Superbrugeruddannelse

Motivation
Superbrugerrollen er en central funktion for driften af InsuBiz. Superbrugeren er virksomhedens fremmeste hjælpestation
ved spørgsmål og indkøring af nye medarbejdere, og samtidig en vigtig koordinerende person for InsuBiz. Med
uddannelsen ønsker vi at sætte fokus på det ansvar rollen indebærer samtidig med at vi sætter fokus på funktioner i
systemet, der bør være styret af/koordineret med superbrugeren. Uddannelsen sætter også fokus på superbrugerens rolle
i forhold til brugernes løbende ønsker til udvikling af InsuBiz-løsningen.
Kursusindhold
•
•
•
•
•

Fokus på superbrugerrollens mandat
Fokus på kernefunktioner i systemet, som bør være styret af/koordineret med superbrugeren
Fokus på den kommunikative del af rollen i forhold til systemets løbende udvikling
Fokus på ønsker fra brugerne til den fortsatte udvikling af InsuBiz-løsningen
Fokus på erfaringer fra varetagelse af rollen hos de enkelte deltagere

Kurset er tilrettelagt med øvelser.
Kursusdatoer
Se kursuskalender.
Kurset er i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00, og forplejning er inkluderet.
Kursuspris og -sted
Uden beregning. Kurser afholdes på vores adresser i henholdsvis Skanderborg og Hørsholm. Tilmeldingsfrist 3 uger før
kursets afholdelse.
Antal deltagere
For kursets gennemførelse skal være tilmeldt min. 5 deltagere. Der kan være max. 8 deltagere på et hold. Pladserne
fordeles efter først-til-mølle. Tidsfristen for tilmeldelse til et kursus er 3 uger før kursusstart. Tilmelding er bindende.
Tilmeld dig kurset her
Andet
Det anbefales altid at medbringe PC med adgang til egen InsuBiz applikation. Trådløst netværk vil være tilgængeligt på
kursusstederne.
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