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velkommen til lÆring PÅ nettet 
På nettstedet www.effektivkompetanse.no     
vil du finne artikler, videoer og tester som 
kan hjelpe deg i utviklingen til å bli en 
bedre kundebehandlier og leder. 

sidene er et supplement til våre kurser, 
slik at du kan repetere og fordype deg. 
slik styrker du din læring, og du får mer 
igjen for tiden du har investert i opplæ-
ring. 

mye av lærestoffet er organisert i e-kurs 
og e-læring, slik at du kan bevege deg 
tematisk.

dersom du ønsker kursbevis, kan vi tilby deg 
å ta en avsluttende prøve.  denne vil danne 
grunnlag for et kursbevis.

Alt dette gjør vi for å bidra til effektiv læring, 
slik at dine kunder - som betaler lønnen din - 
skal få best mulig service.

din leder vil få opplyst dine resultater.  På den 
måten har bedriftern oversikt over den totale 
kompetansen i avdelingen.  slik kan de bedre 
vurdere hva det er viktig å fokusere på for å 
tilrettelegge for god utvikling.
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slik finner du e-lÆringen

når du kommer til www.effektivkompe-
tanse.no   følger du instruksjonene på 
illustrasjon 1 (nede på venstre side). 

du vil registrere deg som gjest, og aksep-
tere betingelsene. 

du vil umiddelbart få en epost fra servie-
ren som inneholder ditt passord. dermed 
har du tilgang som gjest. 

illustrAsJon 2

når vi får melding om din registrering vil vi 
oppgradere deg til abonnent med tilgang til 
e-læring.  dette kan ta noen dager. 

etter at du er oppgradert vil du motta en 
e-post med instruksjoner på hvordan du skal 
gå frem med den første modulen.

vi legger vekt på et enkelt opplegg.  for å få 
e-kursene bedre trenger vi ris og ros fra deg.   
takk for din medvirkning.


