Reinventar a Formação
com Success2Learning

Um serviço personalizado
Análise das suas necessidades
Resposta feita à medida com base nas nossas

Envolver os colaboradores,
desenvolver as suas
competências, melhorar
a eﬁciência operacional

soluções integradas
Os melhores especialistas na área
Um modelo ﬂexível para acompanhar o seu
crescimento

Com o Success2learning, poderá:
• Tornar mais fácil a aquisição de competências e o desenvolvimento de talentos.
• Proporcionar o acesso a todo o catálogo de formação da
sua empresa.
• Integrar com fornecedores de conteúdos “oﬀ-the-shelf”.
• Controlar a criação e acompanhamento do plano de
formação com orçamento associado.
• Oferecer formatos novos e atrativos como a gamiﬁcação,
MOOCs, aulas virtuais, formação via mobile, exames e
inquéritos de satisfação

• Acrescentar uma dimensão social e de colaboração à
formação e ao desenvolvimento de talentos.
• Incentivar o aproveitamento de especialistas internos
• Assegurar a implementação de todas estas novas
funcionalidades através de uma ergonomia ﬂexível e
assistência aos utilizadores.
• Gerir certiﬁcações e assegurar a conformidade legal e
regulamentar.

Uma gama de ferramentas Cloud que podem ser integradas com SAP SuccessFactors
Success2Learning é uma oferta de gestão da formação
abrangente, completa e modular que responde de
maneira eﬁcaz a todas as necessidades da sua empre-

sa, qualquer que seja a sua estratégia de "formação".
Consiste num conjunto de ferramentas individuais
que podem ser combinadas conforme necessário.
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A ARAGO Consulting é um integrador e revendedor global de SAP® SuccessFactors®, com sucesso desde a
sua fundação em 2010 em ajudar as organizações a impulsionar a transição e mudança de todos os principais
processos empresariais de RH; soluções inovadoras Cloud que levaram a vários prémios SAP, como parceiro
líder de SuccessFactors na Europa e como parceiro SAP Gold. As inovadoras soluções Cloud implementadas
pela ARAGO Consulting são regularmente reconhecidas, certiﬁcadas e premiadas pela SAP.
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