חבילות הדרכה

ערכות למידה עצמית
הטמעת יישומי מערכת
מיומנויות וכישורים
פלטפורמות למידה
www.ness.com

חבילות מובנות
חבילה

תוכן

שירותי הדרכה
תכולה

חומרי הדרכה

עלות כוללת מע"מ

לומדות וערכות למידה עצמית
קליטת עובד חדש

ערכת אוריאנטציה –
היום הראשון

לומדת אוריאנטציה
"משחק – מבדק"
דפית – פרטים
שחשוב לדעת

ניווט בSAP -

ערכת למידה
משולבת

לומדה גנארית –
מושגים וניווט בסיסי
 +דפית ריכוז טיפים
וטריקים

לומדה להטרדה
מינית

ערכת למידה עצמית

לומדה לבטיחות

ערכת למידה עצמית

לומדה במתכונת
מובנית עם התאמה
נדרשת למשרד
מבדק ידע מובנה
לומדה במתכונת
מובנית עם התאמה
נדרשת למשרד
מבדק ידע מובנה

ערכה למנהל הדרכה ₪ 12,000
 /משאבי אנוש
כולל עבודת הכנה
הנחייה מודרכת
והתאמה ארגונית
נדרשת
₪ 12,000
ערכה כוללת ללא
הגבלת משתמשים

ערכה כוללת ללא
הגבלת משתמשים

₪ 10,000

ערכה כוללת ללא
הגבלת משתמשים

₪ 10,000

חבילות מובנות
חבילה

תוכן

שירותי הדרכה
תכולה

חומרי הדרכה

עלות כוללת מע"מ

הטמעת מערכות מידע ארגוניות
הטמעת יישומי
אופיס

הטמעת מערכת
דוקומנטום
(פרויקט סע"ר)

חבילה ל 20 -איש  :חיזוקים שיפורים
טיפים וטריקים :
הדרכה קבוצתית
הדרכה ביישומי
מותאמת צרכים
ואופי פעילות בהיקף אופיס,Word ,Win :
של  10מפגשים של Lync , PP ,Excel
ברמת מתחילים /
 4אקד' לכל נושא
 .כולל כיתת הדרכה מתקדמים ע"פ
הצורך
בירושלים .חבילה
שעה תמיכה אישית
לצורך גמול
לכל מודרך באתר
השתלמות
הדרכה בת יומיים
חבילת הכשרה
( 20שעות אקד')
כוללת ל 20 -איש:
הטמעה וליווי אישי
של  3שעות לכל
מודרך
ערכת למידה

חוברות הדרכה
סרטוני הדרכה
באתר למידה נס.

מדריך למשתמש
דפית מרוכזת

₪ 10,000
כולל עבודת הכנה
והתאמה ארגונית
נדרשת

₪ 7,000

חבילות מובנות
חבילה

תוכן

שירותי הדרכה
חומרי הדרכה

תכולה

עלות כוללת מע"מ

מיומנויות וכישורים
פיתוח מנהלים

קורס מקצועי פיתוח
מנהלים

מפגש הכרות והתאמה
 40שעות אקד ' קורס ב5 -
מפגשי יום מרוכז
ו 5 -שעות אימון לכל מנהל

סיליבוס קורס מוכן
ערכה למנהל
תפישת תפקיד

סגנונות ניהול ומנהיגות

תקשורת אפקטיבית

העברת מסרים

ניהול משימות

עבודה בממשקים


₪36,000

הערכת עובדים

ליווי תהליך הערכת
עובדים בארגון
לקבוצה של  50מנהלים

מפגש הכרות והתאמה
 * 2סדנא בת יום הפעלה ל-
 20מנהלים
הרצאה לכלל העובדים של
אותם מנהלים של שעתיים * 2
מפגשים  -הסבר ורתימה

ערכה למנהל המעריך
ערכה לעובד המוערך

₪ 12,000

בניית תוכנית
הדרכה שנתית

ליווי ,הכוונה ובניה של
מערך הדרכה שנתי
במתכונת של ייעוץ (כ-
 50שעות) עבודת רקע
עם תבניות מוכנות

אפיון ומיפוי צרכים
"פיצוח" הדרכה – הנגשת
אמצעי הלימוד לאוכלוסיה
ולתוכן
בניה ותיקוף תוכנית הדרכה
בנית קריטריונים וערכי
מדידה



מתודולוגיה מובנית של
בניית תוכנית הדרכה
ארגונית

₪ 20,000

חבילות מובנות

חבילה

תוכן

שירותי הדרכה

חומרי הדרכה

תכולה

עלות כוללת מע"מ

פלטפורמות למידה
מערכת לניהול
מידה ממוחשבת

5

שירות -LMS
Learning
Management
System

שירות מנוהל לשנה
כולל:
פלטפורמה ניהולית
ייעוץ והתאמה
ארגונית
תמיכה וליווי

מערכת ניהול מעקב
ובקרה למנהל
מערכת להנגשת
חומרים לעובדים
תבניות מוכנות
ומובנות לשאלונים,
סקרים ,דוחות
ומשובים

₪ 50,000

