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Akademie je zodpovědná za školení, rozvoj a rolování 
procesních změn napříč útvary iZS
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Vzdělávání a gamifikace

• iZS je složena 8 útvarů – 859 FTE

• Rok 2018 pro Akademii znamenal 238 nových kolegů v iZS, 29 běhů vstupních školení a 23 novinek 
rolovaných v Change managementu včetně plošných témat jako GDPR

• Akademie disponuje 27 FTE a dodává služby útvarům pomocí rozdělení Lektor, Trenér, Kouč:

• Vstupní školení (VŠ)

• Podpora nováčků do 6 měsíce

• Realizace objednávek podpor z 
útvarů

Lektor Trenér
• Digitalizace

• Gamifikace

• Change management

Kouč
• Koučink

• Rozvojové vzdělávání

• Programy UP!

• Prodejní dovednosti - Dialog
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Udržitelnost získaných informací podporujeme 
moderními nástroji, které se vzájemně doplňují
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Vzdělávání a gamifikace

Digitalizace má za cíl 
efektivní předání informací 
hravou formou

Gamifikace podporuje 
návazné vzdělávání, aktuální 
potřeby iZS a testování znalostí
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Vzdělávání a gamifikace

Digitalizujeme

Pro koho jsme 
digitalizovali?

• Zákaznická centra

Pro koho nyní 
digitalizujeme?

• Back office
• ÚKaR

Možnosti 
spuštění

• Součástí vstupního 
školení ZC

• Podpora vstupního 
školení KC

• Refresh znalostí

Kurzy je možné spustit 
kdykoliv a to 
opakovaně

Úložiště

Jednotné  úložiště          
pro celé innogy
zákaznické služby (iZS)

Nastaven globální 
přístup iZS s možností 
čtení

Připravujeme

Kurzy jako součást  
jednotlivých témat JZB 
(Akademie + E2E)

Postupná digitalizace 
témat pro VŠ KC
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Digitalizace pozitivně doplňuje prezenční vzdělávání



Vítáme Tě ve složce AKADEMIE_DIGI_KURZY
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Vzdělávání a gamifikace

Ve složkách jsou spustitelné soubory. Samotný název složky napovídá, komu a pro jaký účel jsou kurzy určeny. 
Kurz lze spustit pouze ze sdíleného disku, proto nemá cenu si jej kopírovat k sobě do počítače.

Na drobných aktualizacích již vytvořených kurzů pracujeme průběžně na základě ZV. 
V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů, nápadů, nás neváhejte kontaktovat na této e-mailové adrese.

NÁZEV KURZU Teorie Kvíz
Praxe CRM

VYTVOŘENO PLÁNOVANÝ 

UPGRADE

UPGRADE

Video
(s průvodcem)

Cvičení
(procvičení 

s nápovědou)

Test
(slepá 

mapa)

Ceníky část EE Jaro 2018 2Q 2019

Ceníky část ZP Jaro 2018 2Q 2019

Ceníky ZP a EE Jaro 2018 2Q 2019

Detektory Teorie a Systém Jaro 2018

Elektronická faktura Podzim 2018

Hlídač spotřeby – nová pravidla Jaro 2018

LED Teorie a Systém Jaro 2018

Platby Podzim 2018

Pohledávky Podzim 2018 2Q 2019

Pojištění Jaro 2018

Produkty EE_ZP + systém Jaro 2018

Přepis ZP Podzim 2018

Přepisy EE Podzim 2018

Reklamace a Servisní zakázky Jaro 2018

Zálohy Podzim 2018 1Q 2019 01/2019
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Cílem je vytvořit zábavné vzdělávací prostředí 
provázané příběhem 
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Vzdělávání a gamifikace

• Primárně jde o vzdělávací projekt, 
který zabere cca 3 minuty denně

• Podporuje zlepšování metodických 
a prodejních znalostí 

• Během dne se vžívají do různých 
rolí, a pátrají v systémech innogy
po informacích

NĚCO TADY NESEDÍ…
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Důležitá je vizualizace vzdělávacího prostředí 
z důvodu atraktivity 
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Vzdělávání a gamifikace

2017 2019

● V přípravě

2018

Jednou za 4 - 6 měsíců měníme 
prostředí  

(vizualizaci = Detektivové, Western, Hrdinové…)

Cílíme na téma, které 
potřebujeme podpořit                                          

(nová kampaň…)

Virtuální i věcné odměny                             
pro nejúspěšnější                         

(otázky jsou bodově ohodnocené)

Detektivové

Piráti

Hrdinové

Western

Fantasy

Exchange meeting v innogy · duben 2019



Vzdělávací prostředí průběžně rozšiřujeme zaváděním 
nových prvků 
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Vzdělávání a gamifikace

SOUBOJE

Atraktivní souboje pro dva hráče                                           
Sada otázek v jazyku hry

Pro rychlou reakci na aktuální dění 
Nebo ke krátkodobé soutěži…

BONUSOVÉ OTÁZKY
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Děkujeme 
za pozornost
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