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Learning made easy
Interspiro eLearning är det perfekta verktyget för individer och organisationer 
att kontinuerligt utveckla kompetensen kring våra produkter. Med den inbyggda 
statistiken är det också den perfekta lösningen för att hålla reda på tillgänglig 
kompetens.  

Den webbaserade online-lösningen ger dig kunskap närhelst det passar dig, 
utan att begränsa din dagliga verksamhet. Interaktiva kurser med steg för steg-
instruktioner med videor och bilder ger en ovärderlig förståelse för hur man 
använder och servar våra produkter.
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Anmälan

Anmäl dig till Interspiro Academy eLearning genom att gå till www.interspiro.se och klicka på 
Service & Support / Utbildning och fyll i formuläret.

• Databas för individer och chefer

• Personlig användarprofil

• Statistik på kompetens

• Ökad kompetens

• Interaktiv miljö för användaren

• Tillgänglig när som helst

• Tillgänglig överallt

• Exklusiv tillgång till teknisk  
dokumentation
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Ett system - för all din kompetens
Kontroll 
eLearning-systemet ger en fullständig översikt över kunskap och kompetens både på 
individnivå och på organisationsnivå. Kurserna har en adaptiv inlärningsprocess som 
säkerställer en kontinuerlig ökning av kunskapen. Statistik är alltid tillgänglig, både 
för individer och hela organisationen, och kan visa tillgänglig kompetens för specifika 
produkter.

Planering 
Med kurskatalogen direkt tillgänglig kan du välja när, var och hur du fortsätter din 
utbildning. Genom att skapa grupper kan du organisera dina egna kurser internt och 
rekommendera relevanta deltagare.

Fördelar

Du får personlig tillgång till dokumentation baserat på din användarprofil. Inbäddade 
videor ger dig steg-för-steg-instruktioner om hur du använder och servar produkterna. 
Genom att använda eLearning-systemet är du säker på att alltid använda den senaste 
tillgängliga dokumentationen och informationen.

Den dagliga verksamheten påverkas inte, även mitt i en kurs kan du göra en utryckning, 
fortsätt sedan bara där du slutade.

Funktioner och fördelar

Systemkrav
 

• Alla typer av enheter med webbläsare
• Rekommenderad webbläsare är Chrome och Mozilla
• Internet Explorer måste vara version 10 eller senare


