LMS365
LMS365 združuje napredno
tehnologijo e-učenja z
okoljem Office 365 z
namenom, da e-učenje
postane del vašega
poslovnega procesa.

Poskrbite za digitalno usposabljanje z LMS365 znotraj
poenotene platforme Office 365 ali SharePoint.

Ustvari Tečaje

Ustvarjaj vsebino

Sledi in upravljaj

Mimogrede ustvarite tečaj
in ga takoj objavite v vaši
zbirki tečajev. Lastnosti
vključujejo:

Kadar koli in kjer koli dostopajte
do vsebine. Z usposabljanjem
zaključite po svoji želji. Lastnosti
vključujejo:

Prijavite se v svoj račun in
že takoj sledite napredku
usposabljanja. Lastnosti
vključujejo:

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

orodje Course Creator,
orodje Course Catalog,
možnosti nastavitev
registracije za tečaj in
vpisa vanj,
avtomatizacija
tečajev „od
zaključka do
zaključka“.

•

predvajalnik SCORM Player
orodje Assignment,
orodje Gradebook
orodje Learning Path, ki
podpira vse vrste vsebin,
orodje za ustvarjanje
vprašalnikov z različnimi
vrstami vprašanj.

celovito upravljanje,
sledenje vsem usposabljanjem,
poročila,
potrdila,
Learner Dashboard za
takojšen
personaliziran pregled
usposabljanj.
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Pa poglejmo, kako deluje!
Course Creator in Catalog

Orodje Course Creator okolja LMS365 teče na Sharepoint strani, ki je oblikovana
na način, da omogoča učinkovito upravljanje e-učenja z izkoriščanjema že
obstoječe Microsoft tehnologije (Aktivni Imenik, Varnost, GDPR,…)

LMS365 je zbirka učnih
dodatkov ki se integrirajo v
že obstoječo platformo
SharePoint ali Microsoft
Office 365.

Orodje Course Catalog tečajnikom omogoča učinkovit in dinamičen način za
iskanje izobraževanja, ki v največji meri ustreza njihovim potrebam. Prikazuje
seznam tečajev ali pa omogoča možnost iskanja po kategorijah. Uporabniku so
tečaji dodeljeni sistemsko ali preko individualne izbire. Z vsak tečaj se lahko določi
tudi rok za končanje. V tečaj se vpišete ali iz njega izpišete z enim samim klikom.

Na voljo je neomejene
možnosti za ustvarjanje
privlačnih učnih izkušenj.

Learning Module Builder

Orodje Learning Module Builder okolja LMS365 je modul za kreiranje tečajev. Vsak
tečaj sestavlja niz povezanih korakov, ki so kombinacija, gradiva, vprašalnikov,
filmčkov, povezav SharePoint ali spletne vsebine. Udeleženci se na naslednji korak
premaknejo šele, ko zaključijo prejšnjega, s čimer zagotovimo kontinuiran proces
učenj, kjer lahko udeleženci spremljajo svoj napredek skozi celotni učni proces.
Najboljši način da zaposlenim predstavitev nove koncepte digitalizacija je z
zagotavljanje učinkovitega digitalne okolja,
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kjer lahko zagotovite , da se udeleženci pri vsakodnevni uporabi ne bodo zmedli
ali izgubljali.

Izdelajte učinkovit
učni program
z več koraki.

Quiz Builder

Orodje Quiz Builder okolja LMS365 omogoča izdelavo privlačnih in za uporabo
enostavnih vprašalnikov, ki uporabnikom omogočajo preverjanje in prikaz svojega
znanja. Vsak vprašalnik postavite na svojo namensko „domačo“ stran, ga vgradite
poleg ustrezne vsebine na kateri koli strani SharePoint ali pa ga vključite v kateri
koli korak tečaja. Znotraj sistema so omogočeni različni tipi vprašalnikom od
potrditvenih, več-izbirnih do kombinacijskih, kjer povezujemo trditvene elemente.

Ustvarite privlačne in za
uporabo enostavne
preizkuse znanja.

Learner Dashboard

Orodje Learner Dashboard okolja LMS365 vnaša igro (gamification) v proces
učenje. Ustvarite prijazno in hkrati tekmovalno učno izkušnjo s tabelami
rezultatov in nagradami za motivacijo udeležencev, biti najboljši v svoji ekipi.
Omogočite udeležencem lasten pregled učenja znotraj okolja. Prikažite tečaje, v
katere je udeleženec vključen, tečaje v teku, zaključene tečaje, stanje CEU (enot
nenehnega izobraževanja), pridobljene certifikate in razpredelnico, ki prikazuje 10
najboljših tečajnikov.
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Ustvarite prijazno in
hkrati tekmovalno učno
okolje, ki bo
udeležence motiviralo s
priznanji in nagradami.
in
želijo.

Poročanje

Orodje Administration and Reporting okolja LMS365 omogoča enostavne nadzor
in sledenje celovite učne izkušnje. Ustvarite vizualno poročila v orodju Power BI s
pomočjo naših nastavljenih poročil Power BI.

Enostavno ustvarite
vizualno poročila
z orodjem Power BI.

SCORM Player in Mobile App

Orodje Mobile App okolja LMS365 udeležencem omogoča hiter dostop do svojih
tečajev in nudi personalizirano izkušnjo na mobilnih telefonih– učite se kadar koli
in kjer koli!

Omogočite e-učenje na
mobilnih napravah.

za dostop
n mobilnih te
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Zakaj LMS365?
LMS365 bo vaši organizaciji pomagal hitreje izkoristiti ves potencial!
•
•
•
•
•
•
•
•

Vključite udeležence v izobraževanje v njihovih vsakodnevnih poslovnih okoljih.
Udeleženci začnejo z učenjem v nekaj minutah – brez predhodnega usposabljanja.
Možnost prilagoditev za uporabo na kakršni koli velikosti razpršene delovne sile
Omogočite zaposlenim, da si medsebojno pomagajo postati bolj produktivni.
Izkoristite svoj že-obstoječi poslovni proces, ki temelji na okolju Office 365.
Izkoreninite potrebo po nameščanju, integraciji in upravljanju spletnih storitev tretjih oseb.
Izvedite formalizirane tečaje ali vsebinsko občutljiva usposabljanja, ustrezna v tistem trenutku, na kateri koli
točki v poslovnem procesu.
Izkoristite obstoječe Microsoftove izkušnje za prilagajanje učne izkušnje in doseganje zahtev znamke.

Bi želeli izvedeti več?

Ustvarite privlačno učno izkušnjo v okolju Microsoft Teams!

