KURSUSADMINISTRATION
• Hvordan sikrer vi overblik over kursussituationen?
• Hvordan sparer vi tid på kursusadministration?
• Hvordan sikrer vi kommunikationen omkring kurserne?
• Hvordan sikrer vi, at det er de rette, der tideles kurserne?

BESKRIVELSE

For at minimere tidsforbruget og skabe overblik
over kursusadministrationen er det en stor fordel at
styre processen i et kursussystem. Kursuskataloget
skal holdes ved lige – kursusopslag og kursustilmelding og tildeling skal køres korrekt og tidsfrister skal
overholdes. Mange interessenter er involveret og skal
informeres løbende om sidste status, og endelig skal
kurset evalueres.
Xafir Kursusadministration sikrer, at der styr på processerne gennem hele kursusflowet.

og for at sikre en så professionel håndtering som mulig,
er der behov for et system, der hele tiden gør, at der er
styr på mindste detalje og justering og at alt kommuni
keres ud til de rette personer på en enkel og overskuelig
måde.
Med Xafir kursusadministration opnås:
DD Effektive og enkle processer
DD Ressourceoptimering i kursusadministrationen

FUNKTIONALITET

DD Løbende opdaterede holdlister

Med Xafir Onboarding kan man blandt andet:

DD Kursusstatistik
Mulighed for at udarbejde oversigter efter behov

• Kurser oprettes:
Titel, tid, sted, underviser, tilmeldingsfrist mm
• Upload på hjemmeside

Xafir Kursusadministration kan anvendes som selvstændigt værktøj, men kan også suppleres med andre

• Online tilmelding

Xafir produkter efter behov.

• Statusstyring som viser:
Tilmeldte, accept, afslag, ventelister mm
• Evaluering af kurser
• Arkiv med logning af status på deltagere
RESULTATER

En kursusadministrator har mange bolde i luften,

H VA D E R X A F I R ?

Xafir Performance Systems er internetbaserede HR-systemer, der integrerer kompetenceudvikling, personlige mål/resultater og belønning, med henblik på at skabe sammenhæng
mellem den overordnede strategi og den daglige adfærd hos de ansatte.

FÅ MERE INFORMATION

Kontakt Xafir A/S for at få en udførlig præsentation af
Xafirs løsninger og disses anvendelsesområder.
Telefon: 86 98 57 22
E-mail: info@xafir.dk
www.xafir.dk

