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Hoe efficient is uw training proces? 

In combinatie met LearningPortal voorziet u met CourseControl in het leerproces van
‘Blended learning’ met eenvoudige pedagogische en administratieve handelingen. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan.
Training managers of hiërarchische chefs wijzen leeractiviteiten
toe aan studenten.

De mogelijkheid tot zelfinschrijving op leeractivitetiten laat
studenten toe om hun persoonlijke ontwikkeling mee te beheren.

Beheer van ‘blended learning’ programma’s
Met ‘blended learning’ haalt U voordeel uit e-learning in
combinatie met de groepdynamica die eigen is aan klassikale
training.

Het beheer van training paden met inbegrip van klassikale lessen, 
e-learning en assessments wordt mogelijk gemaakt via de
standard interface van CourseControl. 

Met CourseControl kunnen organisaties 
complexe training processen op een
overzichtelijke manier beheren. 

Uw opleidingsafdelingen zullen de
mogelijkheid krijgen om zich te
concentreren op het koppelen van
strategische business behoeftes aan
opleiding. 

CourseControl zal het leerproces
automatisch laten verlopen. 
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Leerprogramma inhoud
Publiceren van cursus inhoud en leerprogramma’s voor
Intranet of Internet.

Gebruikersbeheer
Uitnodigen van gebruikers tot leerprogramma’s, testen
en e-learning.

E-mail notificatie van hiërarchische oversten.

Samenstellen van leergroepen van gebruikers die
hetzelfde leerpad dienen te volgen.

Studentengegevens gebruiken van uw HR systeem

Studentengegevens opladen met behulp van Excel of
XML data.

Procesbeheer
Gebruik van templates voor snel inplannen van nieuwe
trainingsessies van een voorgedefinieerd programma.

Toekennen van deelnemers aan sessie met quota’s en
credits

Beheer van het trainersbestand

Integratie van het logistieke proces.

Het automatisch plannen van uitnodigingen, validatie-
en annulatie e-mails.

Integratie van formulieren voor kwaliteitscontrole  met
behulp van QualitySensor
.

Rapportage
Verslaggeving over gebruik per organisatie,
gebruikersgroepen en leerprogramma’s

Meertaligheid en Unicode
CourseControl is biedt meertaligheid in communicatie
en interface en ondersteunnt Unicode voor het gebruik
van niet westers europese talen. 
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