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Learning and Registration System

SOFTWARE UPDATE - 

Geweldige nieuwe mogelijkheden!
Trainingen nu ook via je mobiel en direct
controleerbaar aan de poort.

1 juli - LIVE!



2

LARS speelt een centrale rol binnen HSElife. Door LARS is het mogelijk om toegang 
te krijgen tot trainingen, hebben administrators een overzicht van de certificering en 
zullen de gebruikers worden herinnerd aan de vervaldatum van hun certificaat, etc. 

LARS is ook verbonden met externe kennissystemen zoals de HSElife Academy. 

Aangezien steeds meer Contractors gebruik maken van het HSElife-platform, is het essentieel om de interactieve 
trainingen en de registratie ervan zo gemakkelijk mogelijk te maken. Aan de andere kant zien werkvoorbereiders, 
teamleiders, leidinggevenden en supervisors binnen enkele seconden of de vereiste certificeringen aanwezig zijn.

Scan de QR-code om de certificeringen 

van de gebruikers te controleren!

UPDATE
SOFTWARE

Na enkele maanden hard werken, zijn we trots om
de nieuwe en geüpdate versie van het HSElife 

Learning and Registration System aan te kondigen

Het is allemaal mogelijk met HSElife LARS 2.0!

Learning and Registration System

VOLG JE TRAINING
WAAR en wanneer

JE maar wilt!
VERTROUWEN IS GOED, 

CONTROLEREN IS BETER!

LARS 2.0!
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Om het je makkelijk te maken hebben we verschillende 
documenten ontwikkeld die je ondersteunen, zoals 
handleidingen en Quickstarts voor zowel de registratie als het 
gebruik van het systeem. Daarnaast hebben we de speciale 
functie AUDIO-ONDERSTEUNING geïntroduceerd. Het is 
een handige toepassing die je herkent aan het ‘luidspreker’-
pictogram in de rechterbovenhoek. Door erop te klikken legt 
het systeem in detail uit wat er in dat stadium van je wordt 
verlangd. Inderdaad handig!

MEER INFORMATIE OVER HET HSELIFE LEARNING AND REGISTRATION SYSTEM LARS 2.0 
VIND JE IN HSELIFE MAGAZINES #24 EN #25

Je kunt op twee manieren toegang krijgen tot HSElife LARS 2.0: als jouw bedrijf een 
HSElife Premium account heeft kun je toegang krijgen via de website hselifenl.com. 
Ten tweede kun je een Individual Single abonnement kopen - meer informatie over 
deze twee manieren vind je op hselifenl.com

Heb je nog geen HSElife-account? Vraag het dan aan je 
supervisor of teamleider!

We helpen je bij iedere stap!

HOE KAN IK HET  
GEBRUIKEN?

Learning and Registration System

INTRODUCTIE
NIEUWE FUNCTIE: 
AUDIO-ONDERSTEUNING!

LARS 2.0!
Welkom bij 

Hét online 
registratiesysteem…

Klik hier om je 
te registreren…

Vul je e-mail 
adres in en…

https://issuu.com/thewatgroup/docs/hselife_mag__24_uk-nl_issuu?e=1929860/64548437
https://issuu.com/thewatgroup/docs/hselife_mag__25_uk_-_nl_issuu?e=1929860/68212349


De gebruikersregistratie is verbeterd, zodat medewerkers zich sneller en 
eenvoudiger kunnen registreren.

HSElife LARS is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en is daarom volledig 
responsive.

Wij hebben onze opleidingsmodules geoptimaliseerd, waardoor je nog 
makkelijker trainingen ter plaatse kunt volgen.

Inzicht en makkelijk toegang tot de locaties door QR code.

Een speciale functie voor AUDIO ONDERSTEUNING is geïnstalleerd om gebruikers 
te helpen tijdens de registratie.

Nu kunnen zowel groepen als individuele gebruikers zich aanmelden voor 
trainingsmodules.

Ons trainingsaanbod is uitgebreid! Zo zijn er bijvoorbeeld 24 trainingen.

Door personalisatie uit te breiden en een interface aan te passen, is de totale 
gebruikerservaring verder verbeterd.

Het gebruikersaccount beheer van het systeem is verbeterd en 
gebruiksvriendelijker gemaakt.

Er is veel veranderd aan de achterkant! De prestatie- en veiligheidsniveaus zijn 
aangescherpt (onder andere om te voldoen aan de wettelijke privacy eisen), 
waardoor HSElife LARS volledig toekomstbestendig is.

hselifenl.com

HSELIFE HELPDESK
Hulp nodig bij het gebruik van LARS of wil je 
dit registratiesysteem op de juiste manier in 
je organisatie invoeren? 
Laat het ons weten door een e-mail te sturen 
naar  janine@thewatgroup.com 
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