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AVK heeft maatwerk trainingen ontwikkeld voor alle niveaus: Voor beheerders (site owners) die de SharePoint sites
gaan inrichten, beheren en onderhouden. Voor de eindgebruikers die SharePoint effectief moeten gaan gebruiken. Al
onze trainingen zullen de acceptatiegraad en werkplezier enorm verhogen. Graag stellen we een maatwerk programma
samen, geheel gebaseerd op de wensen en behoeften van de organisatie, afdeling of team.

De voordelen
•
•
•
•

Een coach die direct jouw vragen beantwoord
Volledig afgestemd op je dagelijks werkzaamheden
Coaching volgens het principe: “Learning by Doing”
Training op de eigen werkplek, dus geen verloren reistijd

Je zet zelf een eigen structuur op, mét ondersteuning van je persoonlijke coach.
Samen vertaal je jouw vragen in praktische oplossingen.

Maatwerk in-company training en coaching
AVK is gespecialiseerd in maatwerk trainingen bij jou op locatie. Onze trainingen worden op maat samengesteld aan de
hand van onze à la Carte lijsten, geheel conform de wensen en doelstellingen van jouw organisatie of team.
De SharePoint trainingen, die in overleg 1 of 2 dagdelen duren, kunnen één op één of in teamverband worden verzorgd.
Een inleidende training kan worden gevolgd door een coaching-sessie op de werkplek waarbij je direct met je eigen
materie aan de slag gaat. Je leert precies datgene wat je nodig hebt en past het meteen in je eigen praktijk toe.

Kijk voor meer info en actuele prijzen op
www.avk.nl/sharepoint
www.avk.nl | 085-2083388 | info@avk.nl

SharePoint Roadmap
In de Roadmap zorg je voor de inhoudelijke voorbereiding, niet technisch,
maar juist vanuit de visie en doelstelling van de organisatie.

SharePoint voor eindgebruikers
Training voor de medewerkers die dagelijks met SharePoint gaan werken.
Wat is SharePoint en hoe ga je voortaan om met documenten.

SharePoint Taxonomie
Maak een duidelijke en overzichtelijke structuur (taxonomie) voor
SharePoint sites door de juiste classificaties toe te passen.

SharePoint voor beheerders
Training SharePoint voor site beheerders en site owners. Wij leren je het
beheren en inrichten van een SharePoint site.

SharePoint op het secretariaat
Secretariaat training voor het centraal
beheren van documenten, agenda’s,
takenlijsten, e.d. met processtromen
en werkwijzen.

SharePoint functioneel beheerders
Training voor functioneel beheerders
en helpdesk medewerkers. Je leert
geavanceerde functionaliteiten zodat
je optimaal de gebruikersorganisatie
kunt ondersteunen.

SharePoint eLearning
Slechts weinigen halen het optimale
uit SharePoint. AVK heeft verschillende
eLearing modules ontwikkeld voor diverse soorten gebruikers.

SharePoint voor functioneel
beheerders eLearning
Leer o.a. hoe je Sites, Sitecollecties, Bibliotheken en lijsten kunt beheren om
de gebruikersorganisatie optimaal te
ondersteunen.

