. Nemmere kan
det ikke blive.
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