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Introduktion til Everything DiSC Workplace® 

Den mest dybdegående og fleksible DiSC®-baserede løsning til træning og undervisning på  
arbejdspladsen, der findes på markedet. 

Everything DiSC Workplace® er med til at bygge mere effektive relationer – en relation ad  
gangen. Den kan bruges af alle i en virksomhed, uanset stilling, til at gøre arbejdspladsen bedre. 

 

Hvilke onlineressourcer findes der? 

Everything DiSC Workplace-profilen   
(besvares på forhånd)

Everything DiSC-sammenligningsrapporter   
(opfølgningsværktøj)

Everything DiSC-tillægsrapport til facilitatorer

Hvad findes i æsken? 

Alt det, som du skal bruge til tre modulers Workplace-træning.

Se efter dette ikon for at få mere at vide om, hvordan du nemt kan tilpasse  
Everything DiSC Workplace, så du får en trænings- og undervisningsløsning,  
der passer til netop din virksomhed.
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Faciliteringsmaterialer 
Everything DiSC Workplace®-facilitering består af tre moduler plus en valgfri aktivitet  
til personlæsning. Hvert modul indeholder: 

•	 Instruktørvejledningen	i	MS	Word 
•	 Handouts	til	deltagerne	i	MS	Word 
•	 PowerPoint®-præsentation med integreret video 

 Modul 1: find din disc®-stil  
Deltagerne ser, hvordan deres DiSC-stile påvirker deres relationer på arbejdspladsen,  
og de udforsker de prioriteter, der driver dem i deres arbejde.

Modul 2: lær at forstå de andre stile 
Deltagerne lærer at forstå, hvad der virker for dem, og hvad der udfordrer dem i  
deres samarbejde med de enkelte DiSC-stile. 

Modul 3: skab Mere effektive relationer 
Deltagerne udarbejder strategier og en handlingsplan for, hvordan de tackler  
udfordringerne i samarbejdet med personer med forskellige DiSC-stile.  

valgfri aktivitet: Personlæsning  
Deltagerne lærer at identificere andre personers DiSC-stile baseret på deres adfærd. 



Instruktørvejledninger,	PowerPoint®-præsentationer og handouts til deltagerne 
kan bruges, som de er, eller de kan tilpasses efter behov.

Kan tilpasses en tidsplan lige fra en time til en hel dag.

Du finder en vejledning i, hvordan du tilpasser programmet, på  
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).

Støttematerialer 
Mappen	med	støttematerialer	til Everything DiSC Workplace® indeholder:

•	 Link	til	onlinehjælp,	hvor	du	finder	oplysninger	om	tilpasning	af  
 Everything DiSC Workplace
•	 Link	til	onlineressourcer,	herunder	eksempelprofiler,	forskningsrapporter	og	mere

•	 Billeder

•	 Skabeloner

•	 Programoversigter
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Everything DiSC Workplace®-video 
Everything DiSC  Workplace® indeholder	14	videoklip.	Videoklippene	er	integreret	i	PowerPoint®-
fi	len	og	fi	ndes	også	i	fi	len	Video_LavDinEgen,	som	fi	ndes	i	mappen	Faciliteringsmaterialer.	

introduktion til disc® 
(4 minutter, 1 videoklip)
Introducerer	Everything	DiSC®-modellen og 
beskriver de fi re DiSC-stile.

arbejde Med forskellige stile  
(5 minutter, 1 videoklip)
Introducerer	fi	re	kolleger	med	forskellige	DiSC-stile,	
hvilket giver deltagerne mulighed for at se DiSC-modellen 
anvendt i praksis. 
 

strategier På arbejdsPladsen  
(10 minutter, 4 videoklip)
De fi re kolleger besvarer spørgsmål om, hvordan det er 
at arbejde sammen med hinanden. De taler bl.a. om de 
udfordringer, der er, og hvilke strategier de har brugt for 
at blive mere effektive i deres relationer.

Personlæsning (valgfri aktivitet)   
(4 minutter, 8 videoklip)
Viser én skuespiller, som efterligner de forskellige DiSC-stile.

5© 2012 inscape Publishing, inc. Alle rettigheder forbeholdes.

BRugERvEjLEdning

Introduktion	til	DiSC® 

Arbejde med forskellige stile 

Strategier på arbejdspladsen 

Personlæsning	



Denne	video	kan	integreres	i	din	egen	PowerPoint®-præsentation ved hjælp af 
filen	Video_LavDinEgen	i	mappen	Faciliteringsmaterialer.	

Du finder en vejledning i, hvordan du tilpasser programmet, på  
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).

 
 
Everything DiSC Workplace® i tre trin
trin 1: tildel adgangskode til Profil, der besvares På forHånd  
Everything DiSC Workplace®-profilen er en personlig tilpasset rapport på 20 sider, som 
fokuserer	specifikt	på	arbejdspladsen.	Profilen	genereres	ud	fra	en	deltagers	svar	på	den	 
forskningsvaliderede	Everything	DiSC-onlineprofil.	

Du tildeler en adgangskode til Everything DiSC Workplace-profilen ved at logge på din  
EPIC-konto	på	https://admin.inscape-epic.com	og	klikke	på	Manage Reports (siderne er på 
engelsk). Gå til www.everythingdisc.com/help for at få flere oplysninger (siderne er på engelsk).

Hvis	du	ikke	har	en	EPIC-konto,	skal	du	kontakte	din	Inscape-partner	for	at	få	hjælp.

Tilpas	til	dine	behov:	Fjern	eller	flyt	rundt	på	sider,	giv	rapporten	en	ny	titel,	 
udskriv valgte afsnit.

Du finder en vejledning i, hvordan du tilpasser programmet, på  
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).
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trin 2: forbered og udfør facilitering  
Indsæt	USB-nøglen	med	Everything DiSC Workplace®	i	USB-stikket	på	computeren,	og	åbn	
mappen	Faciliteringsmaterialer.	

Vælg de materialer, du skal bruge til din session.

Opret	og	gem	tilpassede	løsninger	på	USB-nøglen.	

Du finder en vejledning i, hvordan du tilpasser programmet, på  
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).

trin 3: tilbyd værktøjer til oPfølgning  
Everything DiSC ®-sammenligningsrapporter er opfølgningsrapporter, som kan genereres  
for to vilkårlige deltagere for at illustrere deres ligheder og forskelle. 

Disse rapporter på ti sider giver mulighed for, at læringsprocessen kan fortsætte efter  
undervisningen, og de er med til at bygge bedre relationer på arbejdspladsen. 

Gå til www.everythingdisc.com/help for at få flere oplysninger (siderne er på engelsk).
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Registrer din software
Registrer produktet, og modtag gratis teknisk support og beskeder om produktopdateringer  
med det samme. 

•	 Gå	til	www.registration.everythingdisc.com	(siderne	er	på	engelsk)	 
•	 Følg	vejledningen	for	at	angive	dit	serienummer	og	andre	nødvendige	oplysninger.

•	 Noter	registrerings-id’et	nedenfor,	og/eller	udskriv	registreringsbekræftelsen.	

 Produktregistrerings-id: _____________________________________
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