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Oprogramowanie Adoption Readiness Tool (ART)
firmy HP zapewnia spójną źródłową platformę
tworzenia, która pozwala tanio opracowywać treści
edukacyjne, dokumentację i materiały pomocnicze
dotyczące zagadnień informatycznych. Narzędzie
ART zawiera wstępnie opracowane kursy oparte na
symulacjach oprogramowania firmy HP, które można w
prosty sposób dostosować i udostępnić użytkownikom
w każdym miejscu i dowolnej strefie czasowej.
Za pomocą narzędzia ART użytkownicy o wiele
szybciej niż dotychczas uzyskają umiejętności obsługi
oprogramowania firmy HP.

Narzędzie ART oferuje wyjątkową łatwość
użycia i pozwala obniżyć koszty procesów
produkcji, rozpowszechniania i aktualizacji
materiałów edukacyjnych związanych
z wdrażaniem oprogramowania. Dzięki
opracowanym przez ekspertów firmy
HP, gotowym do użytku materiałom
szkoleniowym wysokiej jakości, które
umożliwiają samodzielną naukę
przepływów procesów i głównych zadań
związanych z oprogramowaniem firmy
HP, narzędzie ART spełnia swoją rolę
już od początku użytkowania. Oferuje
przy tym więcej niż zwykłe gotowe
rozwiązania edukacyjne. Udostępnia
zaawansowane środowisko tworzenia
treści, za pomocą którego można łatwo
dostosowywać materiały i opracowywać
własne dokumenty obejmujące całe
środowisko informatyczne. Narzędzie ART
jest dostosowane do potrzeb zarówno
ekspertów, jak i nowicjuszy. Pozwala
bezpośrednio rejestrować czynności
wykonywane na ekranie i publikować
zawartość w wielu formatach, co skutkuje
oszczędnościami czasu na każdym
etapie projektu. Co więcej, dzięki temu
rozwiązaniu można tworzyć treści
lub tłumaczyć je na 30 języków, aby
całkowicie uniezależnić działalność od
granic geograficznych. Opcja jednoczesnej
aktualizacji całej zawartości pochodzącej
z narzędzia ART oznacza ważne
usprawnienie procesu biznesowego.

Główne funkcje
Tworzenie
Wykorzystując posiadaną wiedzę,
można dostosować i rozszerzyć dostępne
materiały tak, aby były zgodne z używaną
konfiguracją oprogramowania. Symulacje
narzędzia ART można łatwo edytować
oraz uzupełniać o komentarze, diagramy
przepływów procesów oraz i rozwiązań.
Publikowanie
Narzędzie ART oferuje wstępnie
skonfigurowane szablony, które pozwalają
w jednym środowisku publikować
różnorodne materiały. Szablony obejmują
dokumentację procesów biznesowych,
skrypty testów, ćwiczenia praktyczne
oparte na symulacjach, pomoce do
konkretnych zadań, poradniki dotyczące
szkoleń stacjonarnych, demonstracje
procesów i inne treści.

Przyciąganie uwagi
Za pomocą narzędzia ART można łatwo
uzyskiwać dostęp do kursów z symulacjami
lub materiałów pozwalających szybko
odświeżyć wiedzę, a także do innych
pomocy oferowanych w portalu nauki i
wsparcia. Opcja nauki mobilnej pozwala
użytkownikom ćwiczyć umiejętności
również w podróży.

utrzymywaniu zgodności z zasadami
obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Rozszerzanie
Za pomocą narzędzia ART można
opracowywać materiały związane z
dowolną aplikacją — zarówno sieciową,
jak i przeznaczoną dla systemu Windows.
W ten sposób zwiększona wydajność
obejmuje całe przedsiębiorstwo
korzystające z rozwiązań informatycznych.

Dlaczego warto wybrać
narzędzie ART?

Korzyści
Przewaga nad konkurencją
Wstępnie opracowana zawartość firmy
HP skraca czasy wdrażania nowych
rozwiązań o całe miesiące, gdyż zespoły
otrzymują symulacje praktyczne jeszcze
przed zainstalowaniem nowych systemów.
W miarę postępów projektu można w
prosty sposób dostosowywać dostarczane
materiały oraz szybko tworzyć własne.
Optymalizacja inwestycji w
oprogramowanie
Szybkie przekazywanie nowych
umiejętności członkom zespołów pozwala
ograniczyć liczbę błędów i zwiększa
produktywność.
Zredukowany całkowity koszt posiadania
Efektywne opcje tworzenia symulacji
i zawartości przez użytkowników
zmniejszają koszty produkcji materiałów.
Narzędzie umożliwia błyskawiczne
generowanie plików w dziesiątkach
formatów na podstawie jednego zestawu
danych, co przyczynia się do dalszego
ograniczenia kosztów.
Mniejsze koszty udzielania wsparcia
Dostępne w narzędziu ART symulacje
pomagające wykonywać zadania
ułatwiają użytkownikom samodzielne
rozwiązywanie problemów. Pracownicy
pomocy technicznej mogą na bieżąco
tworzyć demonstracje procesów.
Niższe ryzyko
Oprogramowanie umożliwia dostarczanie
optymalnych rozwiązań o spójnym
charakterze dla wielu działów, języków
i obszarów geograficznych, co sprzyja

Zarządzanie widocznością
Rozwiązanie pozwala śledzić umiejętności
użytkowników i stopień przygotowania
organizacji do różnych scenariuszy, a
także oferuje opcje zdobywania nowych
umiejętności.

W celu optymalnego wykorzystania
możliwości programów użytkownicy
muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Za
pomocą narzędzia ART przekazywanie
umiejętności przebiega tanio i w prosty
sposób — za pomocą ciekawych symulacji,
dokumentacji i materiałów szkoleniowych.
Pracownicy mogą o każdej porze, z
dowolnego miejsca uzyskać dostęp do
symulacji i narzędzi wsparcia. Materiały
do szybkiego powtarzania ważnych
informacji ułatwiają powrót do pracy na
odpowiednim poziomie produktywności.
Wszystkie dokumenty wyjściowe można
aktualizować na podstawie jednego źródła
danych w narzędziu ART, dzięki czemu
informowanie użytkowników o zmianach w
oprogramowaniu jest wyjątkowe proste.
Pracownicy posiadający dużą wiedzę
rzadziej wymagają wsparcia. Potrafią
oni w pełni wykorzystać możliwości
programów czterokrotnie szybciej
niż zespoły, które nie są właściwie
szkolone. Takie osoby gwarantują wysoką
opłacalność inwestycji w oprogramowanie.
Programy są tylko tak wydajne, jak
korzystający z nich użytkownicy.
Zapraszamy do skontaktowania się z
nami w celu poznania nowych metod
używania programów i opcji optymalizacji
wydajności zespołów, jakie oferuje
narzędzie ART.

W tym celu prosimy o
kontakt z przedstawicielem
handlowym firmy HP:
W Ameryce
hpse.sales.ams@hp.com
W regionie Azji, Pacyfiku i Japonii
hpse.sales.apj@hp.com
W regionie EMEA
sweducationbdm@hp.com

Get connected
www.hp.com/go/getconnected
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