
Dina chefer är engagerade i din fortsatta karriärutveckling 
och har därför valt att investera i att utveckla din 
försäljningskompetens. Processen inleds med en 
internetbaserad utvärdering via systemet Universal Sales 
Skills Audit (USSA).

Var inte orolig – det är inte ett test där du kan misslyckas, 
det är en utvärdering som kommer att identifiera dina 
styrkor och hjälpa dig att utveckla eventuella punkter med 
förbättringspotential.

Vad händer härnäst?
Du kommer ett få ett e-postmeddelande från USSA med anvisningar 
och länk för att gå vidare med utvärderingen. Ägna några minuter åt 
att läsa hela texten.

Genomförande
Utvärderingen tar ca. 40 minuter att genomföra. Med hjälp av ”Log-
out” kan du göra en paus i utvärderingen. Vi rekommenderar dock 
att du försöker göra hela processen vid så få tillfällen som möjligt, 
så planera in när och var det passar dig bäst med avseende på 
kvalitetstid och lugn miljö. Detta kan vara i hemmet. Allt du behöver 
är e-postmeddelandet med länken, internetanslutning och en dator 
av något slag.

Hur ser utvärderingen ut?
Länken i e-postmeddelandet tar dig till startsidan och ber dig att 
ange och bekräfta ett lösenord. När du gjort detta trycker du på 
”Login” nedan (det fungerar inte med Enter-tangenten). Kom ihåg 
ditt lösenord om du vill ta en paus och logga ut.  Läs och klicka på 
”Continue”.

Du får nu ett exempel på en sida med påståenden från utvärderingen. 
Ta god tid att läsa och och orientera dig innan du börjar. Detta är 
viktigt, eftersom du måste du läsa och poängsätta varje påstående 
inom 15 sekunder efter att du satt igång. Du behöver inte oroa dig; 
det är korta, 2-raders påståenden men du kommer att behöva tid för 
att svara. Om du inte svarar, kommer systemet automatiskt att gå till 
nästa påstående med en notering om det uteblivna svaret.

Om du behöver göra uppehåll eller blir avbruten trycker du på ”Log 
out”-länken i det övre högra hörnet, och utvärderingen pausas. 
När du loggar in igen kommer systemet automatiskt att ta dig till 
nästföljande påstående, så var beredd att koncentrera dig.

För att börja utvärderingen och gå till ett nytt påstående klickar du 
bara på nästa pil. 

Avslutningsvis – Mycket nöje med din 
utvärdering!

Vid eventuella frågor eller problem står vi till din tjänst:
E: support@universalsalesskills.com
T: +44(0)1244 680 222 (9-5 GMT)

Vi gratulerar!
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