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Költséghatékony és fenntartható
szoftveradaptáció a HP ART segítségével
Solution brief

A HP Adoption Readiness Tool (ART) megoldása
egy önálló szerkesztői platform, amellyel
költséghatékonyan lehet teljes körű IT oktatási,
dokumentációs és üzemeltetéstámogató tartalmakat
létrehozni. Az ART a HP szoftverekhez nyújt előre
definiált, ugyanakkor könnyen testreszabható
tartalmakkal szimuláció-alapú kurzusokat,
amelyek bármikor, bárhol elérhetők a felhasználók
számára. Az ART segítségével a felhasználók sokkal
gyorsabban sajátíthatják el a HP szoftverek hatékony
alkalmazásának lépéseit.

Az ART új megközelítést nyújt a
szoftverek bevezetéséhez kapcsolódó,
hatékonyságot növelő oktatóanyagok
készítése, terjesztése és frissítése terén
mind az egyszerűség, mind a kedvező
ár-érték arány szempontjából. Az ART
már bevezetésének első napjától kezdve
készen áll a HP szakértők által fejlesztett
tartalmaival, minőségi - saját tempóban
végezhető - tananyagot biztosítva a HP
szoftverfolyamatok és fontos feladatok
elsajátításához. Emellett az ART sokkal
több, mint egy szokásos oktatási anyag.
Olyan széles felhasználhatósági körű
szerkesztői eszköz, amellyel könnyen
testreszabható saját tartalmak hozhatók
létre a teljes IT környezetben. Az ART
kezdők által is könnyen használható, a
képernyőn végzett műveletek, lépések
egyszerűen rögzíthetőek, és a kész anyag
tucatnyi módon publikálható, így a folyamat
minden lépésében idő takarítható meg.
Mi több, az ART segítségével a különféle
tartalmak mintegy 30 nyelven hozhatók
létre vagy fordíthatók le, ezáltal a földrajzi
akadályok is leküzdhetők. Az ART azt is
lehetővé teszi, hogy az alkalmazó az üzleti
folyamatok változása esetén a kapcsolódó
tartalmakat a változással egy időben
frissítse.

Főbb jellemzők
Létrehozás
Kezdje a megoldásra előkészített
tananyagunkkal, majd szoftvere
egyedi konfigurációjának megfelelően
testreszabhatja és kiegészítheti ezt a
tartalmat. Az ART szimulációk könnyen
szerkeszthetők, és magyarázatokkal,
ábrákkal és elemzésekkel is kiegészíthetők.
Publikálás (Terjesztés, közzététel)
Az ART közös forrású felépítésének
köszönhetően azonnal publikálhatja a
különböző anyagokat előre konfigurált
sablonok felhasználásával. Ilyenek
dokumentumok például az üzleti folyamatdokumentumok, teszt leírások, gyakorlati
szimulációk, munkahelyi segédanyagok,
oktatótermi anyagok vagy útmutatók.
Felhasználók hozzáférése
Az ART könnyű hozzáférést biztosít
a felhasználóknak a szimulációalapú

kurzusokhoz, ismeret-frissítő
tanfolyamokhoz, valamint munkahelyi
segédanyagokhoz az oktatási és támogatói
portálon. A mobil tanulás segítségével
a felhasználók bármikor, bárhol
gyakorolhatnak.
További felhasználás
Az ART segítségével bármilyen Windows
vagy webalapú alkalmazáshoz
létrehozhatók anyagok, így az eszköz az
egész vállalat számára megoldást nyújthat
a hatékonyság növelésére.

Előnyök
Tegyen szert előnyre
Az előre elkészített HP tartalom
hónapokkal lendíti előre munkacsoportját
az új telepítések előtt, hiszen a gyakorlati
szimulációk már az új rendszer
bevezetése előtt alkalmazhatók. A projekt
előrehaladtával a tartalom könnyen
testreszabható, és gyorsan létrehozható
saját tartalom is.
Szoftverberuházás optimalizálása
A munkacsoportok kompetenciájának gyors
növelésével csökkenthető a hibák száma és
növelhető a termelékenység.
Teljes költségmutató csökkentése
Fejlesztési költségek csökkentése a
felhasználói szimulációk és tartalmak
gyors létrehozásával. Költségek további
csökkentése azáltal, hogy tucatnyi kész
dokumentum hozható létre gyorsan,
egyetlen forrásanyagból.
Támogatási költségek csökkentése
A felhasználók saját maguk oldhatják
meg a problémákat az ART munkahelyi
segédanyag-szimulációival, és a helpdesk
interaktív oktatóanyagokat hozhat létre,
munkáját végezve a produkciós rendszeren.

Miért az ART?
A hozzáértő felhasználók elengedhetetlenül
fontosak a szoftverberuházások
optimalizálásában. Az ART költséghatékony
és egyszerű megoldást nyújtva segíti elő
a kollégák kompetenciájának fejlesztését
testreszabott szimulációk, dokumentációk és
oktatóanyagok létrehozásával. A dolgozók
azonnal, bármikor, bárhol elérhetik a
szimulációalapú tartalmakat és támogatási
eszközöket. Azonnali hozzáférést biztosít
az ismeret-frissítő tanfolyamokhoz is, amely
elvégzése után a felhasználók percek alatt
visszatérhetnek munkájukhoz. Minden kész
tartalom frissíthető egyetlen ART forrásból,
így a felhasználók tudása lépést tarthat a
szoftver életciklusával.
A hozzáértő dolgozóknak kevesebb
támogatásra van szükségük. Négyszer
gyorsabban használják ki a szoftver
szolgáltatásait (készségeit), mint azok a
csoportok, akik nem kapnak hatékony
oktatást, illetve biztosítja, hogy a szoftver
valóban támogassa az elvárt értékteremtést.
Egy szoftver tudása legfeljebb akkora, mint
a létrehozóké. Forduljon hozzánk, hogy
megmutathassuk: az ART hozzájárul ahhoz,
hogy professzionális alkalmazássá válva
növelje a szervezetének hatékonyságát.

Vegye fel a kapcsolatot
a HP értékesítési
képviselőjével
email
swoktatas@hp.hu

Kockázatcsökkentés
Bevált tartalmak konzisztens biztosítása
minden részlegen, nyelven és régióban a
megfelelőség növeléséhez.
Átláthatóság a vezetőség számára
Átláthatóság biztosítása a felhasználói
hozzáértés, szervezeti felkészültség és
további tanulási lehetőségek tekintetében.

Get connected
www.hp.com/go/getconnected

Get the insider view on tech trends, alerts, and
HP solutions for better business outcomes
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only
warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein
should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
4AA4-0726ENA, Created March 2012

