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Vad?

Effektiviserad verksamhet
för våra kunderHur?

Varför?
Paketerade tjänster som skapar helhet av 
Människa, Process och IT
Agila leveranser med 80-15-5-fokus

Allting vi gör ska utmana kundens 
accepterade nivå av effektivitet



TEAM TRIVALO



NÅGRA UTAV VÅRA NÖJDA KUNDER

Kundlogga



TRIVALOKONCEPTET

Process

IT

IT skapar idag nya förutsättningar 
att producera korrekt och 
lättillgänglig data

Behovet av insikt och expertis 
för att kunna utnyttja IT-
potentialen är helt avgörande

Effektiva och intelligenta 
processer som vägleder 
människor och drar nytta av IT

Människa

DATA



ATT NÅ ETT UNDERHÅLL I VÄRLDSKLASS

Vision, Mål och löpande avstämning!

Skapa insikt, kompetensutveckling, förändringsledning 

Processutveckling med roller och ansvar 

Systemanvändning och datadrivet underhåll med analys

Människa

Process

IT

Nuläge

Önskat läge



TRIVALO – PAKETERADE TJÄNSTER
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Trivalo Academy är ett helhetstäckande utbildningskoncept med 
flera olika utbildningsformer. 

Lärarledda klassrumsutbildningar med deltagare från olika företag 
till digitala utbildningar med delvis eller helt kundunikt innehåll.

Trivalo Academy skapades utifrån behovet av kompetensutveckling 
för att kunna utnyttja hela potentialen som den digitala eran 
erbjuder.

Människa



trivaloacademy.se



• Digitala utbildningar ger möjligheten att regelbundet använda, repetera och få ny 
kunskap.

• Kompetensutveckling hos all personal är nyckeln till att kunna utnyttja möjligheterna 
som digitaliseringen erbjuder.

• Våra kunder ska få ut maximal nytta av sina investeringar och fortsätta utvecklas för att 
säkerställa att nyttan håller i sig över tid.

• Förhindra att kunskap faller i glömska.

ROLLBASERADE DIGITAL MAXIMOUTBILDNINGAR



ROLLBASERADE DIGITAL MAXIMOUTBILDNINGAR

• Roller Färdigdefinierade roller kopplade till Underhållsprocessen, 
Förrådsprocessen, Inköpsprocessen samt Systemrelaterade roller

• Rollbaserade kurser Färdigdefinierade rollbaserade kurser

• Kursmoment Flera hundra inspelade utbildningsfilmer med tillhörande quiz

• Moment per kurs och roll Komplett bibliotek med utbildningsmoment per kurs och roll



ROLL
Anmälare/Beställare

Arbetsledare

Behörighetsadministratör

Beredare

Faktura Administratör

Förrådsansvarig

Förrådspersonal

Inköpare

Operatör

Planerare

Produktionschef

Projektledare

Schemaläggare

Superanvändare

Systemadministratör

Underhållsingenjör

Utförare/Tekniker

29 olika kurser 122 aktiviteter

ROLLBASERADE DIGITAL MAXIMOUTBILDNINGAR



UTBILDNING I TRE NIVÅER

Skapa insikt hos all personal 
varför asset management är 

viktigt

All berörd personal ska förstå 
varför man använder ett 

underhållssystem, varför man 
behöver ett enhetligt arbetssätt 

och hur man själv kan bidra.

31 2



UTBILDNING I TRE NIVÅER

Skapa förståelse för 
processer, roller och 
ansvarsfördelningar

All berörd personal ska förstå 
underhållsprocesserna som ska 

stödja det nya arbetssättet. 
Utbildningar anpassas till 

respektive roll och ansvar.

31 2



UTBILDNING I TRE NIVÅER

Systemutbildning

All berörd personal ska förstå 
hur de ska jobba mest effektivt 

utifrån sina respektive roller. 
Kunskap om vilket data det är 
viktigast att skapa med så god 

kvalitet som möjligt.

1 2 3



UTBILDNING I TRE NIVÅER

Systemutbildning

1

2

3Processer, roller och 
ansvarsfördelningar

Varför asset management 
är viktigt

Alla tre nivåer av utbildning behövs för att få insikt, förståelse och praktiskt 
kunnande i sitt företags utveckling mot en datadriven verksamhet.



ROLLBASERADE DIGITALA MAXIMOUTBILDNINGAR



ROLLBASERADE DIGITALA MAXIMOUTBILDNINGAR
AFFÄRSMODELL

• 100% tjänst. Standard - Ingen uppstartskostnad

• ”Pay per usage” modell

Ni betalar för aktiva användare per månad. 
dvs. ni kan lägga upp alla era slutanvändare i tjänsten, men faktureras endast för de användare som under 
månaden nyttjat utbildningstjänsten.

• Full transparens med användarstatistik



Trivalo löpande standardtjänst 

Trivalo löpande standardtjänst 
med kundanpassningar

Kundanpassning

ROLLBASERADE DIGITALA MAXIMOUTBILDNINGAR
AFFÄRSMODELL

Exempelvis:
- Egna skärmbilder
- Manusändringar
Utförs till fast pris

Löpande tjänst

Fast pris per månad och roll 
inloggad användare  enligt 
prislista



ROLLBASERADE DIGITALA MAXIMOUTBILDNINGAR
AFFÄRSMODELL

Antal aktiva användare i TrivaloAcademy
under en månad

Pris per användare/månad

1-25 aktiva användare 400 kr 

26-50 aktiva användare 380 kr 

51-100 aktiva användare 361 kr 

101-250 aktiva användare 343 kr 

251-500 aktiva användare 326 kr 

500+ aktiva användare 310 kr 



Starta Digital Learning är en workshopmetod där vi gör en systematisk genomgång av ert 
utbildningsbehov och befintligt utbildningsmaterial. 

Workshopen har följande agenda: 

• Beskrivning av vad vi hittat vid genomgången av ert utbildningsmaterial

• Diskussion om ert nuläge gällande kompetensbehov och vad som är viktigast i närtid

• Framtagning av en plan

Workshopsummering innehåller förbättringsförslag, potentialer samt en tid- och kostnadsplan 
(offert) för genomförande.

STARTA DIGITAL LEARNING



Värde 
• Förståelse för hur denna typ av utbildning skulle kunna bidra till en effektivare 

kompetensutveckling på ett kostnadseffektivt sätt

• Insikt i ert nuläge gällande utbildningsmaterial

Vad krävs av er?
• Deltagande av nyckelpersoner under workshopsdagen och vid avrapporteringen

• Att ni ger oss tillgång till det utbildningsmaterial som finns idag

Leveransen innehåller
• Workshopdag på plats hos er

• Trivalo för– och efterarbete

• Förslag på första steget mot Digital Learning

Fast pris
30 000 kr

STARTA DIGITAL LEARNING
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trivalo.se

http://www.trivalo.se/

