
Svenska RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och pro-
dukter inom passer- och säkerhetssystem. Deras erbjudande karaktärise-
ras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation, något som också 
genomsyrar kundvården och utbildning av tjänster. Deras kunder, dvs de 
återförsäljare, installatörer och tekniker, behöver utbildas och certifieras 
för att professionellt kunna installera RCO’s produkter. Detta lärde sig 
kunderna tidigare på plats i RCO’s olika kurslokaler, men sedan två år 
tillbaka kan kunderna alltså välja att göra utbildningarna online. 

–  Att ha Learnifier som komplement, frigör extremt mycket tid för våra utbildare. Vi har 
lyckats utveckla vår kapacitet med 110% i och med att vi kan ha så många fler utbild-
ningar igång, berättar Andreas Mörlin, Utbildningskoordinator RCO. Samtidigt har våra 
kunder många fler utbildningstillfällen att välja mellan vilket så klart gör dem gladare, 
fortsätter han. 

RCO håller regelbundna utbildningar för sina kunder: deras återförsäljare, installatörer och 
tekniker. Förut skedde dessa enbart i fysiska klassrum vilket kräver  tid, resurser och resor för 
både RCO och deras kursdeltagare. Men sedan två år tillbaka kan RCO komplettera med först-
klassig e-learning åt drygt 300 användare i Sverige, Norge och Finland. Detta har inte bara 
gjort att de kan leverera fler utbildningar, utan även sparat deras egna kostnader samt minskat 
kundernas resekostnader och antal förlorade debiterade timmar – något som bidragit till ökad 
kundnöjdhet och lojalitet.   
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Utbildningskoordinator, RCO
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OSÄKERHET KRING BRANSCHENS MOGNAD – VISADE SIG VARA SUCCÉ

Innan RCO började arbeta med digitala utbildningar funderade de på om de istället skulle ta in ytterligare en 
utbildare så att de kunde erbjuda fler fysiska sådana. Snabbt insåg man dock att detta skulle bli än mer resurs- 
krävande. Efter diskussioner kring alternativa lösningar, hur man kan göra utbildningarna ännu bättre kom man fram 
till att digitala utbildningar via Learnifier var den väg man ville gå. 

HÖGKVALITATIVT INNEHÅLL VAR EN AV ANLEDNINGARNA TILL ATT MAN VALDE LEARNIFIER

Inför upphandlingen av utbildningsverktyg valde RCO till slut Learnifier främst på grund av att det är möjligt 
att bibehålla hög kvalitetet på de videos som laddas upp i programmet. Inget av innehållet komprimeras utan det blir 
samma fina kvalitet som utbildaren väljer att ladda upp. Det gör att RCO kan använda videos där de demar produkter 
och visar presentationer med små detaljer som användarna kan se på video. 

– Vi gillar att hitta nya innovativa vägar men var väl först något 
nervösa inför vad alla våra kunder skulle tycka. Vi har dock fått 
otroligt bra feedback från dem. Dels kan de få längre tid på sig 
inför vissa inlärningsmoment i och med att de inte är knutna till en 
lärarledd timme på plats i ett klassrum. Sen finns det även vissa 
delar i utbildningarna som kan kortas ner från fyra dagar i klass-
rum till enbart en dag. Det sparar kostnader för hotell och trak-
tamente och dessutom är det timmar som installatörer inte kan 
debitera, så att korta ner sådan tid glädjer alla, menar Andreas. 
Sen är det ju bra för miljön också, fortsätter han. 

”vissa delar i utbildningarna 
kan kortas ner från fyra dagar  
i klassrum till enbart en dag”



– Learnifier kunde leverera i full HD och det det är viktigt för oss när vi 
visar skisser etc. Det var därför vi till sist valde Learnifier. Det är några 
funktioner som jag idag saknar i verktyget, men varenda gång jag har 
frågor eller feedback till supporten får jag alltid toppenbemötande. Om 
det inte går att produktutveckla mina behov får jag alltid veta det snabbt 
med en bra förklaring till varför och det fina bemötandet är mycket viktigt 
 för oss, säger Andreas. 

Att verktyget är enkelt att förstå och administrera ser Andreas också som 
fördelar i sitt arbete som utbildningskoordinator. Han tror att alla som har ett 
utarbetat koncept där de vet vad de vill nå med sin utbildning samt vilka som ska 
utföra den, kan dra nytta av ett digitalt utbildningsverktyg. 

– Vi har ju verkligen lagt krut på detta och gjort snygga filmer i studio tillsammans med 
Astream, men det behöver man ju nödvändigtvis inte alla göra. Men vill man få ut mycket information 
på ett pedagogiskt sätt, ja då är Learnifier toppen för det, avslutar Andreas. 
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Nyfiken på hur det  
ser ut i verktyget? 

Vill ni se hur er egen kurs/onboarding 
kan se ut i ett digitalt format i Learnifier? 

Hör av er till oss så visar vi hur enkelt 
det faktiskt är.

08-525 00 902
hello@learnifier.com 


