3.2. LMS - Learning Management
System
http://www.guard7.cz/e-learning/lms-learning-management-system
Komfortní prostředí pro správu firemního vzdělávání zaměstnanců.

Pro koho je e-learningový systém LMS
určen?
E-learningový systém LMS (Learning Management System) je určen pro
organizace, které chtějí komplexně řešit vzdělávání svých zaměstnanců.
Výrazně usnadňuje správu a evidenci všech požadovaných školení.
Kromě základních kurzů z naší nabídky (kurzy bezpečnosti práce,
požární ochrany, školení řidičů atd.) je možné do systému zařadit také
„vaše“ kurzy, které vytvoříme na základě vašich podkladů. Počet
zaměstnanců zařazených do systému není nijak limitován.

Jak funguje e-learningový systém LMS?
Pro pohodlné zajištění všech potřebných školení stačí pouze udržovat
aktuální databázi vašich zaměstnanců, o ostatní se náš systém postará
sám. Systém automaticky zasílá výzvy k provedení kurzů ihned po
přidání uživatele do systému. Pokud se blíží termín vypršení platnosti
kurzu, uživatel je na tuto skutečnost emailovou výzvou upozorněn. V
případě, že uživatel kurz neprovede, jsou mu v pravidelných intervalech
zasílány upomínky.

Proč používat náš e-learningový systém

LMS?
Všechny kurzy pro zaměstnance přehledně na jednom místě.
Unikátní přístup pro každého zaměstnance.
Upozornění na spuštěné kurzy prostřednictvím emailových výzev.
Pravidelné upomínání zaměstnanců v případě nesplnění kurzů.
Neomezené procházení kurzů i po splnění školení.
Pravidelné aktualizace kurzů v závislosti na měnící se legislativě.
Možnost přidání firemní dokumentace a dalších informací do
kurzů.
Nastavení četnosti opakování kurzů dle vašich požadavků.
Správa databáze uživatelů e-learningových kurzů je plně ve vaší
režii.
Možnost okamžitého přiřazení kurzů pro nové zaměstnance.
Přehledy o splněných či propadlých kurzech k dispozici kdykoliv
po přihlášení do systému.
Přístup ke všem získaným certifikátům Vašich zaměstnanců.

Co je potřeba pro založení LMS?
Jméno administrátora LMS, který bude mít e-learningovou
databázi na starosti.
Seznam zaměstnanců – jména a emaily (pro zasílání výzev k
provedení kurzu a certifikátů).
Přiřazení konkrétních e-learningových kurzů pro jednotlivé
zaměstnance.
Určení četnosti opakování jednotlivých kurzů.
Úvodní naplnění databáze a přidělení kurzů může provést administrátor
LMS. V případě dodání podkladů toto naplnění provedeme za vás.

Jaká je cena za LMS?

E-learningový systém LMS jako takový nabízíme zcela zdarma, platí se
pouze za provedené kurzy. Cena za provedený kurz je závislá na počtu
uživatelů a nastavených period opakování jednotlivých kurzů. Ve
většině případů je cena výhodnější než při zakoupení tzv.
jednorázových kurzů. Konkrétní cenu za provedený kurz i rozpis
předpokládané roční fakturace si můžete spočítat v našem kalkulátoru
LMS.

Jak si systém LMS objednat?
V případě Vašeho zájmu či poskytnutí dalších informací nás kontaktujte:
Tel.: 734 834 070, 466 535 700
Email: jan.tesar@guard7.cz, elearning@guard7.cz
Objednávku můžete také odeslat prostřednictvím kalkulátoru LMS.
Před spuštěním systému je třeba podepsat smlouvu o využívání elearningových kurzů, ve které bude zakotvena cena za provedený kurz,
případně odpovídající paušální částka.
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