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Nástroj Adoption Readiness Tool (ART) společnosti
HP je vývojová platforma, která vám umožní
vytvářet na jednom místě komplexní dokumentaci,
školení a další podpůrné materiály, které vašim
zaměstnancům usnadní práci s novými technologiemi.
Obsahuje několik již hotových kurzů, které hojně
využívají cvičné prostředí a které můžete velmi snadno
upravit podle svých konkrétních potřeb. Uživatelé si je
pak mohou prostudovat takřka kdykoli a kdekoli. Díky
nástroji ART se se softwarem HP naučí pracovat skutečně
rychle.

Nástroj ART je bezkonkurenčně
nejdostupnější a nejsnáze použitelný nástroj
pro vytváření, zveřejňování a aktualizaci
školicích materiálů, které uživatelům po
zavedení nového softwaru pomáhají
dosáhnout potřebné úrovně produktivity.
Součástí aplikace je kvalitní hotový obsah
zpracovaný odborníky společnosti HP,
díky kterému se vaši zaměstnanci mohou
s procesy a klíčovými operacemi nového
softwaru HP začít seznamovat vlastním
tempem již od prvního dne. Nástroj ART
však nabízí mnohem více než standardní
školicí balíček. Obsahuje totiž výkonný
nástroj pro tvorbu, pomocí něhož můžete
v rámci celého svého prostředí IT snadno
upravovat hotový obsah a také vytvářet
obsah vlastní. Pomocí nástroje ART dokáží
jak specialisté, tak běžní uživatelé bez
problémů zaznamenat činnost probíhající
na obrazovce a poté záznam publikovat na
řadě míst současně. To podstatně zrychluje
práci na projektu. Nástroj navíc pomáhá
bořit jazykové bariéry, protože obsah lze
vytvářet ve 30 jazycích světa, případně
jej do kteréhokoli z těchto jazyků přeložit.
Kromě toho umožňuje opravdu pružně
reagovat na změny obchodních procesů
– veškerý obsah je možné aktualizovat v
jediném kroku.

Hlavní funkce
Tvorba
Nástroj obsahuje materiály zpracované
experty společnosti HP, které můžete
libovolně upravovat a rozšiřovat tak, aby
přesně odpovídaly konfiguraci vašeho
softwaru. Cvičné prostředí lze snadno
pozměnit a doplnit popisky a schématy a
hodnoceními procesů.
Zveřejnění
Prostřednictvím nástroje ART a jeho
přednastavených šablon je možné v jednom
kroku zveřejnit množství různých materiálů.
Může jít například o dokumenty týkající
se obchodních procesů, testovací skripty,
praktické cvičné úkoly, různé pomůcky,
materiály pro přímou výuku, ukázky
postupů apod.
Využití
Výukové i opakovací kurzy a užitečné
pomůcky jsou přístupné prostřednictvím

portálu pro výuku a podporu. Systém
mobilní výuky poskytuje uživatelům
mimořádnou volnost a šíři možností.
Rozšiřování
V nástroji ART lze vytvářet materiály
pro jakékoli aplikace využívající systém
Windows a webové aplikace – proto
můžete očekávat zvýšení produktivity v
rámci celé organizace IT.

Výhody
O krok napřed
Díky hotovému obsahu od společnosti HP
se na zavedení nového softwarového řešení
můžete připravit dopředu. Se systémem se
můžete seznámit ve cvičném prostředí již
několik měsíců před jeho instalací. Později
můžete standardní obsah velmi jednoduše
upravit podle svých potřeb nebo rychle
vytvořit vlastní materiály.
Maximální využití investice do softwaru
Čím rychleji si vaši zaměstnanci osvojí
práci s novým řešením, tím dříve se dokáží
vyvarovat chyb a využívat technologie
produktivním způsobem.
Snížení celkových nákladů na vlastnictví
Rychlé vytvoření cvičného prostředí a
podpůrného obsahu znamená nižší náklady
na vývoj. Další úsporu zaručuje možnost
využít stejný materiál v několika různých
formách.
Snížení nákladů na podporu
Díky pomůckám v nástroji ART mohou
uživatelé řešit řadu problémů zcela
samostatně a zaměstnanci oddělení
podpory mohou průběžně vytvářet
interaktivní ukázky postupů.
Snížení rizik
Pomocí nástroje ART můžete snadno
zpřístupnit svá pravidla a zásady všem
zaměstnancům – bez ohledu na to, jakým
jazykem hovoří a ve kterém oddělení či
regionu pracují – a snáze vymáhat jejich
dodržování.

Proč zvolit nástroj ART?
Nezbytným předpokladem plného
využití investice do softwarového
vybavení je kvalitní zaškolení jeho
uživatelů. Nástroj ART umožňuje tvorbu
atraktivních cvičných situací, přehledné
dokumentace a výukových materiálů, které
významně usnadňují seznámení s novými
technologiemi. Výukový obsah a nástroje
podpory lze využívat prakticky kdykoli a
kdekoli. Nástroj nabízí také opakovací
kurzy, které uživatelům pomohou rychle
osvěžit znalosti. Veškerý obsah je možné
aktualizovat na jediném místě, a proto je
skutečně snadné zajistit, aby uživatelé měli
k dispozici všechny informace, které v dané
fázi životního cyklu aplikace potřebují.
Dobře zaškolení zaměstnanci jsou
mnohem samostatnější. Dokáží software
produktivně využívat až čtyřikrát rychleji
než zaměstnanci bez řádného výcviku
a postarat se o to, aby vám investice do
softwaru přinesla očekávaný zisk. Přínos
technologií je přímo úměrný schopnostem
jejich uživatelů. Proto nás kontaktujte
a přesvědčte se na vlastní oči, jakým
způsobem může nástroj ART pomoci zvýšit
produktivitu vašeho týmu.

Obchodního zástupce
společnosti HP můžete
kontaktovat na těchto
adresách:
Severní a Latinská Amerika
hpse.sales.ams@hp.com
Asie, Tichomoří a Japonsko
hpse.sales.apj@hp.com
Oblast EMEA
sweducationbdm@hp.com

Lepší informovanost vedení
Vedoucí pracovníci získají lepší představu o
kvalitách svých zaměstnanců, připravenosti
oddělení na změnu a potřebách dalšího
vzdělávání.
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www.hp.com/go/getconnected
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