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Introduksjon til Everything DiSC Workplace®
Denne DiSC®-baserte opplæringsløsningen for virksomheter er den mest dyptgående
løsningen på markedet og er enkel å tilpasse.
Everything DiSC Workplace® hjelper folk med å skape mer effektive relasjoner.
Verktøyet kan brukes av alle i en organisasjon, uansett tittel eller rolle, til å forbedre
kvaliteten på arbeidsplassen.
Hva ligger på Internett?
Everything DiSC Workplace-profilen
(besvares på forhånd)
Everything DiSC-sammenligningsrapporter
(oppfølgingsverktøy)
Everything DiSC-tillegg for instruktører
(tilleggsrapport)
Hva inneholder boksen?
Alt du trenger for å forberede tre moduler av arbeidsplassopplæringen
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Se etter dette ikonet for å lære hvordan du enkelt kan tilpasse Everything
DiSC Workplace slik at du får en opplæringsløsning som er tilpasset behovene
i din organisasjon.
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Opplæringsmateriell
Everything DiSC Workplace®-opplæringsmateriellet består av tre moduler i tillegg til en valgfri
personlesingsaktivitet.
Hver modul inneholder følgende:
• Veiledning for instruktører i MS Word
• Støtteark for deltakere i MS Word
• PowerPoint®-presentasjon med innebygd video
Modul 1: Oppdag din DiSC®-stil
Deltakerne finner ut hvordan DiSC-stiler påvirker relasjonene på arbeidsplassen, og
utforsker prioriteringene som driver dem på jobben.
Modul 2: Forstå andre stiler
Deltakerne lærer hva som fungerer for dem, og hva som er utfordrende når de samarbeider
med de ulike DiSC-stilene.
Modul 3: Skap mer effektive relasjoner
Deltakere lager strategier og en handlingsplan for å takle utfordringer som oppstår når de
samarbeider med personer med ulike DiSC-stiler.
Valgfri aktivitet: personlesing
Deltakerne lærer hvordan de identifiserer andre personers DiSC-stiler basert på atferdssignaler.

© 2013 av John Wiley & Sons, Inc. Med enerett.

3

everything diSC WORKPLACE ®
Instruktørveiledninger, PowerPoint®-presentasjoner og støtteark for deltakere
kan brukes som de er, eller tilpasses etter behov.
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Kan tilpasses tidsrammer fra én time til en hel dag.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan tilpasse programmet, kan du gå
til www.everythingdisc.com/help. (Sidene er på engelsk.)

Støttemateriell
Mappen Støttemateriell i Everything DiSC Workplace® inneholder følgende:
• Kobling til elektronisk hjelp som inneholder informasjon om hvordan Everything DiSC
Workplace kan tilpasses
• Kobling til elektroniske ressurser, inkludert eksempelprofiler, forskningsrapporter m.m.
• Bilder
• Maler
• Programoversikter
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Everything DiSC Workplace®-video
Everything DiSC Workplace® inneholder 14 videosnutter. Videosnutter er innebygd i PowerPoint®
og er også tilgjengelige i filen Video_LagDinEgen, som finnes i mappen Opplæringsmateriell.
introduksjon til disC®
(4 minutter, 1 videosnutt)
Inneholder en introduksjon til Everything DiSC®-modellen
og beskriver de fire DiSC-stilene.

Introduksjon til DiSC®

saMarbeide Med ulike stiler
(5 minutter, 1 videosnutt)
Inneholder en introduksjon av fire kolleger med ulike
DiSC-stiler. Her kan deltakerne se DiSC-modellen
i praksis.

Samarbeide med ulike stiler

strategier på arbeidsplassen
(10 minutter, 4 videosnutter)
De fire kollegaene svarer på spørsmål om hvordan det er
å samarbeide med hverandre, inkludert hvilke utfordringer
de har, og hvilke strategier de har brukt for å bli mer
effektive i relasjonene med andre.

Strategier på arbeidsplassen

personlesing (valgFri aktivitet)
(4 minutter, 8 videosnutter)
Viser en skuespiller som fremstiller ulike DiSC-stiler.

Personlesing
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Videoen kan integreres i din egen PowerPoint®-fremvisning ved hjelp av filen
Video_LagDinEgen i mappen Opplæringsmateriell.
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Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan tilpasse programmet, kan du gå til
www.everythingdisc.com/help. (Sidene er på engelsk.)

Tretrinnsprosess for å bruke Everything DiSC
Workplace®
Trinn 1: Tildele adgangskode
Everything DiSC Workplace®-profilen er en persontilpasset rapport på 20 sider som er
spesielt tilpasset arbeidsplassen, og som opprettes på grunnlag av en deltakers svar på
et forskningsvalidert, elektronisk Everything DiSC®-spørreskjema.
For å tildele Everything DiSC Workplace-profilen logger du på EPIC-kontoen på
https://admin.inscape-epic.com og klikker på Manage Reports (Administrer rapporter).
Gå til www.everythingdisc.com/help for å få mer informasjon.
Hvis du ikke har EPIC-konto, kontakter du Everything DiSC Authorized Partner din for å få hjelp.
Tilpass etter egne behov: Fjern eller omorganiser sidene, opprett en ny
rapporttittel og skriv ut utvalgte avsnitt.
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Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan tilpasse programmet, kan du
gå til www.everythingdisc.com/help. (Sidene er på engelsk.)
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Trinn 2: Forberede og levere opplæringsmateriell
Sett inn Everything DiSC Workplace®-USB-stasjonen i USB-porten i datamaskinen, og åpne
mappen Opplæringsmateriell.
Velg opplæringsmateriellet du trenger i økten din.
Opprett og lagre tilpassede løsninger på USB-stasjonen.
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Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan tilpasse programmet, kan du gå
til www.everythingdisc.com/help. (Sidene er på engelsk.)

Trinn 3: Sørge for oppfølgingsverktøy
Everything DiSC-sammenligningsrapporter er oppfølgingsrapporter som kan opprettes for
hvilke som helst deltakere for å belyse likheter og forskjeller mellom to personer.
Med disse 10-siders rapportene kan læringen fortsette utenfor klasserommet og bidra til å
skape bedre relasjoner på arbeidsplassen.
Gå til www.everythingdisc.com/help for å få mer informasjon.
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Registrer programvaren
Registrer produktet for å få gratis teknisk støtte og motta meldinger om produktoppdateringer
umiddelbart.
• Gå til www.register.everythingdisc.com
• Følg meldingene for å angi serienummeret ditt og annen påkrevd informasjon.

• Angi registrerings-ID-en nedenfor, og/eller skriv ut registreringsbekreftelsen.
Produktregistrerings-ID: _____________________________________

“DiSC”, “Everything DiSC”, “Everything DiSC Workplace”, “Wiley” er registrerte varemerker for John Wiley & Sons, Inc.
© 2013 av John Wiley & Sons, Inc. Med enerett. All kopiering, det være seg delvis eller i sin helhet, er forbudt.
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