
UPS

academy.gs-yuasa.eu



Med över 20 detaljerade utbildningskurser erbjuder GS Yuasa Academy de 
bästa råden för övningar som täcker varje steg i batteriets ”resa” – från att det 
lämnar hyllan, via det löpande underhållet och ända fram till slutet av dess 
livslängd. 

De modulbaserade kurserna är utformade för såväl individer som 
organisationer och ger värdefull kunskap och praktiska färdigheter. 
De tillhandahålls i ett dynamiskt videoformat med engagerande 
presentatörer och innefattar grafik för att underlätta inlärningen, liksom 
nedladdningsbart stödmaterial.

Utbildningen kan genomföras i valfri takt. Varje kursmodul tar bara några 
få minuter och användare kan när som helst lämna webbplatsen och 
återvända för att fortsätta där de slutade. 

Det finns olika flervalsprov på vägen så att användarna kan 
reflektera över sitt lärande och kontrollera sin förståelse 
under kursens gång. Efter varje avslutad kurs kommer ett 
nedladdningsbart intyg att erhållas, som kan skrivas ut 
som bevis på certifiering inom detta område. 

GS Yuasa Academy täcker även alla GS Yuasa 
marknadsledande produktserier – inklusive 
nyckelfunktioner och fördelar, tillverkningsprocesser, 
information om dekalspecifikation och vad som 
skiljer serierna från konkurrenterna.

Kom igång med din onlineutbildning på
academy.gs-yuasa.eu

Den kompletta lösningen för batteriinlärning

Få de kunskaper du behöver för att förbättra din service, öka försäljningen och minska garantireturerna 
med GS Yuasa Academy – den första omfattande batteriutbildningsplattformen online.



Ett omfattande utbud av intressanta kurser

GS Yuasa Academy erbjuder kurser inom ett 
brett spektrum av batterirelaterade ämnen – från 
korrekt användning och teknik till batteritester och 
garantihantering. 

Varje kurs är uppdelad i mindre moduler och all 
utbildning tillhandahålls i ett dynamiskt videoformat. 

Särskilda funktioner för team, företag 
och organisationer

GS Yuasa Academy är också utformad med stora 
distributörer, återförsäljare, motoraktörer och 
andra organisationer i åtanke.

Systemet hjälper organisationer att maximera 
affärspotentialen genom att hantera och övervaka 
utbildningen av team av alla storlekar.

E-learning kan anpassas efter olika affärskrav med 
teamledarfunktioner som är enkla att använda, 
till exempel:

• Massuppladdning av team           
•  Instrumentpaneler för 

framsteg 
•  Nedladdningsbara 

rapporter   

• Specifika inlärningsvägar
• Teamsegmentering     
•  E-postmeddelanden 

med påminnelser

Prata med din lokala säljchef för GS Yuasa eller 
skicka ett mejl till academy@gs-yuasa.uk för mer 
information.

En strukturerad utbildningsväg

Vi har tagit fram anpassade program, skräddarsydda efter specifika 
arbetsroller inom branschen. Alla användare, från verkstadstekniker 
till försäljningschefer, kan därför vara säkra på att de lär sig på en 
nivå som är anpassad för just deras yrkesroll.

Mot slutet av den skräddarsydda utbildningsresan känner sig 
användarna säkrare på sin batterikunskap, hur de ska tillämpa 

den i praktiken och hur de tillhandahåller 
bästa möjliga service till kunder.
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