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TERVETULOA WORKPLACE NORDICIN DIGITAALISELLE
VALMENNUSALUSTALLE
Olemme luoneet sinulle helppokäyttöisen ja selkeän työkalun
valmennuksiesi tueksi.
Alustalla on erilaisia kokonaisuuksia ja valmennuksia valmennustesi
monimuotoisuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi. Materiaalit on
suunniteltu tukemaan valmennustasi sekä säästämään sinun ja
valmennettaviesi aikaa.
Sinun tulee olla sertifioitu valmentaja ja digitaalisen
valmennusalustamme tilaaja, jotta pystyt hallinnoimaan omaa
valmennusryhmäsi alustallemme. Otathan yhteyttä
info@workplacenordic.com niin kerromme sertifioinneista lisää.
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1. Kirjautuminen
Mene osoitteeseen https://www.humanlabacademy.com/myaccount/ tai klikkaa etusivun oikealta ylhäältä
Oppimisalusta/Learning platform -painikkeesta.

2. Ryhmän hallinta
Group Management/ryhmänhallinta -sivu toimii ns. “valmentajan
pääsivuna”, sitä kautta pystyt hallinnoimaan eri ryhmiesi osallistujia ja
seuraamaan heidän etenemistään. Group Management ei ole
näkyvissä valmennettaville.

Group Management sivulle pääset sivun yläreunassa olevasta
Oppimisalusta/Learning platform -valikosta.
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Ryhmien hallinta

Kohdassa “Group” näet, mitä ryhmää tällä hetkellä käsittelet ja sen
alle listautuu ryhmään liitetyt kurssit. Pääsääntöisesti sinulla on yksi
ryhmä/kurssi. Kurssi listauksen alapuolella on listattuna ryhmän
käyttäjät ja voit tästä hallinnoida käyttäjiäsi.
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Valmennettavien lisääminen ryhmääsi

“Users” painikkeesta voit lisätä valmennettavia ryhmääsi.
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Muista valita “Add and invite user” ja täytä osallistujan tiedot. Hänen
sähköpostiinsa lähtee automaattisesti kutsu, jossa on hänen
tunnuksensa ja ohjeet kirjautumiseen ja kurssin suorittamiseen.
“Add multiple” mahdollistaa useampien osallistujien lisäämisen
helposti samaan aikaan. Mikäli haluat poistaa olemassa olevia
käyttäjiä, ole yhteydessä: info@workplacenordic.com.

Salasanan nollaaminen

Valitse ensin haluamasi käyttäjä klikkaamalla valintalaatikkoa hänen
kohdaltaan, jolloin taulukon yläpuolelle ilmestyy painike “Send
password reset”. Tämä lähettää käyttäjälle sähköpostiin linkin
salasanan asettamiseksi. Käyttäjät voivat myös tilata itse uuden
salasanan painamalla ”Salasana unohtunut?” -painiketta kirjautumisen
yhteydessä.
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Etenemisen seuranta
“Reports” painikkeesta saat valittua erilaiset raportit valmennettaviesi
seuraamiseksi.

● Progress kohdasta näet nopealla silmäyksellä missä vaiheessa
kukin valmennettava on ja voit tarkastella yhden valmennettavan
etenemistä digiplatformilla tarkemmin
● Uploads kohdasta näet kaikki valmennettaviesi alustalle lataamat
tiedostot. Osassa tehtävissä pyydetään lataamaan alustalla täytetty
taulukko ja lähettämään se valmentajalle, jolloin se päätyy tänne
“Uploads” sivulle.
● Answers kohdasta näet valmennettaviesi vastaukset avoimiin
kysymyksiin.
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Alla kerromme tarkemmin jokaisen sivun ominaisuuksista:

Group Progress Report

Valitse haluamasi kurssi kohdasta “Course” ja alle aukeavasta
taulukosta näet yleiskuvan valmennettaviesi etenemisestä. Taulukon
alapuolella on “Search users” hakukenttä, jossa voit hakea yksittäistä
valmennettavaa. Tällöin aukeaa tarkempi näkymä kyseisen henkilön
etenemisestä kurssilla.
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Group Uploads

Group Uploads sivulta näet valmennettaviesi lataamat tiedostot
(joissain esi- tai lopputehtävissä pyydetään lähettämään valmentajalle
täytetty taulukko).
Tiedoston voit avata “Title” sarakkeesta “View” painikkeella. Status
sarakkeella voit hallinnoida mitä tiedostoja olet jo lukenut.
Huomaathan, että tiedostot eivät päivity luetuiksi ellet paina “Mark as
viewed”. Tämä on vain helpottamassa valmennettaviesi seuraamista
eikä vaikuta heidän etenemiseensä.
Voit järjestellä sarakkeita mieleiseksesi raahaamalla niitä eri
järjestykseen. Klikkaamalla “Customize colums” voit myös piilottaa
haluamasi sarakkeet näkyvistä. Voit poistaa tiedoston klikkaamalla
sen valintaruutua ja painamalla “Delete files”.
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Group Answers

Taulukossa näet yksittäiset vastaukset kurssilla oleviin avoimiin
kysymyksiin. Voit hakea tiettyä vastausta taulukon yläpuolelta
valitsemalla haluamasi kurssin, aiheen tai kysymyksen. Taulukkoa voit
jälleen muokata mieleiseksi raahaamalla tai piilottamalla sarakkeita.
“Title” sarakkeesta voit poistaa kyseisen vastauksen. Ole kuitenkin
varovainen, sillä tätä ei voi peruuttaa.
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3. Profiilien lataaminen alustalle
Mikäli käytössäsi on WorkPlace Big Five Profile™ itseopiskelukurssi,
voit käyttää alustalle sisäänrakennettua järjestelmää WorkPlace Big
Five Profile™ profiilien jakamiseksi valmennettavallesi. Tällöin
valmennettavasi saa profiilinsa sopivassa hetkessä kurssilla.
Prosessi on simppeli:
1. Tilaa valmennettavalle WorkPlace Big Five Profile™ -profiili
normaalisti
2. Lisää valmennettava ryhmääsi valmennusalustalla
3. Lataa valmennettavan WorkPlace Big Five Profile™ -raportti
alustalle
Ryhmän hallinta -sivun alareunasta löytyy lomake, jonka avulla voit
ladata osallistujan WorkPlace Big Five Profile™ profiilin järjestelmään.
Tällöin se tulee valmennettavalle näkyviin ladattavaksi oikealla
hetkellä kurssin sisällä (Osion 1 jälkeen.). Kannattaa siis ottaa osaksi
prosessia, että lataa osallistujan raportin järjestelmään samalla kun
lisää hänet alustalle.
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4. Messaging
Alustallamme on sisäinen viestisovellus, jonka avulla valmennettavasi
voivat aloittaa keskustelun valmentajansa kanssa tai sinä voit aloittaa
keskustelun heidän kanssaan. Keskusteluista lähtee aina myös
sähköposti viestin vastaanottajalle.
Kun olet kirjautuneena humanlabacademy.com sivuille, oikeassa
alalaidassa näkyy “Messaging” -painike. Tästä näet onko sinulle
saapunut uusia viestejä valmennettaviltasi. Painamalla “Messaging”
painiketta, pääset lukemaan valmennettaviltasi tulleet viestit sekä
kirjoittamaan heille viestejä. Jatkaaksesi aiempaa keskustelua, valitse
listasta valmennettavasi. Mikäli haluat käynnistää uuden keskustelun,
valitse “Open Session With” kohdasta valmennettavasi nimi. Voit
lähettää tämän viestittelykeskuksen kautta valmennettavallesi mm.
heidän raporttinsa, esitehtäviä, palautetta jne.
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