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Førsteklasses kursus - billigere og hurtigere
Opdatering af projektteam til
nyeste version af AX
Specialtilpasset kursus sparer
tid og penge
Hurtigt og målbart resultat

Gamle vaner brydes

certificeret og i fuld produktion langt hurtigere.

ordinære kurser” fortæller Ole Nyegaard,

Der var brug for en generel gennemgang af AX

Det er hårdt arbejde for kursisterne og gamle

Tectura.

2012, men også for en uddybning af de nye

vaner fra tidligere kurser skal brydes, men det

produktegenskaber. Der blev søgt mellem alle

virker.

markedets udbydere og de ordinære kurser var
for simple.

Effektiv træning - Lavere totalomkostning
Firebrands læringsmetode har ført til

Tectura er verdens største globale leverandør

anerkendelsen ”Årets Learning Partner” fra

af Microsoft Dynamics ERP systemer.

Microsoft de seneste fire år i træk og metoden

Tectura leverer forretningsløsninger baseret

fungerede også for Tectura.

på Microsofts teknologier og kunderne

Kursets kvalitet levede op til forventningerne

supporteres med professionelle services og en

og den intense fordybelse i emnerne førte

prisvindende kundepleje.

til et hurtigt, målbart kompetenceløft og
tilfredse medarbejdere, der fik fuld værdi af

Der flyttes noget når man løfter i flok

”Det var enten en helt flad gennemgang af

den investerede tid.

I efteråret 2011, stod Tectura foran en global

nyhederne eller en gennemgang helt fra

”Med motivation og de rette forkundskaber er

udrulning af AX 2012 for en kunde.

bunden, og så kunne vi ligeså godt lade

Firebrands accelerede læring effektiv, hurtig

Der flyttes noget, når man løfter i flok og derfor

folk selvstudere og spare omkostningen til

og har en meget lavere totalomkostning end

besluttede Tectura sammen med kunden, at

træning” fortæller Ole Nyegaard, Nordic Service

sende hele implementerings projektteamet på

Director hos Tectura.

kursus. AX 2012-projektet var omfattende og

Firebrand Training blev valgt som leverandør

der skulle udvikles kompetencer indenfor både

af en skræddersyet løsning, fordi kurserne

Finance-, Trade og Logistics-, Production- og

er fokuserede, af høj kvalitet og fuldstændig

udviklingsmodulerne.

anderledes end gammeldags kurser. Hos
Firebrand er alle kurser accelererede, så
kursusdagene er færre og medarbejderen er

“Med motivation er
Firebrand effektiv,
hurtig og har en meget
lavere totalomkostning
end ordinære kurser”

“Hurtigt og målbart
kompetenceløft og
tilfredse medarbejdere”

