E-LEARNING

INTRODUCTIE

Kärcher E-Learning helpt u om uw kennis
en vaardigheden te verbeteren.
PROFESSIONAL
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KÄRCHER E-LEARNING
IS NU BESCHIKBAAR !
We nodigen je graag uit om gebruik te maken
van dit nieuwe interactieve platform.

KÄRCHER E-LEARNING !
Interactief, omdat er in de verschillende
modules op een aangename en speelse manier
gebruik gemaakt wordt van video’s en
animaties.

IEDEREEN. ALTIJD. OVERAL.
Toegang tot de Kärcher Academy e-learning
modules is mogelijk vanop elke computer of
tablet, dag en nacht, zo vaak als je wenst.
Maak je keuze uit volgende onderwerpen:
• Professional Sales trainingen
• Home & Garden trainingen
• Sales Skills trainingen
• Service trainingen
De E-Learning cursussen zijn een perfecte
voorbereiding (en voorwaarde) voor deelname
aan de praktische trainingen die door de
Kärcher Belux Academy aangeboden worden.

WAAROM E-LEARNING ?
• H
 et geeft je de mogelijkheid om basiskennis
op te doen over de door u gekozen
onderwerpen, maar het is ook zeer geschikt
om je kennis over het Kärcher programma
op te frissen.
• E
 -Learning is een moderne, individuele en
interactieve manier om te studeren en dit op
je eigen tempo.
• J
 e kan zelf kiezen uit een ruim aanbod aan
cursussen.
• D
 e cursussen werden ontworpen en
geprogrammeerd in samenwerking met
ervaren Kärcher trainers.
• M
 omenteel zijn de trainingen beschikbaar in
het Duits, Engels en Frans.

ZAL E-LEARNING DE IN-HOUSE TRAININGEN
VERVANGEN ?
Nee, een online cursus kan nooit een deelname
aan een praktische training vervangen.
Een e-learning cursus geeft basisinformatie
over een bepaald onderwerp. Om je kennis
praktisch te oefenen is enkel een in-house
training geschikt.

QUICK START
1

2
LOG IN OP INFONET

1. N
 avigeer naar de tab “Training”.
2. Kies “E-Learning”.

1. Log in op het Infonet met gebruikersnaam en
paswoord. Link: https://kaercher-infonet.com/be

3. K
 lik op de link: “link to Academy”.
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CREËER EEN ACCOUNT

CURSUS ZOEKEN

1. Klik op “REGISTREREN”.

1. Log in met je account.
2. Zoek de gewenste cursus.

2. Vul je persoonlijke data in en registreer.
3. Je ontvangt een mail met een activatielink.
Bevestig deze link om je account te activeren.
4. Geen mail ontvangen? Check je SPAM folder.
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CURSUS BOEKEN

START E-LEARNING

1. Op de cursus pagina ontdek je meer informatie.
Als je interesse hebt voor de cursus, dan kan je
deze boeken via de link.

1. O
 p de cursus pagina is er nu een link naar de
cursus beschikbaar.

2. Je aanvraag wordt gecontroleerd. Het systeem
geeft na enkele minuten een bevestiging.
2. D
 eze wordt automatisch geopend.
3. Zodra de cursus beschikbaar is, ontvang je een
e-mail bevestiging.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
WELKOM OP HET KÄRCHER
E-LEARNING PLATFORM !

WAAROM HEEFT KÄRCHER
E-LEARNING ONTWIKKELD ?

Op dit online platform, kan je meer ontdekken
over de diverse cursussen en een programma
samenstellen volgens jouw persoonlijke
wensen.
Leer meer over het uitgebreide Kärcher
programma op een prettige en interactieve
manier.

Het doel ervan is om een flexibele manier
van studeren te creëren. Maar, het is ook een
uitstekende manier om de “in-house”
trainingen voor te bereiden. Deze kunnen
dan op een hoger niveau en vooral met meer
praktijk gegeven worden, immers de basis is
dan al gekend door de deelnemers.
Online studeren geeft je noodzakelijke
basisinformatie over reinigingsoplossingen
en onze producten.

WIE KAN MIJN STATUS INKIJKEN ?
Alleen jijzelf kan je status zien.
De bescherming van je persoonlijke gegevens
is zeer belangrijk voor Kärcher! We vragen
enkel dat je het certificaat van de gevolgde
cursus aan ons toestuurt als voorwaarde voor
het volgen van een training in onze Academie.

HOE LANG DUURT HET OM
EEN MODULE AF TE WERKEN ?
Dit hangt uiteraard af van de cursus die je
kiest en het tempo dat je volgt. Normaal
gezien duurt het volledig doorlopen van een
cursus tussen 30 en 60 minuten. Een indicatie
over de duur van een geboekte cursus wordt
altijd op de beginpagina ervan weergegeven.

ZODRA IK MET EEN MODULE START, KAN IK
DAN STOPPEN EN LATER VERDER WERKEN ?
Uiteraard! Het systeem zal exact onthouden
waar je gestopt bent, zodat je op dat punt
verder kan werken. Of als je dat wenst, kan je
bepaalde delen herhalen. Flexibeler kan niet…

WIE KAN IK CONTACTEREN
BIJ VERDERE VRAGEN ?
We zijn altijd geïnteresseerd in uw feedback
over de cursussen. Hierdoor kunnen we het
systeem continu verbeteren. Aarzel niet om
ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.
Contact: Herman van Dooren
Mail: training@be.kaercher.com

