IT-lösningar

Effektiv i projekt med
MindManager

Diagnostik av nätverkssystem
INTERNETSÄKERHET

Justo odio dignissim qui blandit praesent

Sit amet, consec tetuer

luptatum zzril delenit augue duis dolore te

adipiscing elit, sed diam

feugait lorem ipsum dolo.

nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer

ut laoreet dolore magna aliquam.

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod elit adispe.

NÄTVERKSSKYDD
Ut wisi enim ad minim veniam,

Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolorsit

quis nostrud exerci tation

amet, conse ctetuer laoreet dolore magna

ullamcorper.Et iusto odio

aliquam erat volutpat.

dignissim qui blandit

VÅRA UTBILDNINGAR

praeseptatum zzril delenit

augue duis dolore te feugait

A r b e t a m e d M iMagna
ndM
ana
gvolu
e risi enim ad minim
aliquam
erat
i d e s s f u l l a veniam
p o t melo
e n eratta
t i a ldolore magnus.

G ru n dl ä gg a n de a n vä nd n in g

nulla adipiscing
elit, sed
Bli mer effektiv
i dittdiam
arbete och bli av

Utbildningarna ges som företags-

nonummy
med nibh.
tidstjuvar.Skapa & Visualisera,

specifika utbildningar.

Samarbete med kollegor, MS Office

P E R kopplingar.
SONLIGA
BRANDVÄGGAR
P r oj ektf ok us er a d ut bi l dn i ng

Realize AB har utvecklat delar av
världens ledande programvara för

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing

Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et

Hitta problem och innovativa
möjligheter i relation till

Tincidunt ut laoreet dolore
marknadskonkurrensen.
Strukturera och resursallokera personal
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.
magna aliquam erat volut pat. Ut
Dessa stödjs med IT-verktyget
och uppgifter med överskådliga
Et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
wisi enim
ad minim veniam,
quis
MindManager, strukturerad
planeringsverktyg,
mötesmallar
och

mindmapping – MindManager –

där vi är ensamma om att erbjuda
expertis och svensk support. Vi

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril

har 13 års erfarenhet av kreativ

delenit augue duis dolore te feugait nisl ut aliquip ex

affärsutveckling och har utbildat

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

ea commodo.Et iusto odio dignissim qui blandit

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipiscing

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

Af fä r - oc h

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

ve r ksam h ets ut veckl i ng

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi

conse ctetuer adipiscing. Feugait nulla facilisi. Lorem

Beakta er affärsmodell för att hitta

enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper

ipsum dolor sit amet, conse ctetuer laoreet dolore

exerciGantt-scheman.
tation ullamcorper cipit
lobortis nisl ut aliquip ex.

brainstorming och

kreativitetsmetoder.

problem och/eller möjligheter i relation till
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Lorem
marknadskonkurrensen. Innehåller
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit elum
idéhantering, 2×2 matriser,
corpes ipso mogno.

chefer, projektledare, säljare och

marknadsförare i Sveriges största
organisationer.

Realize AB

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Nya
I déullamcorper
e r g e r Nya
Aff älobortis
re r
veniam, quis exerci
tation
suscipit
nisl ut aliquip dolore te feugait nulla facilisi ex ea.

technology
Realize AB, Box 5273, 40225 GÖTEBORG Tfn 031-7605400

WWW.REALIZE.SE

c on su lti n g

MindManager Projektutbildning
Utbildningen är företagsspecifik på plats hos er och byggs upp kring
exempel som är relevanta för er verksamhet. Vi beaktar er
projektmodell och visar hur Mindmanager kan komplettera och
förstärka den.

”Vi arbetar med stora, små,
årligt återkommande projekt

Utbildningen kombinerar ett strukturerat och kreativt sätt att arbeta.

och det är värdefultl att kunna

Resultatet är effektivare arbete och navigering mot nästa innovation

få en bättre översikt över alla

och affärsmöjlighet.

delar.”
– Lena Sjöstrand,
projektkoordinator på Göteborg &
Co.
Heldagsutbildning MindManager för upp till 10 deltagare. Utbildningen kan hållas i våra lokaler i Göteborg eller
”Vi fick en oerhört bra start

Stockholm eller på plats hos er (resekostnader tillkommer).

med en kurs från Realize AB
som på pedagogiskt sätt tog
upp hur vi kan använda
MindManager inom många
områden”
– Maria Eriksson på Adidas

Kursinnehåll

Utbildning
Kursen innehåller både grundläggande och avancerade avsnitt med tillhörande övningar.
Kursmaterial ingår.

Group.

”För oss som bildjournalister
räcker det inte med ett PM när
vi gör vår planering. Vi
behöver bilder, symboler och
den överblick som man kan få
i en tankekarta”
– Erik Fichtelius på UR.

Mer information om våra
produkter och tjänster finns på
Internet på:
www.mindmanager.se

VÅRA TJÄNSTER

Teknisk support

Grundfunktioner i MindManager
•
Skapa, redigera och strukturera mindmaps
•
Länka till dokument, filer och webbsidor
•
Arbeta med anteckningar och kommentarer
•
Layout och bilder

Installation och

Koppling till MS Office
•
Exportera till Word, PowerPoint och PDF från mindmaps
•
Skapa mindmap från Word-dokument
•
Integration med Excel och Outlook
•
Skapa webbsidor från mindmap

Kreativitet

konfigurering
Affärsutveckling

MindManager för effektivare möten
•
Använda MindManager i möten
•
Mindmap som arbetsdokument
•
Mötesmallar
MindManager för Brainstorming
•
Stöd för stegen i Brainstorming
•
Fånga upp och strukturera idéer
•
Den kreativa processen
Projektplanering
•
Skapa överblick av projekt
•
Planeringsfunktioner
•
Filtrering på projektattribut, resurser, prioritet, tider etc.
•
Koppling till Gantt diagram (tidsaxel)
•
Arbeta i grupp
•
Multimaps
•
Avslutande frågestund
Deltagarna ska ta med egen dator med den senaste versionen av MindManager installerad.
Kontakta oss för paketpris på utbildning i samband med köp av MindManager, 031-7605400 eller
info@realize.se
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