ENABLE NOW PACKAGE

DE FAVORIETE LERAAR
VAN UW ORGANISATIE
De Ctac Enable Now Package stelt bedrijven
in staat training en support weer eenvoudig te
maken voor werknemers door ze te voorzien van
actuele en gebruiksvriendelijke digitale content.

De kracht van enterprise software kan uw organisatie echt vooruit te helpen.
Maar uw gebruikers bepalen uiteindelijk het rendement dat u uit technologie
haalt. Niet alleen wanneer u een nieuwe software implementeert, maar ook
als oplossingen al in gebruik zijn. Daarom is het van belang dat uw
medewerkers snel bekwaam zijn (of blijven) met nieuwe software en
processen. Zodat u sneller waarde haalt uit uw investering.
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“Medewerkers leren met SAP Enable
Now tijdens hun werkzaamheden hoe ze
het maximale uit onze software halen”

Onze package bestaat uit drie verschillende servicelevels:
Brons

Installatie en training van auteurs om content
te maken

Zilver

Brons + Ctac-experts helpen bij het maken en
beheren van content

Goud

Zilverpackage + contenttemplates en
ondersteuning bij het opstellen van een
trainings- en support aanpak

Service voor uw unieke situatie
Ctac Learning & Change helpt organisaties bij het opleiden, trainingen en ondersteunen van gebruikers. Als SAP

VOORDELEN
 Unieke combinatie - snel aan de slag dankzij de slimme software van SAP en de kennis en service van Ctac.
 Eén platform - alle materialen voor training en support op één plek.
 A
 ltijd een helpende hand - biedt uw gebruikers altijd en overal de juiste content om ze te leren omgaan met
uw applicaties.
 M
 inder IT-support - bevorder de zelfredzaamheid van gebruikers zodat ze niet of nauwelijks de hulp hoeven in
te schakelen van de IT service desk.
 Minder kosten - bespaar tot wel 70 procent aan kosten die u normaal gesproken betaalt aan training en service.
 C
 ontent in een handomdraai - creëer snel nieuwe trainingsdocumentatie, instructievideo’s en e-learnings en
profiteer van Ctac-templates die speciaal zijn gemaakt om snel aan de slag te gaan met SAP Enable Now.

Meer weten over Ctac Enable Now Package? Neem dan contact met ons op.
Email: info@ctac.nl
Tel: +31 (0)73 692 06 92
www.ctac.nl

