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LMS – Learning Management System
Systém pro správu a organizaci firemního vzdělávání

HLAVNÍ VÝHODY LMS:
o Organizace a přehled o všech vzdělávacích aktivitách máte na jednom místě.
o Vzdělávací aktivity jsou přístupné odkudkoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení.
o Uživatelé získávají konzistentní a relevantní informace.
o Můžete vzdělávat nejen zaměstnance, ale také partnery či zákazníky.
o Jednoduše zjistíte jaké jsou vzdělávací potřeby ve Vaši organizaci.

Příklady využití
o Vstupní školení nových zaměstnanců a partnerů
o Produktová školení

o Testování produktových znalostí
o Získání zpětné vazby z obchodního kanálu

Scholasticus

Vzdělávací portál
Uživatelské prostředí LMS

UX

UŽIVATELÉ

VLASTNÍ KURZY

KATALOG KURZŮ

Uživatelsky přívětivé
prostředí s důrazem na
jednoduchost a responzivitu.

Každý uživatel má vlastní účet
se svým nastavením a přehledem
absolvovaných kurzů.

Můžete publikovat své vlastní
e-learningový obsah, včetně videí,
dokumentů a testů.

Přehled hotových kurzů
a školení dostupných
na e-learningové platformě.

VYHLEDÁVÁNÍ

ÚPRAVY NA MÍRU

Filtry a vyhledávání podle
typu obsahu a kategorií
zajišťují rychlou dostupnost.

Úprava grafiky, šablon, stylů
a funkcí dle Vašich požadavků.

Administrace a reporting
Jednoduchá správa vzdělávání
NASTAVENÍ SYSTÉMU
Základní nastavení prostředí aplikace, včetně
grafiky, filtrů a propojení na další systémy.

SPRÁVA UŽIVATELŮ
Snadné přidávání uživatelů do organizačních
a funkčních skupin.

VYTVÁŘENÍ KURZŮ
Jednoduché vytváření online kurzů nebo pozvánek
na prezenční školení.

REPORTING
Sledování všech vzdělávacích aktivit, výsledků testů
a správa certifikátů.

Příprava e-learningových kurzů na míru
Video kurzy - Cena: od 20.000 Kč

Komentované slidy - Cena: od 10.000 Kč

•
•
•

•
•
•

Strukturovaný kurz rozdělený do video-kapitol
Natáčíme profesionální technikou (ve studiu i u klienta)
Příprava i postprodukce in-house

Interaktivní kurzy v HTML5 - Cena: od 5.000 Kč
•
•
•

Formát HTML5 pro snadné zobrazení na PC, tabletu i mobilu
Možnost vytvářet e-learningové kurzy z PPT prezentace
Využití animací, interaktivních prvků, testů a simulací

Hlasový komentář k prezentaci, dokumentu nebo obrázku
Záznam hlasu profesionální technikou ve studiu
Možnost zpracovat jako podcast ve formátu mp3

Webináře - Cena: od 10 Kč za uživatele
•
•
•

Živé přenosy z akcí, konferencí nebo meetingů
Podpora mobilních zařízení
Vysoká dostupnost kdekoliv na světě

Testování a zpětná vazba - Cena: od 5.000 Kč

Další možnosti

•
•
•

•
•
•

Testování produktových znalostí
Získávání zpětné vazby od zaměstnanců nebo partnerů
Certifikáty o úspěšném absolvování

2D/3D animace
Zpracování interním směrnic
Povinná a zákonná školení

