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Zespół doświadczonych specjalistów BizTech Konsulting opracował nowoczesną  

platformę on-line do obsługi różnorodnych projektów. 

 

 

 

Zastosowanie: 

 Sprawne zarządzanie projektami edukacyjnymi w krótkim czasie 

 Obsługa procesów rekrutacyjnych w organizacji 

 Źródło wiedzy na temat znajomości produktów przez przedstawicieli handlowych i konsultantów 

 Pozyskanie informacji zwrotnej o opiniach klientów  

Korzyści: 

 Oszczędność czasu i pieniędzy na realizację i koordynowanie szkoleń oraz rekrutację 

 Wszystkie etapy projektu edukacyjnego w jednym miejscu – planowanie, organizacja, realizacja, ewaluacja  

 Szybki dostęp do informacji o stanie wiedzy i kompetencjach pracowników 

 Sprawny przekaz i odbiór wiedzy o nowym produkcie, usłudze, procedurze 

 Wiedza o opiniach klientów na temat produktu czy jakości obsługi 

 Możliwość jednoczesnego przeszkolenia pracowników z wielu oddziałów 

 Budowanie sieci zweryfikowanych i kompetentnych przedstawicieli handlowych i konsultantów 

 Lepsze zarządzanie zasobami firmy i poprawa jakości usług 

 Użytkowanie platformy on-line, integrującej się łatwo z systemami zewnętrznymi 

RedTrain – platforma komunikacyjna i edukacyjna  

 

Czy chciałbyś sprawnie i w krótkim czasie organizować projekty     

edukacyjne? 

Czy posiadasz narzędzie do procesów rekrutacyjnych w Twojej firmie? 

Czy chciałbyś szybko rozpowszechnić informacje o nowym produkcie    

i poznać opinie klientów? 

Rejestracja 

Baza szkoleń 

Harmonogramy 

Kursy tradycyjne  

Ankiety 

Testy 

Ścieżki rozwojowe 

Raporty 
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 Projekt szkoleniowy personelu sieci 

sklepów w całym kraju z obsługi kas 

SCCO w ramach podwykonawstwa dla 

NCR Polska. Wszyscy pracownicy prze-

chodzą szkolenie funkcjonalne i beha-

wioralne. Działania w RedTrain: import 

harmonogramu szkoleń do RT, wysyłki 

informacji do trenerów, wypełnianie 

przez nich ankiet, raporty dla klienta, 

wysyłka dyplomów do uczestników. 

 Pracownicy banku korzystają   

z Portalu RedTrain do realizacji szko-

leń produktowych. Dzięki możliwości  

tworzenia pakietów kurs i test,  

Portal stał się narzędziem warunkują-

cym możliwość sprzedaży danych 

produktów. 

Usługa edukacyjna – realizacja logi-

styczna szkoleń e-learning   

i tradycyjnych. 

 Badanie przyrostu wiedzy – test wstęp-

ny i test końcowy, wykonywane na po-

czątku i końcu kursu. 

 Szkolenie instruktażowe dotyczące 

podpisu elektronicznego.  

 Doskonalenie językowe służb munduro-

wych w świetle przygotowań   

do EURO 2012. 

 Weryfikacja wiedzy pracowników do-

tyczącej nowej perspektywy finanso-

wej Projektów UE.  

 Szkolenie dotyczące zasad bezpieczeń-

stwa dla nowych pracowników.  

Zaliczenie testu warunkuje dostęp  

do zasobów. 

 Określenie poziomu wiedzy –   

testy, na podstawie których   

osoby są przydzielane do grup. 

tel. 22 100 10 10, e-mail: szkolenia@biztech.pl 

Marcin Jasiówka – tel. 663 938 666, marcin.jasiowka@biztech.pl  

Przykładowe projekty realizowane za pomocą Portalu RedTrain 
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