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EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS®

 
Tretrinnsprosess for å bruke Work of Leaders 
Trinn 1: Tildele Forarbeid  
For å tildele en Everything DiSC Work of Leaders®-profil logger du på EPIC-kontoen* din på 
https://admin.inscape-epic.com og klikker på Manage Reports (Administrer rapporter).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese “How to Assign Everything DiSC Prework”  
(Slik tildeles Everything DiSC-forarbeid) på www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

Hvis du ikke har EPIC-konto, kontakter du din autoriserte Everything DiSC-partner for å få hjelp. 

Trinn 2: Forberede og levere opplæringsmaTeriell   
Velg modulene, instruktørveiledningene og støttearkene som kreves for  
den aktuelle økten. Opprett og lagre tilpassede løsninger på USB-stasjonen.  
Hvis du trenger hjelp til å tilpasse materiellet, kan du gå til  
www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

Trinn 3: legge Til reTTe For oppFølgingsdialog  
Hold opplæringen ved like og bruk den i organisasjonen ved hjelp av Everything DiSC-
sammenligningsrapporter! Disse oppfølgingsrapportene kan opprettes for hvilke som helst 
deltakere for å belyse likheter og forskjeller mellom to personer.

Hvis du vil ha instruksjoner, kan du lese “How to Provide Follow-Up Tools”  
(Skaffe oppfølgingsverktøy) på www.everythingdisc.com/workofleaders/help.

TILPASS



EVERYTHING DiSC WORK OF LEADERS®

ENKEL INNFØRING I WORK OF LEADERS:
VISJON, TILSLUTNING OG GJENNOMFØRING

Everything DiSC Work of Leaders® er basert på beste praksiser og er relatert til behov i 
det virkelige livet. I programmet legges det til rette for nyttige samtaler som fører til klare 
handlingsplaner. 

Work of Leaders USB-stasjonen inneholder:

• Opplæringslysbilder med innebygd video til fem programmoduler på 60–90 minutter

• Instruktørveiledninger og støtteark til deltakerne som kan tilpasses

• Everything DiSC®-forskningsrapport
• Podcaster som hjelper deg med å tolke Work of Leaders-profilen
• Eksempler på Work of Leaders-profiler og sammenligningsrapporter
• Internett-tilgang til vanlige spørsmål, videoveiledning og tips og strategier for å  
 maksimere opplevelsen af verktøyet

• Mye mer!

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser Work of Leaders-programmet, 
kan du gå til www.everythingdisc.com/workofleaders/help og lese “How To”-
dokumentene (veiledningsdokumenter).TILPASS
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Opplæringsmateriell 
Everything DiSC  Work of Leaders®-opplæringsmateriellet inneholder fem moduler på 60–90 
minutter. Hver modul inneholder en instruktørveiledning med manus, støtteark til deltakerne  
og opplæringslysbilder med innebygde videosnutter.

 modul 1: inTroduksjon Til Work oF leaders  
Deltakerne lærer om Work of Leaders-prosessen, som inneholder en valgfri Oppdag  
DiSC®-aktivitet.

modul 2: visjon 
Deltakerne lærer om de tre pådriverne for Visjon og finner ut hvordan de tilnærmer seg  
hver pådriver. 

modul 3: TilsluTning 
Deltakerne lærer om de tre pådriverne for Tilslutning og finner ut hvordan de tilnærmer  
seg hver pådriver. 

modul 4: gjennomFøring 
Deltakerne lærer om de tre pådriverne for Gjennomføring og finner ut hvordan de  
tilnærmer seg hver pådriver.

modul 5: Handlingsplan 
Deltakerne utforsker styrker og utfordringer og lager en handlingsplan for forbedring.



Instruktørutvikling 
podcasTer 
Everything DiSC  Work of Leaders® inneholder verktøy og ressurser som forbereder deg på å 
levere Work of Leaders. I våre Work of Leaders-podcaster får du førstehåndsinformasjon om 
hvordan du tolker Work of Leaders-rapportene slik at du kan svare på deltakerspørsmål. Her  
får du grundig informasjon som du ikke finner noe annet sted. De 36 individuelle klippene er 
inndelt i Visjon, Tilslutning og Gjennomføring og inneholder: 

• Introduksjoner til hvert trinn i Work of Leaders
• Tolkning av de 18 atferdskontinuaene

•  DiSC®-implikasjoner

 

inTerneTT ressurser 
Vi mottar kontinuerlig verdifulle innspill fra eksperter innen ledelse og opplæring om deres 
erfaringer med Work of Leaders. Vi samler inn denne visdommen, og nå blir den tilgjengelig  
for deg. Gå til www.everythingdisc.com/workofleaders/resources, og se hva dine likesinnede  
har å si.



Registrer Programvaren
Registrer produktet for å få GRATIS TEKNISK STØTTE, og motta MELDINGER OM 
PRODUKTOPPDATERINGER umiddelbart.

• Gå til www.registration.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: _____________________________________
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