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Onix Personell integrert med trainor.no

Benytter du Onix Personell som HR system kan du nå bestille kurs fra trainor.no
direkte i HR systemet. Den ansatte som skal på klasseromskurs eller ta et e-
læringskurs blir automatisk registrert og får all informasjon på e-post.

Når kurset er fullført blir kursbeviset automatisk lastet tilbake til HR systemet
uten at du trenger å foreta deg noe. 

Trainor jobber kontinuerlig med å effektivisere hverdagen til våre kunder.
Derfor er vi alltid åpne for å se på muligheten til å integrere oss med kundens
HR-systemer. 



Ved å benytte Onix Personell eller sette opp en ny integrasjon mot ditt HR
system får din bedrift full oversikt over kompetanse i HR-systemet. I tillegg
kan dere bestille nødvendige kurs direkte uten å benytte noe annet system
enn Onix Personell. 

Noen av fordelene ved å benytte ditt eget HR-system integrert med
trainor.no er:

• Du oppdaterer informasjon om brukeren kun i HR-systemet
• Du trenger ikke forholde deg til flere systemer
• Kompetansen til brukeren er oppdatert i HR-systemet så fort et

kurs er fullført
• Man slipper å scanne og registere kursbevis. Dette sørger

systemet for

Slik får du en sikker, rask og kostnadseffektiv dataflyt mellom de to
systemene.

Ta kontakt med Onix Personell på sales@onix.no eller telefon +47 51 63 93
60 eller Trainor på support@trainor.no eller telefon +47 33 37 89 00 hvis du
ønsker mer informasjon. 

Dedikert til sikkerhet.
Trainor har kurset folk innenlands og utenlands, offshore og på land i over 30
år. Siden lansering av første e-læringskurs i 1996 har tradisjonell og digital
opplæring gått hånd i hånd, og vi har utviklet opplæringsløsninger som
imøtekommer behovet i en bred energibransje. Vi samarbeider tett med
myndigheter og bransjeorganisasjoner, og legger vår ære i å levere kurs som
alltid er faglig oppdatert og godt formidlet i en brukervennlig plattform. Hele
tiden dedikert til sikkerhet.
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Kontaktpersoner

Stian Martinsen
Administrerende direktør (CEO)
Trainor Group
stian.martinsen@trainor.no
+47 932 41 515
+47 33 37 89 00
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