ADOPTION
READINESS TOOL
(ART)
Adaptarea economică şi sustenabilă a softwareului cu HP ART
Solution brief

HP Adoption Readiness Tool (ART) este o
platformă unică de dezvoltare pentru crearea
la preţuri competitive de conţinut cuprinzător
de educaţie IT, documentaţie şi asistenţă la
funcţionare. ART furnizează cursuri predefinite
pe bază de simulare în software-ul HP, pe care le
puteţi particulariza simplu şi care pot fi accesate de
utilizatori oricând şi oriunde. Cu ART, utilizatorii dvs.
obţin mult mai rapid competenţe în software-ul HP.

ART realizează noi niveluri de simplitate
şi accesibilitate în efortul de a produce,
distribui şi actualiza instrumente
educaţionale de îmbunătăţire a
productivităţii în susţinerea ciclurilor de
dezvoltare pentru software. ART livrează
rezultate încă din prima zi pe baza
conţinutului HP realizat de experţi şi gata
de utilizat, asigurând instruire de înaltă
calitate, în ritmul dorit, în privinţa fluxurilor
de proces şi a activităţilor cheie din
software-ul HP. Dar ART depăşeşte cu mult
experienţa educaţională normală la cheie.
Include un instrument de elaborare foarte
puternic, care vă permite să particularizaţi
şi să creaţi simplu propriul conţinut în
întregul mediu IT. ART poate fi utilizat
deopotrivă de experţi şi de non-experţi
pentru a înregistra pur şi simplu activitatea
de pe ecran şi a o publica în zeci de
modalităţi, ajutând la reducerea timpului
necesar pentru fiecare pas al proiectului.
Mai mult, cu ART puteţi să creaţi sau să
traduceţi conţinut în 30 de limbi, pentru a
elimina barierele geografice. Şi pe măsură
ce procesele se modifică, ART vă permite
să actualizaţi simultan întregul conţinut.

Caracteristici cheie
Creare
Începeţi cu cunoştinţele noastre de
specialitate, apoi particularizaţi şi
completaţi acest conţinut pentru a
corespunde cu configuraţia unică a
software-ului dvs. Simulările ART pot
fi editate simplu şi pot fi susţinute cu
comentarii, scheme-bloc şi evaluări.
Publicare
ART asigură o singură sursă de la care
puteţi să publicaţi imediat o gamă largă
de materiale prin şabloane preconfigurate.
Acestea includ documente pentru procese
de afaceri, scripturi de testare, simulări
practice interactive, asistenţă pentru lucrări,
ghiduri de instruire pentru săli de clasă,
demonstraţii privind modul de procedură şi
multe altele.
Angrenare
ART le oferă utilizatorilor acces simplu
la cursuri pe bază de simulare sau
mementouri instantanee şi asistenţă pentru
lucrări prin portalul de instruire şi asistenţă.

Instruirea mobilă le permite utilizatorilor să
exerseze când şi cum doresc.
Extindere
ART se poate utiliza pentru a crea materiale
pentru orice aplicaţie bazată pe Windows
sau pe web, astfel încât îmbunătăţirile
productivităţii să poată fi extinse la nivelul
întregii dvs. firme IT.

Beneficii
Reuşită
Conţinutul HP pre-încorporat vă
poziţionează echipa cu luni de zile în
avans pentru noile implementări, furnizând
simulări interactive chiar şi înainte de a fi
instalat noul sistem. Pe măsura avansării
proiectului, puteţi să particularizaţi simplu
conţinutul livrat şi să îl creaţi pe al dvs.
Optimizarea investiţiei în software
Prin creşterea rapidă a competenţelor
echipelor, veţi reduce erorile şi veţi
impulsiona productivitatea.
Reducerea costului total de deţinere
Reduceţi costurile de dezvoltare creând
rapid simulări şi conţinut pentru utilizatori.
Reduceţi şi mai accentuat costurile prin
crearea a zeci de documente dintr-o
singură sursă de material.
Reducerea costurilor de asistenţă
Utilizatorii pot să rezolve personal
probleme utilizând simulările de asistenţă
pentru lucrări din ART, iar biroul dvs.
de asistenţă poate să creeze din mers
demonstraţii interactive privind modul de
procedare.
Reducerea riscurilor
Asiguraţi conţinut consistent privind
practicile optime pentru toate
departamentele, limbile şi ţările/regiunile
pentru a impune conformitatea.

De ce ART?
Utilizatorii competenţi sunt cruciali pentru
a vă optimiza investiţia în software. ART
face mai accesibil şi mai simplu să vă
ajutaţi personalul să obţină competenţe
prin realizarea de simulări, documentaţie şi
materiale de instruire antrenante. Personalul
poate să acceseze imediat conţinut bazat
pe simulări şi instrumente de asistenţă,
oricând şi oriunde. Furnizează mementouri
instantanee care îi fac din nou productivi în
câteva minute. Şi toate ieşirile de conţinut
pot fi actualizate de la singura sursă ART,
simplificând menţinerea competenţelor
utilizatorilor în pas cu ciclul de viaţă al
software-ului.
Personalul competent necesită mai puţină
asistenţă. Participanţii obţin cel mai mult de
la software, de patru ori mai repede decât
echipele fără instruire eficientă. Totodată
garantează faptul că software-ul îşi arată
valoarea urmărită. Dacă aveţi un software
care are doar aceeaşi putere precum cei
care îl utilizează, contactaţi-ne pentru
a vedea modul în care ART transformă
eficienţa software-ului pentru a optimiza
productivitatea echipei dvs.

Pentru a discuta cu noi,
contactaţi reprezentantul
de vânzări HP
În America
hpse.sales.ams@hp.com
În APJ
hpse.sales.apj@hp.com
În EMEA
sweducationbdm@hp.com

Vizibilitate pentru management
Asiguraţi vizibilitate asupra competenţelor
utilizatorilor, a abilităţilor lor
organizaţionale şi a oportunităţilor pentru
instruire suplimentară.

Get connected
www.hp.com/go/getconnected
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