Trask
eDoceo
Digital HR platform

Vytvořte organizaci
připravenou
na budoucí změny
Trask eDoceo je komplexní nástroj pro
digitální firemní vzdělávání. Pro všechny vaše
transformační aktivity vytvoří pevnou základnu.
Umožní vám vzdělávání přesně řídit a vašim
týmům poskytne skvělou zkušenost.

Funkce Trask eDoceo

V Trasku věříme, že vzdělávání je
zásadní součástí firemní kultury.
Představte si svět, ve kterém
skutečně každý zaměstnanec
pomáhá svými znalostmi
a dovednostmi firmě uspět.
Trask I eDoceo

Prezenční
vzdělávání

Online
vzdělávání

Blended
learning

Tvorba vlastního
obsahu

Využijte komfortní organizaci
a plánování prezenčních školení.
Rychle proškolíte celou obchodní
síť na nové produkty. Prezenční
kurzy obratem založíte a editujete.
K intuitivní správě patří vypisování
termínů a zdrojů (prezenční listiny, zapojení externích školitelů).
Finanční controlling vzdělávacích
akcí je napojen na finanční systém
společnosti.

Umožňuje flexibilní založení a správu kurzů, definování platnosti školení a testování. eDoceo podporuje
formáty SCORM včetně AICC.
Můžete využít externí dodavatele
nebo jednoduše vyrobit kurz svépomocí. Samozřejmostí je jednoduché
začlenění mandatorních online
školení všeho druhu.

Moderní výuková metoda kombinuje tradiční prezenční formu výuky
se vzděláváním on-line. Využívá
několik účinných přístupů. eDoceo
propojí on-site školení, on-line
školení, samostudium či videa
a podcasty do jednoho funčního
celku. Od kurzu na jedno téma
o několika blocích až po vzdělávání
v rámci několikaletých programů.

Z předpřipravených šablon velmi
snadno připravíte skvěle vypadající
interaktivní on-line kurzy nebo testy, a to bez nákladného a dlouhého
tréninku administrátorů. Tvorba
vlastního obsahu je ideální k zapojení seniorních kolegů do programu
peer-to-peer vzdělávání.

Digitální
knihovna

Microlearning
a gamifikace

Testování

eDoceo umožňuje ukládání a studium dokumentů i audio-vizuálního
obsahu. Jakýkoliv obsah může být
tagován a kategorizován. Studenti
mohou obsah hodnotit a sdílet.
Knihovna je součástí funkce
eDoceo Blended Learning.

Několik minut denně věnovaných
posílení a ověření klíčových
znalostí, které systém samostatně
vybírá podle předem nastaveného
scénáře. Jednotlivci i týmy mohou
soutěžit mezi sebou během krátkodobých a střednědobých intenzivních vzdělávacích kampaní.

eDoceo nabízí jednoduchou definici, distribuci a vyhodnocení testů
jako samostatných nebo blended
learning bloků. Správa testů je
rychlá a efektivní. Také v rámci
dlouhodobých vzdělávacích projektů. Vestavěný reporting vizualizuje
přehledy a hodnocení.

Kompetence
a kvalifikace
Se systémem kompetencí nad
jednotlivými školeními lze v reálném čase překládat businessové
požadavky přímo do vzdělávacího
systému. eDoceo snadno definuje
a spravuje kompetenční modely
během jejich životního cyklu.

Zjistěte, co pro vás můžeme
udělat ještě dnes
Banky a Fintech

Industry

Trask solutions a.s,
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

thetrask.com

Pojišťovny

Telco a Energy

