E-Learning
productie
tt performance suite
Creëren
IT gebruikersdocumentatie
Hulp on the
“moment of need“

Corporate Learning

HR Consulting

Over tts

tts knowledge matters.
tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling van
talent binnen uw organisatie. Onze drie belangrijke
pijlers zijn HR consulting, talent management, learning &
performance support. Al sinds 1998 helpen we onze
klanten hun volledige potentieel te ontwikkelen. Betrouwbaarheid, integriteit en vakkundigheid vormen de basis
van een langdurige samenwerking.
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www.tt-s.com/nl

5 mln
TTS SOFTWARE GEBRUIKERS

UW VOORDELEN

Goede redenen voor tt performance suite
	Verbetering van prestaties
Realistische applicatie simulaties
Cross applicatie recordings
Mobile learning
Integratie met uw learning management
system (LMS)
Functionele guides voor directe hulp

tt performance suite

Klaar voor elke applicatie
U wilt met één druk op de knop kwalitatieve e-learning en
interactieve IT-simulaties maken? U zoekt naar een
manier om uw medewerkers vertrouwd en efficiënt door
de bedrijfsapplicaties te navigeren? tt performance suite
zorgt voor een unieke combinatie van web-gebaseerde
trainingen, documentatie, online hulp en ondersteuning.
Vertrouw op software van tts en neem afscheid van
overbodige tools.
TT PERFORMANCE SUITE

E-learning
productie

Performance
Support

ITdocumentatie

Naadloze integratie
Onze Professional Services adviseurs richten
tt performance suite in conform uw behoeften en zorgen
voor een naadloze integratie met uw leeromgeving.
www.tt-s.com/nl/software

UW VOORDELEN

Goede redenen voor Learning van tts
 eer dan 60 E-learning specialisten
m
en trainers
Bedreven in methodiek en didactiek
Technische en creatieve expertise
Uiterst efficiënte productie
Individuele samenwerkingsmodellen
Strategische leermix
Knowhow over processen en SAP

Learning van tts

Van het eerste idee tot de
uiteindelijke implementatie
Als full service provider van corporate learning zorgen we
steeds voor de juiste kwalificatie van uw project. We
ontwikkelen en realiseren moderne leerconcepten die
volledig worden afgestemd op uw wensen en die
hun waarde in de praktijk bewijzen.
LEARNING VAN TTS

E-learning

IT- en SAPtraining

De juiste leermix
•
•
•
•

Web-gebaseerde training
Virtual classroom
Gebruikersdocumentatie
Guided tours

www.tt-s.com/nl/learning

•
•
•
•

Klassikale training
Blended learning
Trailer
Micro learning

UW VOORDELEN

Goede redenen voor HR Consulting van tts
 ennis van alle HR processen vanuit
K
de praktijk
 aciliteert de verbinding tussen de
F
IT afdeling en uw bedrijfsafdelingen
Projectbegeleiding van A tot Z
Innovatieve concepten die hun waarde
bewijzen in de praktijk
 dvies, implementatie en applicatieA
management van SAP- en SuccessFactors
Een faire, eerlijke en solide partner

HR Consulting van tts

One stop shop voor advies,
implementatie en applicatie
management
HR & Talent management is een van onze kernactiviteiten.
Naast vakkundig advies met betrekking tot HR & talent
management bieden we u ook de technische expertise voor
een succesvolle implementatie, vaak door dezelfde
persoon. Zo worden mogelijke strategische, conceptuele
en technische knelpunten al bij de start voorkomen.
SAP en SuccessFactors
We zijn een consulting- en implementatiepartner van SAP,
met een focus op oplossingen rond talent management.

www.tt-s.com/nl/talent-management

Referenties

Meer dan 500 tevreden klanten
Nationale en internationale bedrijven in Europa, Azië en in
Amerika zijn overtuigd van onze producten en diensten.
Deze selectie van citaten is representatief voor onze meer
dan 500 tevreden klanten.
Zij zijn onze beste referentie.

DIT ZEGGEN ONZE KLANTEN

“Ondanks de strakke deadlines zorgden de talent
management experts van tts er in belangrijke
mate voor dat onze SAP-applicatie precies op tijd
aan al onze vereisten voldeed.“ MAN
“Het alfa en omega van trainingen in virtuele klaslokalen zijn, wat mij betreft, de sterkte en
vaardigheden van de trainer. Die is nog belangrijker dan bij een klassikale opleiding. tts heeft de
juiste expertise en power in huis om van
dergelijke trainingen een succes te maken.”
Bosch Rexroth

DIT ZEGGEN ONZE KLANTEN

“Niet alleen de implementatie, maar ook
de voorbereiding, planning en de supervisie zijn
bepalend voor het succes van een opleiding.”
Merck

“tts bedankt voor het fantastische teamwork.
Jullie zijn echt een Knowledge Transfer
Company!“ E.ON
“tts heeft de digitale wereld eigen gemaakt,
net zoals ik zou verwachten van een flexibel
werkmodel.” ERGO
“Met tt performance suite vereenvoudigen we
niet alleen het werk van onze auteurs. We
vergemakkelijken ook de toegang tot de content.
De combinatie van onze veeleisende kwaliteitsprocessen en de intuïtief te gebruiken software van tts maakt duurzame opleidingen op
hoog niveau mogelijk.” Endress+Hauser

www.tt-s.com/nl/references

Contact

We kijken uit naar uw interesse
Vragen of advies nodig?
U kunt ons direct bereiken via ons hoofdkantoor;
we nemen graag persoonlijk de tijd voor u.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 18u
+31 6 270 665 04
info@tt-s.com
www.tt-s.com/nl
Voor een gedetailleerd overzicht van onze kantoren
in Europa en USA, bezoek www.tt-s.com/kantoren

