ADOPTION
READINESS TOOL
(ART)
Kostnadseffektiv och varaktig
programvaruanpassning med HP ART
Solution brief

HP Adoption Readiness Tool (ART) är en
utvecklingsplattform där du skapar komplett
innehåll för IT-utbildning, dokumentation
och prestandasupport från en och samma
källa. Genom ART tillhandahålls färdiga
simuleringsbaserade kurser för HP Softwares olika
programvaror som du enkelt kan anpassa och som
dina användare kan få tillgång till när som helst
och var som helst. Med ART får dina användare
kompetens att använda HP Software mycket snabbare.

Med ART blir det betydligt enklare
och kostnadseffektivare att ta
fram, distribuera och uppdatera
produktivitetshöjande utbildning i
samband med programvaruutrullningar.
ART är klart att användas från dag
ett med HPs färdiga, expertutformade
innehåll och erbjuder högkvalitativ
inlärning i egen takt av HP Softwares
processflöden och nyckelfunktioner.
ART ger dock mycket mer än en vanlig
färdigpaketerad utbildningslösning.
Produkten innehåller nämligen ett mycket
kraftfullt redigeringsverktyg med vilket du
enkelt anpassar och skapar eget innehåll
för hela IT-miljön. ART kan användas av
såväl experter som amatörer för att enkelt
registrera skärmaktiviteter och publicera
dem i dussintals utmatningar, vilket sparar
tid i alla faser av projektet. Med ART kan
du dessutom skapa eller översätta innehåll
till 30 språk för att utplåna geografiska
barriärer. ART låter dig också uppdatera
allt innehåll i takt med att affärsprocesserna
förändras.

Huvudfunktioner
Skapa
Utgå från det innehåll som våra experter
tagit fram och anpassa och utöka det
sedan så att det motsvarar din unika
programvarukonfiguration. ART-simuleringar
kan enkelt redigeras och kompletteras med
kommentarer, processflödesdiagram och
utvärderingar.
Publicera
ART är en källa från vilken du omedelbart
kan publicera många olika typer av
material via förkonfigurerade mallar, bland
annat för affärsprocessdokument, testskript,
praktiska simuleringar, arbetsinstruktioner,
läromedel för klassrumsundervisning,
demonstrationer och mycket mer.
Engagera
ART ger användarna enkel tillgång
till simuleringsbaserade kurser eller
snabbrepetitioner och arbetsinstruktioner
via inlärnings- och supportportalen. Tack

vare mobil inlärning kan användarna öva
när de vill och hur de vill.
Utöka
ART kan användas för att ta fram material
för alla Windows- eller webbaserade
applikationer, vilket innebär att du kan dra
nytta av den ökade produktiviteten i hela
IT-verksamheten.

Fördelar
Håll dig ett steg före
Tack vare färdigt innehåll från HP kan ditt
team förbereda sig flera månader i förväg
inför nya implementeringar med hjälp
av praktiska simuleringar, innan det nya
systemet ens har installerats. Allteftersom
projektet fortskrider kan du enkelt anpassa
det färdiga innehållet och snabbt skapa
eget innehåll.
Optimera investeringen i programvara
Genom att snabbt öka personalens
kompetens minskar du antalet fel och
främjar produktiviteten.
Sänk de totala ägandekostnaderna
Skär ned på utvecklingskostnaderna genom
att snabbt skapa användarsimuleringar och
innehåll. Snabb produktion av dussintals
utmatningar från en inmatning ger också
lägre kostnader.
Sänk supportkostnaderna
Dina användare kan lösa problem på
egen hand genom att använda ART:s
simuleringar av arbetsinstruktioner och
din helpdesk kan skapa interaktiva
demonstrationer direkt vid behov.
Minska risken
Leverera konsekvent innehåll angående
bästa praxis på alla avdelningar, på alla
språk och i alla länder för att förbättra
regelefterlevnaden.

Varför ART?
Användarnas kompetens är avgörande
för att du ska kunna optimera din
investering i programvara. Med ART blir
det enklare och kostnadseffektivare att
hjälpa din personal att uppnå kompetens
genom engagerande simuleringar,
dokumentation och inlärningsmaterial.
Personalen kan omedelbart få tillgång
till simuleringsbaserat innehåll och
supportverktyg, när som helst och var som
helst. De kan få snabbrepetitioner som på
nytt gör dem produktiva på några minuter.
Allt innehåll kan dessutom uppdateras från
en enda ART-källa, vilket gör det enkelt att
anpassa användarnas kunskaper till de
olika stegen i programvarans livscykel.
Kompetent personal kräver mindre support.
De får ut maximalt av programvaran fyra
gånger snabbare än personal som inte
får effektiv utbildning. De ser också till att
programvaran ger det avsedda mervärdet.
Styrkan i din programvara är beroende av
dem som arbetar med den. Kontakta oss
så får du se hur ART påverkar personalens
programvarukompetens och optimerar
produktiviteten.

Om du vill veta mer, tala
med din HP säljare eller
maila oss på
In Europe, Middle East and Africa
sweducationbdm@hp.com
In the Americas
hpse.sales.ams@hp.com
In Asia Pacific and Japan
hpse.sales.apj@hp.com

Ge ledningen insyn
Ge ledningen insyn i användarnas
kunskaper, organisationens beredskap och
möjligheterna till ytterligare utbildning.

Get connected
www.hp.com/go/getconnected
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