Frågor & Svar
1. Vad är eAcademy?
Det är vår utbildningssida där du kan anmäla dig till våra utbildningar. Här finns de presentationer som vi
använder på utbildningarna för att fördjupa din kunskap om våra produkter. Här hittar du de aktuella
utbildningarna och kan lätt boka in dig. Du kan anmäla dig till utbildningarna dygnet runt. Efter genomförd
utbildning kan du själv ladda ner dina diplom. Vi har lång erfarenhet av värmepumpar.

2. Hur kan jag skaffa en logg in till utbildningssidan?
Du kan enkelt registrera dig på vår utbildningssida. För att anmäla dig klickar du på ”Skapa användarkonto” på
startsidan och fyller i de obligatoriska fälten. Du skickar in dina uppgifter genom att klicka på ”Spara”, sedan
registreras du i vårt system. Efter registreringen kontrolleras dina uppgifter och ditt konto aktiveras från vår
utbildningsavdelning inom några dagar.

3. Hur kan jag anmäla mig till en utbildning?
Välj en utbildning från vår utbildningskatalog. Klicka sedan på "Anmälan" och välj önskad utbildning. Här kan du
se hur många deltagare som redan är registrerade, och hur länge till du kan anmäla dig. Klicka på "Gå vidare till
registrering" och sedan till "Boka". När registreringen är klar kommer du att få en bekräftelse via e-post.

4. Hur kan jag anmäla någon annan till en utbildning?
Om dina anställda eller kollegor vill anmäla sig till en utbildning, måste varje anställd registreras individuellt på
vår utbildningssida. Detta är särskilt viktigt för utfärdandet av diplom efter någon av våra utbildningar. Först
efter registrering av de anställda i akademien kan de anmäla sig till en utbildning.
Om du vill anmäla mer än tio anställda hos oss, ta kontakt med vår utbildningsavdelning. Vi hjälper dig!

5. Vad behöver jag för förkunskaper för att gå våra utbildningar?
För att anmäla dig till grundkursen behöver du inga förkunskaper. Vill du registrera dig för någon annan av
våra produktutbildningar, rekommenderar vi att du först genomgår vår grundutbildning eller ha goda
grundläggande kunskaper/erfarenhet av värmepumpar. Detta är för att du ska ha ett större utbyte av våra
utbildningar. Vad gäller våra fastighetsutbildningar måste du ha deltagit i någon av våra utbildningar.

6. Var får jag/hittar jag mina diplom?
När du gått en utbildning hos oss får du ett diplom. Därefter kan du också välja att skriva ut det igen från din
profil i vår utbildningsakademi. Du hittar ”visa diplom” under ”Min profil“.

7. Hur hittar jag till Utbildningscentret/Greenhouse?
Om du kommer söder ifrån, sväng in på avfart Tranås södra, efter 1 km kommer det en ST1-mack på vänstersida,
sväng höger, det är en skarp kurva med en bergvägg. Det står Hjälmaryd industriområde på en vit skylt följ den
vägen cirka 1 kilometer. Fabriken ligger på högersida och mittemot ligger vårt utbildningscenter Greenhouse.
Kommer du norrifrån så är det enklast att fortsätta till den södra infarten.

8. Är det några kostnader för utbildning?
Vi bekostar utbildningen, kaffe och lunch. Du får stå för resan och ev. boende.

För alla andra frågor, vänligen vänd dig till vår utbildningsavdelning med hjälp av vårt
kontaktformulär eller ring AnnaKarin Johansson på 0140-384392!

