
Med Acadre e-Learning får I:
 - Hjælp til selvhjælp og bedre udnyttelse af den eksisterende 
platform ved at give brugerne hurtig og nem adgang til viden 
og derved hjælpe brugerne til korrekt anvendelse af Acadre.

 - Fleksibel og mere omkostningseffektiv uddannelse af nye 
brugere.

 - Løbende udbygning og tilpasning af videoer, så værktøjet er 
up-to-date med den seneste version af Acadre.

Brugerne får dermed muligheden for, uafhængigt af tid og sted,  
at få den nødvendige undervisning når behovet opstår. 

Hos Formpipe er vi stærkt optaget af, at I får det maksimale 
udbytte af jeres investering. Vi tilstræber derfor at give jer de 
bedst mulige værktøjer til at understøtte brugerens anvendelse 
af systemet. 

Da brugerens indsigt og forståelse for systemets muligheder er 
en forudsætning for at høste gevinsterne, kan e-Learning være 
en nem og billig måde til at opnå dette.

Hvis du vil høre mere om Acadre e-Learning, 
kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller 
info.dk@formpipe.com.

Acadre e-Learning gør det nemt for alle i 
organisationen at blive dygtige til Acadre.
Acadre rummer et stort antal funktioner og mange forskellige 
anvendelsesmuligheder, der tilsammen giver den enkelte bruger 
et righoldigt udvalg af faciliteter til digital understøttelse af 
sags- og dokumenthåndteringen. Systemet er designet til at gøre 
det nemt for brugere at opnå digitale gevinster.

Formålet med Acadre e-Learning er at tilbyde nye brugere at 
blive introduceret til grundlæggende funktionaliteter i Acadre, 
såvel som at give den erfarne bruger mulighed for hurtigt og ef-
fektivt at bliver opdateret på, hvordan ny funktionalitet bruges.

Et digitalt læringskoncept
Acadre e-Learning er hjælp til selvhjælp, så alle i organisationen 
hurtigt og enkelt kan få øjeblikkelig assistance via videoer til at 
bruge systemet optimalt - uden at involvere andre. 

Acadre e-Learning indeholder mere end 100 videoklip fordelt på 
18 områder. Alle klip giver på en pædagogisk og let tilgængelig 
facon brugeren mulighed for nemt og enkelt at få viden om en 
specifik funktionalitet.

Acadre e-Learning

”Få viden  
når det passer dig 

- gør undervisningen 
digital og spar tid”
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