
NY PI-APP

Vil du teste din PI-viden på en sjov 

måde? Den nye “PI in a Flash”-app er 

designet til at hjælpe dig med at 

gennemgå begreberne PI BA, teste din 

viden efter at have deltaget i et kursus 

eller få en hurtig genopfriskning. Prøv 

“flash cards”, tag den daglige quiz, eller 

øv dig og lær nyt ved at swipe igennem 

“knowledge cards”.

Find “PI in a Flash”-appen i iOS App 

Store og i Google Play Store

Kære Humanostics-partner.
PI-værktøjerne giver dig mulighed for at kigge bag ansøgeres og medarbejderes facade. De data, du får med PI, hjælper dig med at finde 

ud af, om en kandidat har de ønskede adfærdsmæssige træk og kognitive evner. Denne form for strategisk rekruttering er den bedste 

måde at forudsige, hvordan en kandidat vil tænke og arbejde for at sikre det rette match. Og når du forstår, hvad der virkelig driver dine 

medarbejdere, kan du bruge disse oplysninger til at udvikle dem, lede dem og inspirere dem. Men hvordan sikrer du, at du forstår og 

fortolker dataene fra PI-værktøjerne på den rigtige måde og får den sande værdi fra dem? Deltag i et kursus og bliv certificeret i PI!

“Becoming a PI Practitioner”-kurset
Deltagelse i det intensive to-dages kursus “Becoming a PI Practitioner” vil give dine

HR-medarbejdere mulighed for at skabe forandring og opbygge en bedre

arbejdsstyrke. Deltagerne bliver eksperter i at anvende PI's metode i hele

organisationen for bedre teamwork, rekruttering, engagement og produktivitet. Læs

mere om alt det, du får ud at deltage i “Becoming a PI Practitioner”-kurset HER.

Åbne “Becoming a PI Practitioner”-kurser
Humanostics tilbyder åbne kurser mange forskellige steder i Europa og Sydøstasien.

Du kan altid se en oversigt over kursusdatoer på vores hjemmeside på DETTE LINK.

Åbne kurser i Indien, Israel, Dubai og Ghana
Humanostics afholder regelmæssigt “Becoming a PI Practitioner”-kurser i Danmark,

Tyskland, Polen, Holland, Singapore og Filippinerne. Ud over disse lokationer har vi i

øjeblikket åbne kurser planlagt følgende steder:

Mumbai, Indien Tel Aviv, Israel Dubai Accra, Ghana

28.-29. august 9.-10. september 17.-18. september 15.-16. oktober

Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk

Åbne kurser i andre lande
Humanostics er en del af et globalt netværk af PI Certified Partners, der tilbyder

kurser i en lang række lande verden over. For mere information om mulighederne

kontakt venligst training@humanostics.com.

Interne kurser hos jer
Hvis I er en gruppe mennesker i samme geografiske område, der gerne vil

certificeres, arrangerer vi gerne interne kurser hos jer. At lære om PI sammen med

kollegaer giver jer mulighed for at få et fælles sprog og en fælles forståelse omkring

PI-værktøjerne i netop jeres kontekst. “Becoming a PI Practitioner”-kurset – og alle

vores andre kurser – kan afholdes som interne kurser, og det er også muligt at

tilpasse kursets indhold eller sammensætte skræddersyede kurser, der passer til

jeres specifikke behov. KONTAKT OS for at høre mere om mulighederne.

Kurser om rekruttering, udvikling og teamsamarbejde
Er du allerede certificeret i PI og leder du efter inspiration til, hvordan du bruger PI til

rekruttering, udvikling eller optimering af teamsamarbejde og arbejdsrelationer? Få

endnu mere ud af din PI-licens ved at deltage i vores nye 1-dages kurser. Læs om alle

vores kursustilbud HER.

Talent Optimization
Talent Optimization eller Talentoptimering er

en måde at se PI-værktøjerne i en bredere

sammenhæng, hvor man tilpasser organisationens talentstrategi til

forretningsstrategien. PI giver dig uvurderlig personaledata og værktøjer, som kan

hjælpe dig med at forstå, hvordan dine medarbejdere passer ind i jeres

overordnede forretningsstrategi, og hvordan I optimerer produktivitet.

Humanostics’ konsulenter kan hjælpe dig med at designe en talentstrategi, der

passer til din forretningsstrategi, så I kan opnå de ønskede resultater. Du kan læse

mere om Talent Optimization HER, og hvis du gerne vil vide mere, om hvordan

Humanostics kan hjælpe dig, så tøv ikke med at kontakte os på

info@humanostics.com eller tlf. +45 5389 0535.

Vi står altid til rådighed hvis du har spørgsmål omkring vores assessments, system, workshops/kurser etc. 

Kontakt os via e-mail, eller læs mere på vores hjemmeside. Klik her hvis du ønsker at afmelde disse nyhedsbreve. 

SKAB RESULTATER MED JERES PI-VIDEN
GØR JERES LEDERE OG HR-MEDARBEJDERE TIL PI-EKSPERTER

TEKNISKE 

ANBEFALINGER

For at sikre den bedste oplevelse, når 

du bruger PI-systemet, kan du dele 

disse tekniske anbefalinger med din IT-

afdeling. Nogle organisationer har øget 

IT- eller e-mail-sikkerhed, der kræver et 

par ekstra trin for at undgå fejl i 

systemet, eller for at sikre at e-mails fra 

PI-systemet bliver leveret. 

Derudover anbefaler vi at bruge Google 

Chrome eller Mozilla Firefox som din 

internetbrowser, ikke Internet Explorer, 

da sidstnævnte kan forårsage 

forskellige fejl i PI-systemet, da den ikke 

længere opdateres af Microsoft. 

TIDLIGERE 

NYHEDSBREVE

Leder du efter tidligere Humanostics-

nyhedsbreve? Find dem HER.

https://itunes.apple.com/us/app/pi-in-a-flash/id1458914109?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.predictiveindex.piinaflash
https://humanostics.com/workshops/pi-practitioner/
https://humanostics.com/workshops/registration/
mailto:training@humanostics.com
mailto:training@humanostics.com?subject=Inquiry%20about%20in-house%20training
https://humanostics.com/workshops/
https://talentoptimization.org/welcome
mailto:info@humanostics.com?subject=Talent%20Optimization
mailto:info@humanostics.com
https://predictiveindex.force.com/knowledgebase/s/article/PI-Software-Technical-Recommendations
https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://humanostics.com/resources/newsletters/
http://www.humanostics.com/ourproducts.aspx?id=pre%20ind
https://www.linkedin.com/groups/1787522/
https://www.facebook.com/humanostics?focus_composer=true
https://www.youtube.com/user/Humanostics

