Tjekliste for overgang til 			
SHL TalentCentral
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Bliv klar til dit skift til SHL TalentCentral™-platformen: To vigtige trin
Tilmeld dig en af vores demonstrations-webinarer og få en forsmag på systemet. Datoer og
tidspunkter, får du ved at annoncere interesse for os: https://tctraining.shl.com/
Kontrollér, at din internetbrowser opfylder kravene til TalentCentral, og at dine IP-intervaller og
domæner til TalentCentral er godkendt (se Tekniske specifikationer på næste side).
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Da dine aktive brugere overflyttes til TalentCentral™-systemet, opfordrer vi dig også til at …
Gennemgå de registrerede brugere af dit nuværende system for at tjekke, at de afspejler dine
behov, og deaktivere eventuelle brugere, der ikke længere har brug for adgang.
Gennemgå de steder i din virksomhed, hvor der er interne referencer til din nuværende
platform, og tilrette disse referencer, så de henviser til den nye TalentCentral-side: 			
https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login
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Efter dit skift til TalentCentral™: Fire gode råd til at komme i gang
Sæt et bogmærke ved login-siden til TalentCentral: 						
https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login
Benyt mulighederne for træning, f.eks. TalentCentral, webinarer og/eller e-learning.
Gå ind på TalentCentral-supportsiden, der indeholder ofte stillede spørgsmål og anden nyttig
information om brugen af TalentCentral.
Om nødvendigt, kan du bede om yderligere support ved at sende vores dedikerede
kundesupport team en e-mail på support.shl.com
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Tekniske specifikationer
Følgende internetbrowsere er understøttet:
Microsoft Internet Explorer 8.0 til og med 11.0
Mozilla Firefox til og med 32.0
Apple Safari til og med 7.0
Google Chrome til og med 37.0
Med følgende operativsystemer:
Apple Mac O/S 10.x (til og med Mac OS X v10.8 - Mountain Lion)
Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, NT4.0, Millennium Edition, 98, 95
Vigtige konfigurationer:
Nogle test kræver Adobe Flash Player.
Blokering af pop op-vinduer skal være slået fra i din browser.
Cookies skal være aktiveret.
IP-intervaller og domæner:
69.171.27.0/24
192.184.115.0/24
89.187.118.0/24
89.187.99.0/25
37.46.6.32/27
27.111.250.128/25
218.97.7.32/27
67.231.148.140
67.231.156.139
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