Utbildningar
Utbildningar som vi erbjuder på BRP Systems.

Konsulttimmar
Ni bestämmer upplägget på utbildningen genom att diskutera fram detta med er tillsatta utbildare. Vi kommer tillsammans fram till en agenda för dagen alt
dagarna som vi är ute hos er på plats. Ni har då möjlighet att skapa en unik utbildning för personalen!
Ni betalar reseersättning och timtaxa för konsulten samt eventuella boendekostnader.
Kostnads exempel: Timtaxa 800:-/timme* + reseersättning

Systemadministratörsutbildning - en del av BRP Academy
I denna kurs börjar vi från grunden i BRP. Vi kommer grundligt gå igenom hur man skapar rätt förutsättningar för att jobba med BRP
såsom resurser och produkter. Vi går igenom hur man jobbar i kassan och hur man jobbar effektivt med BRP kring försäljning och hantering.
Syftet med kursen är att du som “nybörjare” i BRP ska få en större förståelse i hur BRP fungerar och hur man kan jobba vidare med BRP väl hemma på
anläggningen.
Kursen passar dig som är nyanställd på en anläggning som använder sig av BRP som system.
Den passar också dig som har fått ett större ansvar på din anläggning där förstå, samt lära ut hur man använder BRP ingår i dina nya arbetsuppgifter.
Utbildningen är också ett sätt för dig som kanske startat ett ny anläggning att förskaffa dig kunskaper på ett mer komprimerat sätt under två dagar som en
uppfräschning av det du lärt dig under projektets gång.
Vi kommer att gå igenom:
Kundkortet
Resurser och vyer
Produkter - Att skapa och att använda i BRP
Bokning - Hur bokar jag produkter i BRP?
Kassa - Hur fungerar kassan
Abonnemang + AG Abonnemang - Hur skapar jag samt använder abonnemang i BRP
Arrangemang
Lagervaror
Viss faktura hantering
AG och Fakturerade abonnemang
Månadsrutiner
Övrigt - generella diskussioner kring hur man använder BRP.
Kostnad: 5500:-* Fika och lunch ingår i priset

Tillfällen under 2018
19 - 20 november
Kostnad: 5500:-* Fika och lunch ingår i priset

Utbildning via Teamviewer
Boka in utbildningar med oss timvis där vi använder oss av Teamwiever för att hålla i utbildningen. Vi startar med ett kartläggningssamtal som inte
debiteras. Vi diskuterar och går igenom systemet tillsammans för att reda ut vad ni behöver lära er mer om. Därefter bokar vi in utbildningstillfällen.
Kostnad: 700:-/påbörjad timme*

Webinar
En timmes utbildning via programvaran GoToMeeting där du kan delta via dator, smartphone eller surfplatta. Mer information hittar du här:
http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Webinar
*alla priser är ex. moms.
För anmälan till någon av utbildningarna eller mer information om utbildnings möjligheter,skicka ett mejl till utbildning@brpsystems.se

