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Få mere ud af din dag!

FORESTIL DIG EN HURTIGERE, SMARTERE
OG MERE KOMFORTABEL MÅDE AT ARBEJDE PÅ

FORESTIL DIG AT:
 taste korrekt med alle � fingre uden at korrekturlæse din tekst hele �den

 kunne beskrive en idé inden du glemmer den igen

 spare �d hver eneste dag, som du kan bruge på andre opgaver

 taste på en behagelig måde uden at få ondt i din ryg, skuldre, arme og hænder

Lad Keyboard Pro® gøre din drøm �l virkelighed på ca. 8 �mer ‐ Danmarks mest solgte og 
anmelderroste program af sin art.

Få et anerkendt kursusdiplom som bevis på, at du nu har indlært professionel tastaturbetjening, 
og konkurrer med dine venner om at få det bedste eksamensresultat på Facebook.

“Et professionelt online‐kursus 
som gør det nemmere end 

nogensinde før at taste som en pro”

“Hvis du vil lære professionel 
tastaturbetjening, er Keyboard Pro® 

det rig�ge værktøj �l jobbet”

“Online kurser er den nye
ECO venlige måde at

lære en ny viden”

Keyboard Pro® brugerundersøgelse 2012*

100% af vores brugere siger, at indlæringen med 
Keyboard Pro® har en posi�v effekt på deres arbejde 
og/eller rekrea�ve brug af PC’en

100% siger, at de vil anbefale kurset �l familie‐
medlemmer, venner eller arbejdskollegaer

100% siger, at de nu arbejder mere fortroligt med 
deres PC

98% siger, at de har opnået en betydelig bedre 
arbejdss�lling e�er at have gennemgået kurset 

*resultatet er udarbejdet blandt 500 Keyboard Pro® brugere, der 
deltog i vores brugerundersøgelse mellem januar og juni 2012
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AT LÆRE TASTATURBETJENING
®ER LEGENDE LET MED KEYBOARD PRO

INNOVATION:
®Keyboard Pro's  videobaserede træningssystem og virtuelle 

instruktør gør indlæringen hurtig, sjov og let for alle - uanset alder og 
IT niveau.

PRODUKTIVITET:

Du bliver hurtigere og betydelig mere effektiv på dit tastatur - uden 
stress og med en mindre indsats end traditionelle kurser på marked.

FLEKSIBILITET:
®Med Keyboard Pro  vælger du selv hvornår, hvor og hvordan du vil 

®planlægge kursusforløbet, da Keyboard Pro  er et 100% 
webbaseret kursus. Du kan lære professionel tastaturbetjening 
intensivt på en weekend eller vælge at bruge 1-2 timer dagligt i en 
uge - valget er dit!

ERGONOMI:

Og som ekstra bonus lærer du samtidig hvordan, du undgår at 
stresse dine fingre, hænder og nakke ved at benytte dit tastatur 
ergonomisk korrekt.

PERSONLIGT DIPLOMA:

Når du har gennemført eksamen, får du automatisk et personligt 
kursusdiplom, som du kan gemme, sende som mail eller vise dine 
venner på Facebook.

KURSUS-FACILITETER:

®
Keyboard Pro  fungerer perfekt med Windows and Mac

Dit abonnement gælder i 1 år og koster 198,- kr.

Fungerer med alle standard web browsere

Du skal ikke bruge tid på at installere software

Start med det samme efter du har købt dit abonnement

Understøtter alle standard tastaturtyper (PC og Mac)
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®

KEYBOARD PRO  ON‐DEMAND
Keyboard Pro® 'On Demand' er den nemmeste, mest fleksible og økonomisk fornu�ige løsning, hvis Keyboard Pro® skal beny�es af 
mere end 5 personer. Du får �lsendt en email med et unikt link samt en 4‐cifret pinkode, som bruges, når du ønsker at en bruger skal 
have adgang �l Keyboard Pro®.

PRØVEKØR EN ‘ON DEMAND’ PORTAL I DAG!

Hvis  du er  ansvarl ig  for  e�eruddannelse af  dine 
medarbejdere/elever, så kontakt os i dag og få din egen 
Keyboard Pro® portal samt et gra�s kursus �l test.

Du finder vores kontak�nforma�on på vores hjemmeside 
under 'Kontakt os'.

Få en gratis On Demand portal og betal kun for igangtagne brugere

Få virksomhedens logo på din On Demand portal uden ekstra 
omkostninger

Indholder et komplet brugervenligt flerbrugerstyringsmodul

®Mål hurtigt successen med Keyboard Pro  hos dine kursister via den 
indbyggede brugerundersøgelse

®
Keyboard Pro  er tilgængelig på flere sprog unden ekstra omkostninger

Hurtig og sikker adgang fra en internetforbundet PC eller MAC
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