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Förbered dig för övergången till TalentCentral™ från SHL: 2 viktiga steg
Registrera dig för ett av våra demo-webinars för att få en genomgång av systemet. Datum och
tider får du genom att meddela intresse till oss på https://tctraining.shl.com/
Kontrollera att din webbläsare motsvarar kraven för TalentCentral och att IP-intervaller och
domäner för TalentCentral är rensade (se tekniska specifikationer på nästa sida)
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Då dina aktiva användare går över till ditt TalentCentral™ rekommenderar vi också att du ...
Går igenom de registrerade användarna i ditt nuvarande system och avaktiverar användare som
inte längre behöver ha tillgång till plattformen
Kontrollerar var din nuvarande plattform omnämns internt inom din organisation och ändrar
dessa referenser till den nya TalentCentral-webbplatsen: 						
https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login

3

Efter att du flyttat över till TalentCentral™: 4 tips för att komma igång
Skapa ett bokmärke med den nya inloggningssidan för TalentCentral: 				
https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login
Utnyttja tillfällena till utbildning, så som webinars och e-kurser
Besök supportsidan för TalentCentral där du hittar vanliga frågor och svar samt övrig
information om hur du använder TalentCentral
Begär ytterligare hjälp om det behövs från vår kundtjänst på support.shl.com
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Tekniska specifikationer
Följande webbläsare stöds:
Microsoft Internet Explorer 8.0 till 11.0
Mozilla Firefox upp till 32.0
Apple Safari upp till 7.0
Google Chrome upp till 37.0
Följande operativsystem stöds:
Apple Mac O/S 10.x (upp till Mac OS X v10.8 - Mountain Lion)
Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, NT4.0, Millennium Edition, 98, 95
Viktiga konfigurationer:
Adobe Flash Player krävs för vissa bedömningar.
Din webbläsares popup-blockerare måste vara avaktiverad.
Cookies måste vara aktiverade.
IP-intervaller och domäner:
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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