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MyLearning LMS
Kompleksowy system wspierający zarządzanie
procesem edukacyjnym w organizacji

MyLearning LMS jest rozwiązaniem wspierającym efektywne zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi
i e-learning w organizacji. Jest to narzędzie wspierające optymalizację procesów biznesowych,
a w szczególności planowanie, realizację oraz ewaluację procesu szkoleniowego. Platforma pozwala
na implementację kursów e-learning w standardach SCORM/AICC oraz na zbieranie informacji
o zapotrzebowaniu na kursy e-learning i szkolenia tradycyjne. Równocześnie lista predefiniowanych
raportów stanowi skuteczne narzędzie kontroli postępów w nauce.
MyLearning LMS umożliwia łatwe importowanie oraz zarządzanie dużą liczbą użytkowników. Dzięki
tworzeniu elastycznych ścieżek edukacyjnych i otwartych katalogów kursów administrator ma
możliwość kształtowania nauki zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju kadr oraz preferencjami
kursantów. Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs administratora zwiększa komfort pracy i przyczynia
się do skrócenia czasu potrzebnego na organizację szkoleń.
Funkcjonalności MyLearning LMS wspomagają proces zarządzania szkoleniami i kursami,
jednocześnie umożliwiając dopasowanie platformy do specyficznych wymagań Klienta.
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Modułowa
budowa
MyLearning LMS bazuje
na rozwiązaniu MN Portal,
które zostało stworzone w wyniku
wnikliwej analizy potrzeb działów HR dużych
organizacji. MyLearning LMS to dedykowane
narzędzie do zarządzania procesem szkoleniowym. Fakt bazowania na MN Portalu umożliwia
rozbudowę tego oprogramowania o nowe
moduły/funkcjonalności (Community, Analytics,
Integrator, Evaluation, Recruiter, Wiki, inne
dedykowane Klientowi) w krótkim czasie.
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Obsługa szkoleń e-learning

Skalowalność i dostępność

Platforma MyLearning LMS wspiera efektywne
zarządzanie kursami e-learning, w szczególności
poprzez importowanie szkoleń w standardach
SCORM 1.2 oraz IACC, analizę zgłoszeń
na poszczególne kursy oraz parametryzację
śledzenia postępów w nauce.

Platforma jest całkowicie skalowalna i może zostać
dostosowana do dowolnej liczby osób uczących się.
Na początku przygody z e-learningiem można wybrać
prostsze rozwiązanie i przejść na opcję bardziej zaawansowaną, kiedy
pojawi się taka potrzeba.

Wsparcie dla szkoleń tradycyjnych

Dwa sposoby udostępnienia

Platforma MyLearning LMS wspiera kompleksowo obsługę szkoleń
tradycyjnych poprzez prosty w obsłudze moduł zarządzania kursami
i ich terminami. System zgłoszeń na konkretne szkolenia tradycyjne
oraz zgłoszeń zapotrzebowania na terminy szkoleń tradycyjnych
zwiększa przejrzystość i efektywność organizacji procesu nauczania.

Platforma MyLearning LMS może zostać udostępniona
poprzez wdrożenie na serwerach Klienta lub poprzez
wynajęcie w modelu chmury (oprogramowanie jako
usługa).

Rozbudowany moduł raportów
Jedną z głównych funkcjonalności MyLearning LMS jest raportowanie
wyników nauczania. Wszechstronną kontrolę procesu kształcenia pracowników zapewniają 34 gotowe do wykorzystania raporty, dotyczące
m.in. czasu nauczania, wyników czy też ilości uruchomień szkolenia.

Możliwość rozbudowania
o dodatkowe funkcjonalności
Platforma MyLearning LMS jest uniwersalnym
rozwiązaniem dla firm poszukujących kompleksowego
oprogramowania do zarządzania szkoleniami.
Ze względu na modułową budowę może bez trudu zostać
poszerzona o dodatkowe funkcjonalności specyficzne dla danego
wdrożenia w ramach rozwiązania MN Portal.
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„Nasza współpraca z MyNetwork
Polska rozpoczęła się w 2010 roku. Od
tego czasu wykorzystujemy platformę
MyLearning LMS do zarządzania
szkoleniami e-learning oraz zlecamy
wykonanie szkoleń dedykowanych.
Oprogramowanie dostarczane
przez MyNetwork Polska oceniamy
wysoko, gdyż posiada funkcjonalności
wspomagające pracę naszego działu
szkoleń, zwiększając jego efektywność.

„Z firmą MyNetwork Polska
współpracujemy już trzeci rok. Jesteśmy
zadowoleni z jakości dostarczanej
przez firmę MyNetwork Polska
usługi. Platformę MyLearning LMS
wykorzystujemy przede wszystkim
do weryfikowania oraz utrwalania
wiedzy naszych pracowników na temat
promowanych produktów. Możliwość
sprawnego przeprowadzenia e-testów
z wykorzystaniem platformy, szybkiego
ich podsumowania oraz archiwizacji
wyników znacznie usprawniły nasze
dotychczasowe działania.

Współpraca w tym obszarze
z MyNetwork Polska układa się znakomicie. Polecamy usługi firmy MyNetwork
Polska w obszarze platformy LMS
i szkoleń dedykowanych.”
Michał Korol
Specjalista ds. szkoleń
SKOK Ubezpieczenia
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Cenię firmę MyNetwork Polska za
profesjonalne i elastyczne podejście.”
Paweł Krawcewicz
Kierownik ds. Szkoleń
AstraZeneca Pharma Poland

Dodatkowe informacje
Jeżeli chcą Państwo uzyskać
dodatkowe informacje na temat
platformy MyLearning LMS
lub otrzymać dostęp do wersji demo,
zachęcamy do kontaktu:
tel. 12 631 54 21
e-mail: lms@mynetwork.pl
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji.

