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Hoe aantrekkelijk is uw e-learning aanbod? 

LearningPortal gebruikers kunnen thuis of op het werk leren. 
LearningPortal laat uw organisatie toe studenten effectief te ondersteunen

Cursus catalogus
Uw leeraanbod is beschikbaar op Intranet en/of Internet.

Beheer categorieën die selectief op het Intranet of het Internet kunnen
aangeboden worden.

Voorzie cursussen van begeleidende documenten, testen en
evaluaties.

Breng leerinhoud van diverse bronnen samen in één trainingplan 
met enkelvoudige login.

Gebruikersbeheer
Uitnodigingen van studenten naar het e-learning portaal. 

Opmaak en verzending van e-learning nieuwsbrieven. 

Samenstellen van studentengroepen om gemeenschappelijke
leerprogramma’s toe te wijzen.

LearningPortal beheert uw e-learning
inhoud met optimale efficiëntie voor uw
organisatie. 

Met LearningPortal beheerst u het
leerproces op technisch, inhoudelijk en
pedagogisch vlak. 

U profiteert van een betere rendabiliteit
van het leerproces en van een snelle inzet
naar een grote doelgroep van gebruikers,
in uw eigen huisstijl.



aurum

Xaurum België De Quirinilaan 4 1560 Hoeilaart

+32 (0)2 657 36 55 +32 (0)2 657 09 41 e-mail: info@xaurum.be

Xaurum Holland Charles Petitweg 37-12 4827 HJ Breda Postbus 6546 4802 HM Breda 

+31 (0)76 549 99 99 +31 (0)76 542 50 74 e-mail: info@xaurum.nl

www.xaurum.com

E-Learning bibliotheken
Ondersteuning voor e-learning inhoud van NETg,
Fincarta, Auralog, Element K en anderen.

Ondersteuning van SCORM 1.2 en AICC lessen.

Beheer van cursusbeschrijvingen.

Beheer van uw eigen cursussen en toetsen.

Beheer van uw opleidingsaanbod volgens
gebruikersprofiel, business unit en leertype 
(thuis, mobile of werkplekleren).

Synchroniseren van student informatie met
uw HR system
Opladen van studentengegevens met Excel of XML
data imports.

Helpdesk
Detectie van eindgebruikers configuraties voor
optimaal e-learning gebruikerservaring.

Beheer van afspraken voor studenten met Helpdesk
operatoren en coaches.

Bijhouden van de historiek van de opvolging.

Bijhouden van een knowledge database van
leerervaringen.

Rapportage
Gebruiksverslaggeving volgens individu, organisatie
en leerprogramma.

Meertaligheid en Unicode
Breng uw platform in de taal van uw gebruikers.
LearningPortal is onbeperkt meertalig en ondersteunnt
Unicode voor het gebruik van niet westers europese
talen. 
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