F ÖRETAGSMEDLEMSKAP
LMS INSIGHT
Ett modernt och kraftfullt verktyg som hjälper er att följa
företagets medarbetare i utbildningsprocessen i realtid.

Skapa er egen digitala akademi i företaget och få nöjda
medarbetare.
Bra effektiv och hållbar kompetensutveckling med VeaLearns
utbildningstjänster som över tid bidrar till god arbetsmiljö och för
verksamheten framåt.
Bli en attraktiv arbetsgivare idag!

Nå era utbildningsmål med VeaLearn LMS INSIGHT!
VeaLearns LMS INSIGHT är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för företag och
organisationer som behöver utbilda flera medarbetare inom ett eller flera olika
ämnesområden.
Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi Sveriges mest flexibla och
kostnadseffektiva utbildningstjänster som erbjuds i utbildningspaket. Våra kunder får
tillgång till Sveriges främsta utbildare, aktuella digitala utbildningar, föredrag,
seminarier samt facklitteratur under en längre tid för att behålla ny kunskap.
I nuläget finns det ca 250 diplomerade online utbildningar inom ca 25
ämnesområden, utöver det en kunskapsbank med flera hundra streamade föredrag.
Vealearn kompletterar med utbildningstjänster/produkter från flera olika
ubildningsbolag, bokförlag, enskilda utbildare och föreläsare. Vi har även egna
utbildningar och evenemang. Önskar ni företagsinterna utbildningar /seminarier så
kontakta oss gärna för offert.
Kompletterande utbildningstjänst
VeaLearn erbjuder företagskunder med minst 10 anställda att köpa
företagsmedlemskap där man skräddarsyr utbildningspaket för sin personal. Det
innebär ännu bättre service men ett skräddasytt utbildningssystem, ekonomiskt
fördelaktigt med personlig utbildningskoordinator och översyn av alla medarbetarna
som tar del av våra diplomerade online utbildningarna.
Pris
INSIGHT har en grundavgift beroende på hur många anställda som skall ingå.
Grundavgiften för 10 personer är 10 500 kr/år och därefter 250 kr/år per person som
tillkommer. Vid köp av Företagsmedlemskap LMS INSIGHT kan även vissa rabatter
och erbjudande gälla speciellt för företag/organisationer som har LMS INSIGHT.
Företaget utgår därefter från sitt behov och väljer bland olika utbildningspaket t.ex.
POTENTIAL, DIGITAL, DIGITAL KOMPLETT, BUSINESS där ni väljer själva kombinationer
alternativt tema - utbildningspaket med dess respektive förmåner. Våra diplomerade
onlineutbildningar och utbildningspaket är personliga. Aktuella och gällande priser
finns på www.vealearn.se
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Vad ingår i LMS INSIGHT?
OBS. LMS INSIGHT betalas i förskott och innebär följande:

✓LMS INSIGHT är ett obundet utbildningsverktyg och ni kan anmäla personer efter
hand, dock är giltighetstiden 12 månader från inköpsdatum av första licens. Ni väljer
antal licenser. Vi håller reda på hur mycket av ni förbrukar.

✓ Garanti mot prishöjningar – ekonomiskt fördelaktigt.
✓Ett utbildningskonto med samtliga diplomerade onlineutbildningar ingår.
✓ Samtliga ca 400 streamade onlineföredrag ingår i INSIGHT
✓ Vid köp av INSIGHT kan vissa rabatter och erbjudande erbjudas speciellt till
företagsmedlemmar.

✓ Ni som företag får i princip ett eget Learning Management System(LMS) som en
del i vårt system vilket ger en enkel administration samt överblick över
utbildningsprocessen med diplomerade utbildningar.

✓ Arbetsgivare/HR/chefer får lättare överblick över utbud och kostnader. Mycket
brett utbud av utbildningar, böcker och seminarier i medlemskapen. Ni spar tid
eftersom ni inte behöver leta efter olika utbildningar. Allt samlat i en portal. Saknas
något? Fråga vad som är på gång/ge önskemål, kanske er önskade utbildning kommer
med.

✓ Hållbart både för miljön och kunskapsmässigt. Minska resande, spar traktamente
och produktionsbortfall. Oberoende av tid och plats, lång giltighetstid. Pausa,
repetera och verkställ direkt efter avslutat avsnitt eller avslutad utbildning.

✓ Onlineutbildningarna, föredragen, böckerna finns där direkt efter aktivering –
behöver inte vänta på kursstart.

✓ Personlig utbildningskoordinator – telefontid efter överenskommelse, maxtid 20
min per person med målsättning att man kommer igång med sin utbildning direkt.

✓ Skapa utvecklingsplaner för individer, grupper, positioner, roller.
✓Realtidsrapportering utformade för att ge deltagare och chefer en tydlig överblick
över medarbetarnas kompetensutveckling.

✓Diplom efter avklarade tester. Hålls deadline? Företaget eller VeaLearn kan skicka
påminnelser.

Kontaktperson
Lisbeth Halldin
Utbildningsmäklare/Ägare
Mobil: 0735- 15 22 25
lisbeth.halldin@vealearn.se

Kontaktperson
Anders Halldin
Affärsutveckling & IT
Mobil: 0708 - 687566
Mail: anders.halldin@vealearn.se
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