E-LEARNING

Onbeperkt trainen
voor een vast bedrag
Wil jij de mogelijkheid om voor een vast bedrag onbeperkt gebruik te maken
van de E-learning module? Dat kan! Alle medewerkers van je organisatie
kunnen dan een onbeperkt aantal E-learning trainingen volgen. Bovendien
heb je dan gratis de beschikking over alle basis E-learning trainingen.
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E-LEARNING

Alle kennis van je medewerkers up-to-date
Met de E-learning module beschik je over een online E-learning platform voor een totaal opleidingsplan.
Hiermee train je alle medewerkers van je organisatie zeer eenvoudig en flexibel in verschillende opleidings
thema’s en in iedere gewenste taal. Binnen één applicatie kun je E-learning trainingen ontwerpen, inplannen
en laten volgen. Als kwaliteits- of HR-afdeling heb je continu inzicht in behaalde en nog te behalen
competenties. Zo heb je ieder moment inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers in diverse functies.

Uniek in de food sector:
alles binnen één omgeving
Binnen de E-learning module zijn LMS
(Learning Management System) en LCMS
(Learning Content Management System)
met elkaar geïntegreerd. Dit betekent
dat het volgen van de E-learning en de
gehele administratie rondom cursisten
(inclusief de resultaten van externe
trainingen) én de ontwikkeling van lesstof
binnen één omgeving plaatsvinden.

Online compleet opleidingsplan
Op ieder gewenst moment kun je zelf
cursisten toevoegen, uitnodigen en
monitoren en heb je realtime inzicht in de
behaalde certificaten en competenties
per medewerker door middel van de
competentiematrix. Ook certificaten en
competenties van externe trainingen
voeg je toe, zodat je één compleet
overzicht verkrijgt voor je gehele
organisatie.

Voordelen module E-learning
 Z
 elf E-learning trainingen
ontwerpen en/of keuze voor
kant-en-klare of op maat
gemaakte trainingen
 A
 ltijd en overal cursussen volgen
 C
 ertificaat direct beschikbaar bij
slagen
 U
 itnodigen van cursisten via
automatische mail of brief
 S
 nel overzicht via online planning
 A
 ansluiting bij opleidingsniveau
en taal van medewerkers
 L
 MS en LCMS binnen één omgeving

 Snel inzicht in inzetbaarheid
van medewerkers via de
automatische competentie- en
documentenmatrix
 Mogelijkheid tot het uitbesteden
van beheer aan uitzendbureau(s)
via unieke rechtenstructuur
 Importmogelijkheid voor
resultaten externe trainingen
(bijv. BHV of training on the job)
 Documenten uit je online
handboek direct omzetten tot
E-learning

“Vooral als nieuwe medewerkers via een uitzendbureau
komen, is E-learning ideaal. Het uitzendbureau zorgt
ervoor dat de uitzendkrachten de E-learning hebben
gevolgd, voordat ze bij ons komen.”
KAM-manager, Group of Butchers

Zelf E-learning trainingen
ontwerpen
Met de eenvoudige online editor ontwerp
je zelf een onbeperkt aantal E-learning
trainingen in eigen huisstijl. Niet alleen
‘food’ gerelateerde onderwerpen zijn
geschikt voor E-learning, maar denk ook
aan ARBO, Veiligheid, Milieu en MVO.
Indien gewenst voeg je zelfs YouTube
filmpjes of bewegende afbeeldingen toe.

Op maat gemaakte trainingen
In samenwerking met Normec Training &
Education leveren wij kant-en-klare Cedeo
erkende E-learning trainingen in iedere
gewenste taal aan, welke voldoen aan de
eisen die gesteld zijn in onder andere de
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BRC, IFS en FSSC 22000 standaard. Ook
op maat gemaakte E-learning trainingen
in de gewenste huisstijl behoren tot de
mogelijkheden.

Nieuw: virtual tours
Met de virtual tours optie breng je
trainingen nog meer tot leven. Medewerkers ervaren zo door de 360 graden beelden, uit eigen productieomgeving, hoe ze
bijvoorbeeld huisregels, werkinstructies
of éénpuntslessen in de praktijk moeten
naleven. Dit maakt het volgen van trainingen niet alleen leuker, maar ook veel
effectiever en praktijkgerichter.

Normec Foodcare Online
Balkweg 3
5232 BT Den Bosch

Koppeling met HRM of
ERP systemen
Maak je al gebruik van een eigen HRM
en/of ERP systeem? Wij bieden de
mogelijkheid tot koppelen met externe
systemen.

Bekijk de demo

info@normecfoodcareonline.com
www.normecfoodcareonline.com
073 553 06 78



