Opi ja innostu uudesta - viisi minuuttia päivässäkin riittää!

Työelämän
tarpeista lähtevä

Pelillistä ja
tavoitteellista

Kysy kouluttajilta
tai kollegoilta

Käytännönläheistä ja
arkipäivän haasteisiin
pureutuvaa! Täsmäpaloja
tunnistettuihin
kompastuskiviin ja laajempia
kehityspolkuja.

Monimuotoista, kannustavaa
ja mitattavaa. Testaa
editystymistäsi, kerää pisteitä
ja aseta tavoitteita.

Aina tulee tilanteita jossa
valmista vastausta ei ole.
Channelissa tukenasi on koko
oppijayhteistö kouluttajineen.
Kysy ja keskustele.

Ei sitoumuksia
Peruuta tilaus netissä milloin
tahansa.

Oman oppimisen
edistäminen

Teknologiakatsaukset

Esimiestyö ja
johtaminen

Myynti ja
asiakaspalvelu

Business intelligence
& Data-analysis

Graafinen työ

Sujuva tietotyö

Yhteisöllinen viestintä
ja ryhmätyö

Sovelluskehitys

Hyvinvointi ja
tuottavuus

Infra

Oman oppimisen edistäminen

Tämän kategorian sisällöillä saat vinkkejä itsesi kehittämiseksi, tutustut
uudenlaiseen oppimiseen sekä kehität itseäsi monipuolisesti.

Suomi 2.0 Podcastit
Tässä kokonaisuudessa tunnettu
teknologiavisionääri ja Sovelton
muutosjohtaja Risto Linturi kertoo
näkemyksiään kehityksestä ja
tulevaisuudesta. Olemme keränneet eri
puheet (podcastit) Suomi 2.0 teeman
alle.

Työelämän muuttuvat
tilanteet
Tästä kokonaisuudesta löydät ohjeita ja
vinkkejä mm. työn hakuun ja
hakemusten laadintaan.

Tervetuloa Sovelto
Channeliin

Kymmensormijärjestelmän
opettelu videoiden avulla

Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
opastetaan Sovelto Channelin käyttöön,
annetaan vinkkejä miten opiskelun voi
parhaiten organisoida ja millaisia
toiminnallisuuksia löytyy. Tarjolla myös
kouluttajaesittelyjä.

Videoiden tekijä on Riku Järvinen ja video
on YouTubessa katsottavissa ilmaiseksi.

Oppiminen 2.0
Kokonaisuudessa esitellään ajatuksia
miten oppimisen voisi mieltää laajemmin
kuin luokassa istumisena sekä miten
työyhteisöjen oppimista voisi kehittää
työelämälähtöisemmäksi.

Aivojen käyttötaidot
Tämä suositeltu kokonaisuus auttaa
tietotyön tekijää kiireiden ja stressin
keskellä. Tämän kokonaisuuden jälkeen
ymmärrät aivojesi toimintaa paremmin ja
tiedät miten kehittää itseäsi ja
toimintaasi. Kurssi kertoo ihmisen
hyvinvoinnin kannalta tärkeistä aivojen
käyttötaidoista joilla voidaan ehkäistä
stressiä ja parantaa kommunikaatiota ja
keskittymiskykyä. Psykologi, valmentaja
Ville Ojanen johdattelee asiantuntevasti
ja koukuttavasti aivojen sopukoihin.

Teknologiakatsaukset

Tutustu eri teknologioiden uusimpiin versioihin ja kuule esiintyjien kertomana miten
uusia ominaisuuksia voi hyödyntää.

Tech Conference 2015 videoidut luennot
Sovelton Tech Conferencen 28.29.5.2015 luennot videoituna paikan
päällä ja katsottavissa nyt jälkikäteen
lähes autenttisina. Trackit: - Keynotet Azure kehittäjille - Azure IT Pro:lle Yhteisöllinen tuottavuus ja viestintä Windows 10, Hallinta ja EMS - IoT, Big
Data ja Analytiikka

Modernit pilvipalvelut
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
tutustumme pilvipalveluihin
kouluttajiemme Tuukan ja Nestorin
johdolla. Kokonaisuus täydentyy
myöhemmin.
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Tässä kategoriassa on esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä monipuolisia sisältöjä
erilaisten vaihtuvien johtamistehtävien tueksi.

Muutoksen johtaminen
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
tutustutaan muutoksen johtamiseen,
Kotterin 8 kohdan muutosjohtamisen
malliin, muutosvastarinnan
käsittelemiseen, muutosviestintään sekä
miten yhteisölliset viestintätyökalut
kuten Yammer voivat auttaa dialogista ja
osallistavaa muutosviestintää.
Kokonaisuus täydentyy pikkuhiljaa.

Esimiestyön ja johtamisen
perusteet

Johtamisen monipuoliset
työkalut

Tämä suositeltu kokonaisuus tarjoaa
perusteita esimiestyön ja ihmisten
johtamisen alueelle. Olit sitten
aloitteleva esimies, ihmisten kanssa
toimimisesta kiinnostunut tai
organisaation toiminnan parantamisesta
kiinnostunut kokenut konkari
kokonaisuus tarjoaa erilaisia näkökulmia
ja vinkkejä toiminnan kehittämiseksi ja
hyvien toimintatapojen perustaksi.
Suositellaan myös kokeneille esimiehille
hyväksi kertaukseksi esimiestyön ja
organisaation johtamisen
kokonaiskenttään.

Johtajuus ja johtajan identiteetti
Tässä kurssissa käydään läpi johtajan
identiteettiin ja ihmisten erilaisuuteen
liittyviä osa-alueita DiSC –
käyttäytymisprofiilien kautta. Aiheeseen
johadattaa Outi Impivaara, Oicon Oy.

Henkilöstön kehittäminen
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
keskitytään henkilöstön kehittämisen
erilaisiin näkökulmiin, prosesseihin,
menetelmiin ja keinoihin. Kokonaisuus
alkaa henkilökohtaista sitoutumista ja
henkilöstön sitouttamista käsittelevällä
kurssilla. Toinen osuus koskee aivojen
käyttötaitoja ja resilienssiä eli miten
omaa toimintakykyä voi säilyttää ja
kehittää muutoksen keskellä.
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Tässä kategoriassa on esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä monipuolisia sisältöjä
erilaisten vaihtuvien johtamistehtävien tueksi.

Projektijohtaminen
Tämä kokonaisuus tarjoaa hyvän
johdannon projektityön perusteisiin ja
keskeisiin osaamisiin. Kokenut
konsulttimme ja projektijohtajamme
Kimmo kertoo aloittelevan
projektipäällikön kannalta oleellisimpia
asioita mihin kiinnittää huomiota
projektityötä organisoitaessa. Projektiin
osallistuvalle tai ohjausryhmän jäsenelle
kokonaisuus tarjoaa hyvän
kokonaiskuvan projektiin kiinteästi
liittyvistä teemoista. Pääset myös
halutessasi harjoittelemaan harjoitusten
avulla. Kokeneen kouluttajan rautaiset
vinkit on nyt tiivistetysti tarjolla
napakkana pakettina. Riskienhallinnan
perusteet kurssissa käydään läpi
riskienhallintaan liittyviä peruskäsitteitä,
tutkitaan riskin luonnetta sekä opitaan
miten riskienhallintaa voi toteuttaa
systemaattisesti.

Arvioidaan riskien vakavuutta sekä
toteutumisen todennäköisyyttä. Riskien
hallinta on ennakoivaa toimintaa jossa
pyritään välttämään riskien
muodostuminen ongelmiksi. Tutustu siis
ajoissa.

Työlainsäädäntö
Monet ristiriitatilanteet ja erimielisyydet
työsuhteessa johtuvat siitä, että
työnantaja ei ole toiminut oikein. Esimies
ei ehkä ole ollut tietoinen siitä, miten laki
edellyttää häntä toimimaan. Kun tunnet
esimiehenä työlakien pykälät, osaat
myös toimia oikein. Tässä koulutuksessa
käydään läpi tärkeimmät esimiehen
velvollisuudet ja oikeudet
työsuhdeasioissa. Videot katsomalla
varmistat, että sinä esimiehenä toimit
lain pykälien ja hyvän esimiestyön
mukaisesti.

IT-palvelujohtamisen
perusteet
Tässä kokonaisuudessa opiskellaan IT
palvelujohtamisen ja ITIL:in
peruskäsitteitä Service Desk toiminnan
näkökulmasta. Halutessaan voi
laajemminkin tutustua
asiakaskokemuksen tuottamiseen jolla
on merkittävä rooli myös IT
palvelujohtamisessa.

Myynti ja asiakaspalvelu

Kokonaisuus tarjoaa hyvät peruseväät myyntityöhön ja sen eri painopisteisiin. Myös
markkinointiin ja asiakaskokemuksen perusteisiin tutustutaan mielenkiintoisella
tavalla.

Customer Experience

Asiakaskokemus

Myyntityön perusteet

This course introduces the concept of
customer experience (CX) and looks at
the importance CX to services and
processes. The videos look at the central
concepts and challenges related to
customer experience. Your guide is our
Senior Consultant Thomas Hughes.

Tämä kokonaisuus esittelee
asiakaskokemuksen merkitystä
palveluille ja prosesesseille.
Kokonaisuuden aikana tulee tutuksi
asiakaskokemuksen keskeisiä käsitteitä ja
haasteita. Asiakaskokemuksesta puhuu
seniorikonsulttimme Thomas Hughes.

Tämä suositeltu kokonaisuus tarjoaa
hyvän peruskoulutuksen tai sopivan
kertauksen myyntityön perusteisiin
useasta eri näkökulmasta. Myyntityötä
tarkastellaan erilaisista kulmista ja
teemoista jotka voit suorittaa vaikka
kaikki tai tarpeesi ja roolisi mukaan.

Basics of Marketing
Why does a customer buy a particular
product or service? Is it because of the
brand? The fact is that brand product
achieves often better profitability and
market share. Learn more about the
basics of marketing and brand.

Business Intelligence & Data-analysis

Opi systemaattista liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia sekä
niiden raportointia eri työkaluilla.

Self-service BI Microsofttuotteilla
Opiskele tiedon analysointia ja
raportointia Excel PowerPivot työkalulla
sekä miten Excel raportointia tehdään
SharePointissa.

SQL
Johdatus SQL-kieleen Senior-konsultti
Pekka Korhosen opastamana.

Graafinen työ

Tässä kokonaisuudessa opit käyttämään yleisimpiä kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia,
muokkamaan ja hallinnoimaan kuvia sekä julkaisemaan webissä myös videoita.

Web-julkaiseminen
Tässä kokonaisuudessa MTV3
uutisankkuri Keijo Leppänen antaa
vinkkejä kameralle esiintymiseen, Mauri
Meronen opastaa Videot Webbiin
kurssissa videotuotannon suunnitteluun
ja toteutukseen sekä tutustutaan
moderneihin webjulkaisun työkaluihin.

Taittaminen ja julkaisun
tekeminen
Tässä kokonaisuudessa tutustutaan
taittamisen ja julkaisemisen asioihin
välineinä Adobe Creative Cloud, Adobe
Lightroom ja InDesign.

Photoshop perusteet CC
Näkökulmia graafiseen
työhön
Kouluttajamme Seppo Alanko ja Mauri
Meronen keskustelevat graafisen työn
muutoksista ja millaisia uusia työtapoja
on mahdollista käyttää. Liikkuvan
graafisen työn uusia tuulia haistellaan ja
kokemuksia kerrotaan...

Tämä kurssi pitää sisällään Photoshopin
käytön perusteet organisaatioviestinnän
kannalta. Kurssin käytyäsi osaat valita
tarpeitasi vastaavan kuvaformaatin,
väritilan ja muuntaa julkaistavan kuvan
pikselikoon, kuvasuhteen ja optimoida
julkaistavan kuvan koon webiä varten.
Opit myös ehostamaan kuviasi vieläki
paremmiksi, korjaten virheitä
valoisuudessa, väreissä ja terävyydessä sekä poistamaan häiritseviä elementtejä
kuvistasi ja syväämään sekä yhdistämään
kuviasi tehokkaasti ja laadukkaasti.

InDesign perusteet
Ulospäin näkyvä tyylikäs ja yhtenäinen
ulkoasu taittotuotoksissa on
organisaation kilpailuetu! Tämä koulutus
on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään
tuottavat tiedotteita, esitteitä,
ilmoituksia, lehtiä tai muuta
markkinointimateriaalia, ja haluavat
oppia oikeat ja tehokkaat työtavat.
Koulutus antaa myös hyvät valmiudet
talon ulkopuolisten ammattilaisten
kanssa kommunikointiin. Kurssilla
käytetään InDesignin uusinta versiota
(CC), mutta sisältö sopii myös aiempien
ohjelmaversioiden käyttäjille (CS4
alkaen)
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Kaikkea mitä tarvitset sujuvan tietotyön tekemiseen! Käytä tietokoneesi työkaluja ja
ohjelmia sujuvasti ja omaa tuottavuutta nostaen. Pääset helpommalla, teet asioita
fiksummin ja tehostat omaa työntekoasi.

Google Apps For Work työkalut käyttöön

Windows 10 - sujuva
työskentely

Tässä kokonaisuudessa tutustutaan
Google Apps työkaluihin joilla voi
kätevästi tehdä taulukkolaskentaa,
kirjoittaa muistiinpanoja sekä tuottaa
esityksiä. Näitä voi käyttää Microsoft
Officen rinnalla tai asemasta.

Windows 10 on tuttu ja
helppokäyttöinen, ja se muistuttaa
Windows 7:ää muun muassa
aloitusvalikon suhteen. Se käynnistyy ja
herää lepotilasta nopeasti, siinä on
entistä enemmän integroituja
tietoturvatoimintoja ja se on suunniteltu
toimimaan oikein sinulla jo olevien
ohjelmien ja laitteiden kanssa.

Word 2013 Jatko
Opi lisää Word 2013 -ohjelman
ominaisuuksista.

Organisaation asiakirja- ja
esitysmallit
Sujuva kirjoittaminen hyödyntäen Wordasiakirjamalleja sekä sujuva esityksen
tekeminen hyödyntäen PowerPointesitysmalleja.

Visualisointi,
havainnollistaminen ja
esittäminen
Lukujen havainnollistaminen kaavioilla,
Excel-kaavion jatkokäsittely, Ehdollinen
muotoilu Excelissä, Sparkline-kaaviot
Excelissä, PowerPoint: Vaikuttava
esittäminen, PowerPoint-esityksen
luominen ja muokkaaminen sekä Sujuva
esityksen tekeminen hyödyntäen
PowerPoint-esitysmalleja

PowerPoint 2007
Perusasioita PowerPoint 2007 ohjelmasta.
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Kaikkea mitä tarvitset sujuvan tietotyön tekemiseen! Käytä tietokoneesi työkaluja ja
ohjelmia sujuvasti ja omaa tuottavuutta nostaen. Pääset helpommalla, teet asioita
fiksummin ja tehostat omaa työntekoasi.

Office 2013 Johdanto

Excel 2007

Tämä kokonaisuus johdattaa sinut Office
2013 -version ominaisuuksiin
pilvipalveluita unohtamatta.

Kokonaisuus Excel 2007 -ohjelman
perusominaisuuksista.

Office 2010 uudet
ominaisuudet - eKirjat
Vertikaalissa on vinkkejä ja ohjeita Office
2010 -ohjelmiston käyttöön kirjallisessa
muodossa. Ominaisuuksia käsitellään
versioon 2003 verraten. Kukin Officeohjelma käsitellään omana kurssinaan,
lisäksi kaikille kursseille yhteisistä
piirteistä on oma kurssinsa.

Office 365 käyttäjälle
Microsoft Office 365 -palvelu kattaa
sähköisen toimiston kaikki
työvälineet.Tässä kokonaisuudessa
tutustumme Office 365:n ominaisuuksiin
peruskäyttäjän näkökulmasta.

Outlook 2013 Perus
Kokonaisuus Outlook 2013 -ohjelman
perusominaisuuksista.

Windows 8 ja Windows 8.1
vinkit
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
annetaan neuvoja ja vihjeitä miten
käyttää Windows 8 ja Windows 8.1
käyttöjärjestelmää ja miten muokata siitä
itselle sopiva työympäristö.

Muistiinpanot järjestykseen
(OneNote)
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
esitellään erittäin kätevä väline
muistiinpanojen tekemiseen, yhdessä
täydentämiseen ja muokkaamiseen sekä
jakamiseen. Ensimmäisenä työkaluna
esitellään OneNote joka tulee Office
paketin mukana. Tuttu kouluttajamme
Maiju Lehtonen käy kanssasi läpi
OneNoten kätevät ominaisuudet.

Taulukkolaskenta ja
raportointi Excelissä
Perusasiaa kaavoista ja laskemisesta,
laskukaavojen ja funktioiden käyttö sekä
raporttien ja yhteenvetojen luominen
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Kaikkea mitä tarvitset sujuvan tietotyön tekemiseen! Käytä tietokoneesi työkaluja ja
ohjelmia sujuvasti ja omaa tuottavuutta nostaen. Pääset helpommalla, teet asioita
fiksummin ja tehostat omaa työntekoasi.

Word 2007
Perusasioita Word 2007 -ohjelmasta.

Outlook 2007
Perusasioita Outlook 2007 -ohjelmasta.

Office 2010 ja Windows 7
Perusasioita Office 2010:stä ja Windows
7:stä

Word 2013 Perus
Kokonaisuus Word 2013 -ohjelman
perusominaisuuksista.

Access 2007
Perusasioita Access 2007 -ohjelmasta.

Android-käyttöjärjestelmän
tehostettu käyttö
Tässä kokonaisuudessa tutustutaan
Android-käyttöjärjestelmän toimintoihin
ja niiden mukauttamiseen.

PowerPoint 2013 Jatko
Opi lisää PowerPoint 2013 -ohjelman
ominaisuuksista.

Excel 2013 Perus
Kokonaisuus Excel 2013 -ohjelman
perusominaisuuksista.

Office 2016 - Uudet piirteet
ja toimintatavat
Tässä kokonaisuudessa kerrotaan
parhaat vinkit uuden Office 2016 version hyödyntämiseen.

Office 2013 siirtymä
Tämä suositeltu kokonaisuus tarjoilee
kuumat vinkit oman työn järkeistämiseen
mutta myös koko organisaation työn
tehostamiseen. Opit käyttämään Office
2013 pakettia ja ohjelmia aikaa ja vaivaa
säästävällä tavalla oikein.
Pääkouluttajamme Maiju tarjoilee
kattavat vinkit miten ohjelmistosta saa
täyden hyödyn irti ja osaat käyttää uusia
ominaisuuksia tuottavasti. Kokonaisuus
toimii hyvin myös katsauksena Office
2013 uusiin piirteisiin ja mikä on
muuttunut siirtyessä vanhoista versioista
2013 käyttäjäksi. Pääset myös
halutessasi harjoittelemaan harjoitusten
avulla.
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Kaikkea mitä tarvitset sujuvan tietotyön tekemiseen! Käytä tietokoneesi työkaluja ja
ohjelmia sujuvasti ja omaa tuottavuutta nostaen. Pääset helpommalla, teet asioita
fiksummin ja tehostat omaa työntekoasi.

Tietoturva

Lumia-puhelimen
käyttöönotto

Ajanhallinta ja oman työn
johtaminen

Tässä kurssissa esitellään Windows
Phone käyttöjärjestelmän asetuksia ja
säätömahdollisuuksia jotta saat Lumia
puhelimesi hyötykäyttöön

Ajanhallinta ja sen apuvälineet sekä
sujuvat kokouskäytännöt

Outlook 2013 Jatko

Ota kaikki hyöty irti välineiden
tarjoamista mahdollisuuksista

Tietotyön laiteympäristö,
viestintävälineiden käyttö, Sähköpostien
lukeminen, lähettäminen ja hallinta,
Pikaviestit ja etäkokoukset, Kokouksien
järjestäminen, niihin osallistuminen sekä
hyvät kokouskäytännöt, Toimiminen
organisaation edustajana, Outlookista
apua sähköpostisavottaan

Kaavioiden piirtäminen

Windows 8

Tässä kurssissa tutustutaan kaavioiden
piirtämiseen ja erityisesti Microsoft Visio
2010:n käyttämiseen kaavioiden
piirtämisen välineenä. Kouluttajana
toimii Jari Kotola.

Kokonaisuus Windows 8 käyttöjärjestelmän ominaisuuksista

Tietoturvan minimistandardi - osaatko
sinä nämä? Tämä kokonaisuus käsittelee
niitä käytännön tietoturvataitoja, jotka
jokaisen pitäisi osata toimiakseen
tietoturvallisesti. Kokonaisuudesta löydät
monia käytännön vinkkejä siitä, miten
toimimalla ylläpidät omaa ja
organisaatiosi tietoturvaa.

Uudista työsi- tutustu
välineiden mahdollisuuksiin

Opi lisää Outlook 2013 -ohjelman
ominaisuuksista.

Sujuva tietotyö
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Kaikkea mitä tarvitset sujuvan tietotyön tekemiseen! Käytä tietokoneesi työkaluja ja
ohjelmia sujuvasti ja omaa tuottavuutta nostaen. Pääset helpommalla, teet asioita
fiksummin ja tehostat omaa työntekoasi.

Excel 2013 Jatko
Excel 2013 Jatko

Tekstin ja muistiinpanojen
tuottaminen
Tekstin ja muistiinpanojen tuottaminen

Excel 2013 Syventävä
Syventävä kokonaisuus Excel 2013 ohjelmasta

Office 2013 Uutuudet
Tässä kokonaisuudessa tutustutaan
Office-ohjelmien 2013 -version tuomiin
uusiin ominaisuuksiin.

iPad & iOS tehostettu käyttö
ja hallinta
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa opit
iPadin ja iPhonen tehokkaan hyötykäytön
sekä iOS järjestelmän monipuoliset
ominaisuudet tekemisen tehostamiseksi

PowerPoint 2013 Perus
Kokonaisuus PowerPoint 2013 -ohjelman
perusominaisuuksista

Yhteisöllinen viestintä ja ryhmätyö

Tässä kokonaisuudessa kerrotaan sosiaalisen median eri yhteisöjen perusasioista ja
käytännöistä. Lisäksi opit käyttämään moderneja ryhmätyövälineitä sekä kehität
omia vuorovaikutustaitojasi.

Yhteisöllinen viestintä
Tässä Suositellussa kokonaisuudessa
tutustutaan yhteisölliseen viestintään
kokonaisuutena, tutustutaan sosiaaliseen
mediaan ilmiönä sekä tutustutaan
erilaisiin termeihin, käsitteisiin ja
työkaluihin tässä viitekehyksessä. Lisää
sisältöjä tulossa maaliskuun aikana.

Lync 2013
Kokonaisuus Lync 2013 -ohjelman
ominaisuuksista.

Sosiaalinen media 123
Tässä kokonaisuudessa esitellään
yleisimmin käytettyjä sosiaalisen median
palveluita sekä opastetaan sosiaalisen
median käsitteisiin ja käytäntöihin.

Sujuvat Online-palaverit
(Lync)

SharePoint web-osien
hyödyntäminen

Tässä kokonaisuudessa opastetaan
sujuviin online palaverointi käytäntöihin
(verkkokokouksiin) sekä annetaan
käyttövinkkejä sekä Lync 2010 että Lync
2013 ohjelmistoihin.

Tässä kurssissa Petteri Sjöholm esittelee
miten SharePointin web-osia voi
hyödyntää osana SharePoint
sivustokokonaisuutta.

Vuorovaikutustaidot
Tässä kokonaisuudessa käydään läpi
vuorovaikutuksen perustaitoja ja miten
toimia ihmisten kanssa erilaisissa
tilanteissa.

Microsoft SharePoint
yleisesittely
Tutustu SharePointin
käyttömahdollisuuksiin, sen
ominaisuuksiin sekä osaamisvaatimuksiin
kouluttajiemme Petteri Sjöholmin ja Jari
Kotolan esittelemänä. Kokonaisuus
tarjoaa yleiskatsauksen SharePoint
käyttömahdollisuuksiin sekä tietoa mitä
pitäisi osata sujuvan käytön
varmistamiseksi.

Skype for Business
Tutustu Skype for Business (S4B)
ohjelmistoon ja ota sen käytöstä kaikki
hyödyt käyttöön sujuvien vinkkien avulla.

Sharepoint 2013
sisällöntuottajalle
Tässä suositellussa kokonaisuudessa opit
käyttämään Sharepoint 2013 ohjelmistoa
sisällöntuottajan näkökulmasta. Silloin
kun vastaat ryhmäsi sivustosta tai sinulla
on tarvetta lisätä materiaalia tai käyttäjiä
valmiiseen ympäristöön.

IT infrastruktuuri

Vinkkejä ja käytännön esimerkkejä IT-infrastruktuurien sekä pilvipalveluiden
käyttöönottoon ja hallintaan.

Office 365 hallinta
Tämä kokonaisuus avaa Office 365
maailmaa ja sen käyttöönottoon liittyviä
asioita organisaatiossa. Konkretian
kautta olet lähempänä käyttöönottoa jo
heti tämän suoritettuasi. Kokenut
konsulttimme ja tietohallinnon kokenut
kettu Nestori siloittaa tiesi
pilvipalveluiden ja Office 365
ihmeelliseen maailmaan. Mikäli sinua
kiinnostaa Office sovellukset joita O365
ympäristössä käytetään katso esimerkiksi
kokonaisuus Office 365 käyttäjälle.
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Uuden ajan tuottavuus muodostuu työn mielekkyydestä ja ihmisten kyvystä saada
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voimavaroja ja käyttämään niitä tehokkaammin.

Työn mielekkyys ja
kehittäminen
Lupa loistaa.

Keskittyminen ja
mindfulness
Voiko keskittymiskykyä kehittää? Olisiko
mahdollista löytää uudenlainen suhde
mielen levottomaan vaelteluun? Olisiko
mahdollista yhä useammin tuntea se
levollisuus, joka on meissä jokaisessa
syvällä olemuksessamme? Voisinko yhä
useammin tuntea sen puolen itsestäni,
joka ei ole koskaan levoton,
ylikuormittunut tai poissa tolaltaan?
Vakaa keskittymiskyky on paitsi työssä
onnistumisen myös hyvinvoinnin ja
onnellisuuden näkökulmasta
avainasemassa.

Aivojen käyttötaidot
Tämä suositeltu kokonaisuus auttaa
tietotyön tekijää kiireiden ja stressin
keskellä. Tämän kokonaisuuden jälkeen
ymmärrät aivojesi toimintaa paremmin ja
tiedät miten kehittää itseäsi ja
toimintaasi. Kurssi kertoo ihmisen
hyvinvoinnin kannalta tärkeistä aivojen
käyttötaidoista joilla voidaan ehkäistä
stressiä ja parantaa kommunikaatiota ja
keskittymiskykyä. Psykologi, valmentaja
Ville Ojanen johdattelee asiantuntevasti
ja koukuttavasti aivojen sopukoihin.

Työelämän muuttuvat
tilanteet
Tästä kokonaisuudesta löydät ohjeita ja
vinkkejä mm. työn hakuun ja
hakemusten laadintaan.

Virtaa työhön fiksuista
elämäntavoista
Nukutko riittävästi ja osaatko rentoutua?
Syötkö terveellisesti säännöllisin
väliajoin? Entä onko stressitasosi
jatkuvasti koholla? Kuinka on liikkumisen
laita? Kaisa ja Joni Jaakkola Optimal
Performancesta kertovat seuraavilla
vidoilla, miten nämä fyysisen
hyvinvoinnin kulmakivet vaikuttavat
vireystilaamme ja miten totutut
tapamme määrittävät tekemistämme.
Katso videot. Videoilla annetaan
pohdintatehtäviä. Näin saat heti
siirrettyä oppimaasi käytännön
tekemiseksi.
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Ensiapu

Taukoliikunta

Ensiaputilanteet tulevat aina yllättäen.
Miten toimin niissä? Miten tunnistan
autettavan henkilön avun tarpeen?
Miten toimin oikein hätääntymättä itse?
Ensiaputaidot ovat kaikkien
kansalaistaitoja. Tällä kurssilla opit
tunnistamaan erilaisia ensiaputilanteita
ja toimimaan niissä oikealla tavalla. Katso
videot ja kertaa asioita säännöllisin
väliajoin. Voit pelastaa taidoillasi
ihmishengen! Sisältö on tehty erityisesti
toimistoympäristössä tapahtuvia
ensiaputilanteita silmälläpitäen.

Istutko liikaa tai liikutko turhan vähän
päivän mittaan? Täältä löydät videot
ohjatun taukoliikunnan tekemiseen
töissä tai vapaa-ajalla. Napsauta video
pyörimään ja liity mukaan. Kehosi
virkistyy ja jaksat taas paremmin!

Asiakascaset
Konkreettisia esimerkkejä
asiakkailtamme

Yhteisöllinen
digioppimisympäristö
Sovelto Channel.

Modernin
työssäoppimisen
tulevaisuus jo nyt!

Opiskele
ajankohtaisia
työelämän aiheita
silloin kun sinulle
sopii.

Voit osallistua heti
kun tarvitset
koulutusta.

Aina saatavilla.
(24/7/365)

Motivoiva ja
tavoitteellinen
oppimisympäristö

4000

Tutor on aina
tavoitettavissa
työpöydälläsi,
chattaa ja
kysy!

