Fortes Change Cloud™
Training op drie niveaus binnen je eigen organisatie

IN-CONTROL
De Fortes Change Cloud™ optimaal inzetten voor de organisatie gaat een stuk beter wanneer je over de juiste kennis beschikt.
Daarom biedt Promista, samen met Fortes, een drietal trainingen die ervoor zorgen dat iedereen, in welke functie dan ook,
de kennis heeft die nodig is voor goed gebruik, beheer of inrichting.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Navigeren, registreren en
rapporteren

Gebruikersbeheer, resources,
documenten, custom velden

Configuratie, modules en
rapportagemodellen

De basistraining voor de Fortes Change

Een verdiepende training met meer over

Wil je echt alles weten over inrichting en

Cloud™ met de meest gebruikte opties

het beheren van gegevens in de Fortes

onderhoud? Dan volg je een training op

in het systeem.

Change Cloud™.

niveau 3.

Je leert:

Je leert:

Je leert:

• Hoe je door het systeem kunt navi-

• Hoe je rechten toekent aan bepaalde

• Hoe je werkt met organisatie-units,

geren.
• Hoe je de modules voor project- en
portfolio-management gebruikt.
• Wat je kunt doen op het gebied van
tijdschrijven en resource management.
• Hoe je resources kunt aanvragen en
inplannen.
• Hoe je een rapportage van jouw
projectgegevens kunt uitdraaien.

(groepen) gebruikers.
• Hoe je resources plant, beheert en

project- en portfoliomodellen.
• Hoe je het financieel grid kunt gebrui-

aanvult met bijvoorbeeld skills en

ken voor budgetten, prognoses en

tarieven.

kostenregistratie.

• Hoe je sjablonen en portfolio- en
projectmodellen aanmaakt.
• Hoe je versiebeheer toepast.
• Hoe je custom velden gebruikt en
beheert.

• Het configureren van (custom) velden.
• Het maken van rapportage-modellen
en geautomatiseerde rapporten.
• Hoe je een resource capaciteitsplanning kunt configureren.

• Hoe je optimaal gebruik kunt maken van
de standaard rapportagemogelijkheden.
Investering: Op aanvraag

Investering: Op aanvraag

Investering: Op aanvraag

Locatie: Online achter je eigen computer

Locatie: Incompany

Locatie: Incompany

Meer weten?
Op promista.nl/forteschangecloud vind je alle informatie over deze drie trainingen.
Voor een training of e-learning op maat voor je eigen organisatie kun je contact opnemen
met onze accountmanager René Bosschers, 06 421 24 715 | rbosschers@promista.nl.
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