Webbutbildningar i
SBS Manager™

Utbildningar när det passar dig
Webbutbildningarna finns som en service till dig som snabbt behöver utbildning i specifika moment i

SBS Manager™. De ersätter inte våra fysiska hel- och halvdagsutbildningar utan är ett komplement som
gör utbildningarna mer tillgängliga för dig precis när du behöver kunskap i ett visst moment.

Tydliga beskrivningar innan köp
Alla webbutbildningar du kan köpa beskrivs på samma sätt. Du får tydligt veta målgruppen och målet
för utbildningen samt ev. förkunskaper som är bra att ha för att få ut mesta möjliga av utbildningen.
Utbildningens innehåll listas tydligt och du får information om vem som håller i utbildningen. Alla

detaljer om längd, pris, vilken version av SBS Manager™ som utbildningen avser samt medföljande
utbildningsmaterial får du också veta i anslutning till respektive utbildning.

Hur fungerar köpet?
Du köper utbildningen direkt på sidan genom att fylla i köpformuläret. Du betalar med kort. Om du

önskar betala med faktura är du välkommen att kontakta 
ekonomi@digiplant.se
så kan vi ordna det.
I samband med ditt köp skapas ett konto till Min sida på webbutbildningar.sbsmanager.se. Där kan du
se dina köp och all information om dem. Du hittar också alla utbildningar där.

Du får tillgång till utbildningen direkt efter köp. Utbildningen är giltig i 12 månader som längst och från
att du börjar titta på den har du tillgång i 1 månad.

Köpa till dig själv eller till andra
Du kan välja att köpa en utbildning till dig själv eller att köpa in flera samtidigt och sedan dela ut dem till
andra. Det kan vara lämpligt om du vill köpa in utbildningar till alla era granskare och sedan dela ut dem
när det är dags för granskning. Du anger i köpformuläret hur många utbildningar du vill ha. På Min sida

kan du sedan fylla i andras e-postadresser och dela ut utbildningen till dem. De får då ett mail med länk
till utbildningen och kan se den direkt.

Mer utbildningar i SBS Manager™
Vi har ett brett utbildningsutbud för att det ska finnas något för alla olika önskemål och behov. Vi bjuder
kontinuerligt in till utbildningar hos oss på digiPlant i Örebro. Vi kan också komma till er och hålla

utbildning på plats för styrelsen, granskare eller era administratörer. Utöver standardutbildningarna

erbjuder vi även individuell utbildning där en av våra utbildare kommer till dig och guidar i specifika
moment som du vill ha hjälp med i ert system.

Mer information om våra utbildningar
Kontakta Jenny Engström om du vill veta mer om våra utbildningar, både på webben och live.
jenny.engstrom@digiplant.se
019 18 96 01

