
 
Generelt 
Det er stadig større fokus på kompetansen i 
organisasjonene, og det er mange gode grunner 
til ha en enkel og korrekt oversikt i egen bedrift: 

• Krav fra det offentlige 
• Krav fra kunder/leverandører 
• Krav til godkjenninger (må kjenne til 

kompetansen i egen bedrift) 
• Kunne planlegge hvem som skal på 

hvilke kurs 
• Planlegge bemanningssituasjonen på 

lenger sikt 

WisWeb 
Løsningen er utviklet som en modul i WisWeb. 
Dette gjør at eksisterende brukere lett vil kunne  
ta systemet i bruk. 

Løsningen er knyttet opp mot kontaktmodulen 
hvor  all basisinformasjon ligger. 

Registrering 
Alle ansatte registreres inn i systemet. 
Kompetanseregistret benytter kontaktregistret i 
Wisweb, så en vil se igjen en del av dataene der. 
Etter hvert som en registrerer kan en sette 
status på hver enkelt, slik at en lett får oversikt 
over hvor langt en har kommet.  

Den ansatte  kan selv gjøre grovregistrering og 
melde sitt skjema ferdig til f.eks. avdelingsleder. 
Det er også aktuelt at den ansatte alltid har 
innsyn i sine egne data. 

Utdanning 
Det er mulig å legge inn fritt antall utdanninger. 
Oppslag mot udanningsdatabase. 

 

Kurs 
Registrering av alle relevant kurs. Oppslag mot 
egen og bedriftsintern base. 

Praksis 
Registrering av all relevant praksis. 
Oppslag mot  yrkes database.  
Egen løsning for kommuner med stillingskoder. 

Kompetanse 
Mulig å legge inn en samlet  vurdering av den 
ansattes realkompetanse.  

Rapportering 
Rapportene genereres direkte på grunnlag av 
data som ligger inne og presenteres i PDF-
format. 
I hver rapport er det mulig å gjøre en del utvalg. 

• CV 
• Liste over ansatte, utdanning 
• Liste over ansatte, praksis 
• Liste over ansatte, kurs 
• Alle data pr. ansatt 
• Liste over kurs som går ut i periode 

Import av data 
WIS er behjelpelig med import av ansatt lister på 
bestemt format. 

Hjelp og dokumentasjon 
• Hjelp som åpnes med et klikk direkte 

der du står 
• Video som viser hvordan modulen skal 

brukes 
 
Et produkt fra WIS. www.wis.no 
 

WisWeb Kompetanse 
- Når det er fint å vite hvem som kan hva 

 

http://www.wis.no

