Strategisk kompetensutveckling
Tuffa lagkrav kräver ledningssystem i flera
branscher. För att möta krav och
förväntningar finns behov av
kompetensutveckling i alla verksamheter.
En webbaserad plattform för lärande ger
ett kraftfullt och enkelt systemstöd för
verksamhetens kompetensutveckling.
Plattformen består av olika funktioner som
tillsammans ger effektiva verktyg för
lärande, informationsspridning, enkäter,
tester och uppföljning.

Vår tjänst omfattar all administration
knutet till plattformen vilket ger
omedelbara kostnadsbesparingar och
tidsvinster. Inga övriga investeringar krävs
och semester eller sjukdom är inget
orosmoment.
Vår kombination av systemkunskap samt
erfarenhet av ledning och verksamhetsutveckling gör oss till en unik samarbetspartner vad gäller kompetens och metodstöd.

Systemstöd
Den webbaserade plattform vi erbjuder är väl
beprövad och används av ca 70 kunder i 10 länder
med över 200 000 användare.
Vår tjänst tillgodoser krav vad gäller:
Verksamhetsanpassning: Kundens specifika
behov av strategisk kompetensutveckling och
utbildning kan enkelt tillgodoses i plattformen då
den stöder många olika pedagogiska metoder.
Prisvärt: I vår plattform hyr kunderna in sig
utifrån aktuellt antal medarbetare. Systemet har
redan en grundanpassning med möjlighet till
individuella inställningar. Hyrlösningen ger ett
kraftfullt verktyg till låg kostnad.

Uppföljning: Plattformens utformning stödjer
arbetsgivarens behov utifrån aktuell lagstiftning
samt eventuella ISO-certifieringar. Vår plattform
ger de underlag kunden behöver i form av
statistik och uppföljning på individ och
organisationsnivå.
Miljövänligt: Med hjälp av vår plattform
möjliggörs användning av nya pedagogiska
metoder som minskar kundens miljöpåverkan.

Exempel på användningsområden







E-baserat lärande
Kompetenscertifikat
Enkäter
Kunskapstester
Verifierad informationsspridning
Kursadministration

Kostnadseffektivt: Utbildning kan bli mycket
kostsam med schemaförändringar och vikarier.
Med hjälp av vår plattform kan medarbetaren när
som helst genomföra olika typer utbildning, svara
på enkäter, ta del av viktig information och
mycket mer. Även traditionella intranätlösningar
kan ersättas av plattformen

Vårt erbjudande
Vi erbjuder en komplett tjänst och ett
helhetsåtagande inom strategisk kompetensutveckling. Vår tjänst innefattar ett kraftfullt
systemstöd, komplett administration och support
samt möjligheten att få konsulthjälp vid specifika
aktiviteter eller tillfällen. Med hög tillgänglighet
och personlig service erbjuder vi alla typer av
organisationer en fungerande och effektiv
kompetensförsörjningsprocess.

Prisexempel



Tillgång till plattform inklusive all
administration och support
Grundanpassning inklusive möjlighet till
individuella inställningar.
Från

3900 kr/mån

(Ex. moms. Gäller för 75 användare.)
Uppstartskostnad tillkommer.

Vårt erbjudande är unikt och fördelarna med att
anlita oss är många:
Snabb implementering och driftsättning utan krav
på specifika planer eller resurser från kunden.
Möjlighet att nyttja tjänsten under begränsad tid
för specifika ändamål, t.ex. vid
genomförande av en e-utbildning, ett
kunskapstest eller en medarbetarenkät.
Enkelt att avsluta tjänsten med full tillgång till
systemdata.
Inget krångel med semestrar eller sjukdom.
Vi garanterar tillgänglighet till system och
administration.
Vi har lång erfarenhet av verktyget samt att
arbeta med kompetensutveckling och kan
föreslå lösningar utifrån olika behov. Vi bistår
även gärna med förmånliga konsulttjänster, t.ex.
vid framtagande av e-utbildning eller utformning
av tester.

Vi tillämpar fast prissättning för administration
och support. Som kund vet man vad
systemplattform och administration kostar
varje månad. Vår erbjudande är alltid mer
kostnadseffektivt än att nyttja egen
administrativ personal.
Exempel på vad som ingår i vid hyra av
systemplattform:








Lägga upp och ta bort användare samt
hantera behörigheter
Lägga upp utbildnings- och
informationsmaterial
Ta fram rapporter och statistik
Skapa enkäter och tester utifrån
kundunderlag
Administrera kallelser och
utbildningskatalog
Ge support till medarbetare och chefen
Rådgivning kring plattformens
användning



Boka tid i dag




Vi kommer till er och förevisar
systemet samt visar praktiska
exempel på användningsområden
inom er verksamhet

www.visionL.se

Pris baseras på antal användare och
eventuella specialanpassningar.
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