Uw doelgroepen snel bereiken,
online informeren,
en laten leren over relevante zaken?
Ontdek nu alle voordelen van
het ETraining Dashboard.

Waarom e-learning
in uw organisatie

Om doelgroepen op het juiste moment
te informeren en kennis bij te brengen
over ieder gewenst onderwerp.

Om doelgroepen toegang te geven tot
trainingen en informatie op maat.
Altijd , overal op iedere device
(mobiel, tablet laptop en desktop)

Om de interesse, betrokkenheid
en participatie onder
doelgroepen te kunnen meten.

Om doelgroepen snel en op
interactieve wijze te betrekken
bij actuele onderwerpen.

Uitspraken als:
“Ik weet daar niets van"

"Ik heb niets ontvangen"

"Ik ben niet op de hoogte"

"Ik weet niet hoe dat moet"

behoren deﬁnitief tot het verleden

Kortom:

bespaar tijd en geld
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Ons e-learning product
Het ETraining Dashboard biedt een doordachte en
gebruiksvriendelijke e-learningoplossing. Met behulp van
het dashboard richten wij voor u een gepersonaliseerde
e-learingomgeving in, geheel in uw bedrijfskleuren en met
de door u gewenste leermodules. Dankzij eenvoudige
tools kunt u deze leermodules zelf samenstellen of laat
onze professionals dat voor u doen!
Door de eenvoudige en overzichtelijke navigatie is de
aanleertijd voor uw gebruikers slechts 2 minuten. U
biedt informatie in plaats van irritatie.

Onze sterke punten
Omdat het herkenbaar moet zijn

Met het ETraining Dashboard maakt u gebruik van
beproefde techniek, maar u hebt de vrijheid en
ﬂexibiliteit om uw huisstijl door te voeren.

Omdat het juist ook leuk moet zijn

De e-learningoplossing van het ETraining Dashboard onderscheidt zich op het gebied van
gebruiksgemak. De aanleertijd voor een gebruiker
is niet langer dan 2 minuten. Dat voorkomt weerstand, want niemand heeft tijd en zin om weer een
nieuw gecompliceerd programma onder de knie te
krijgen. U wilt uw doelgroepen motiveren en informeren, niet irriteren. Omdat zowel uw tijd als die
van de gebruiker kostbaar is!

Interactiviteit voorop
Anders kun je net zo goed een folder sturen

Informatie opnemen gaat het snelst als je geprikkeld wordt, alleen lezen is niet genoeg. De leermodules die u met de ETraining Dashboard maakt zijn
meer dan een folder onine, meer dan wat plaatjes
en een standaard multiplechoice vraag. Het
systeem laat de gebruiker kijken, luisteren, slepen,
materiaal aanklikken, nadenken over stellingen en
herhalen. De gebruiker wordt getoetst en kan in
contact komen met de mentor van een module.
Want alleen door middel van actieve betrokkenheid
wordt informatie eﬀectief door de hersenen in het
langetermijngeheugen opgeslagen.

Iedere doelgroep zijn eigen leermodules

Het ETraining Dashboard presenteert per doelgroep de juiste modules, dus u bepaalt welke
gebruiker welke module te zien krijgt. Zo is het
systeem breed inzetbaar voor iedere speciﬁeke
doelgroep maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook voor
uw interne organisatie

Wij staan niet stil
Laat ons maar rennen

Een team van ervaren internetprofessionals werkt
continu aan het (door)ontwikkelen van onze techniek. Op basis van de beste praktijkvoorbeelden
delen we nuttige kennis in ons netwerk. Wat handig
is voor de één, is vaak ook bruikbaar voor de
ander. Wij staan dus nooit stil: er komen constant
nieuwe modules en toepassingen bij. Daarover
brengen we u per kwartaal op de hoogte, door
middel van een informatief nieuwsbulletin. Bepaal
vervolgens zelf welke functionaliteiten u aan uw
e-learningomgeving wilt voegen!
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De kracht van
het ETraining Dashboard
zit ‘m dus in:

Aanvullende
informatieblokken toe
te voegen.

Levelindeling op basis van
scorecard gebruikers.

Redactie beschikbaar voor
professionele ondersteuning bij
of het schrijven van uw content
voor de leermodules.

Reageer- en chatfunctie.

Geïntegreerde messenger:
individueel of naar te
selecteren groepen.

Leermodules aan te bieden in
diverse categorieën en van
verschillende niveaus.

Social media deelfuncties.

Ondersteuning voor
meerdere talen.

Ervaren serviceteam (dedicated
projectmanager, IT specialisten
en vormgevers) staat tot uw
beschikking.
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Onze abonnementen

U betaalt een fee per maand of een totaalbedrag per jaar. Daarvoor leveren
wij u een professionele e-learning oplossing inclusief techniek, service en bovenal een sterke
samenwerking. Kies het abonnement dat het best bij uw wensen aansluit.

Quiz-abonnement

Premium abonnement

Business abonnement

Onbeperkt aantal deelnemers

Volledige academy - white label omgeving:
• Look & feel leeromgeving geheel tailormade
• Socials gelinkt en geïntegreerd

Volledige academy - white label omgeving:
• Look & feel leeromgeving tailormade
• Socials gelinkt en geïntegreerd
• Eigen URL instelbaar via dns routering

€ 15 /maand

Onbeperkt aantal quizzen incl. ‘zelf maak’ tool:
• Standaard tot 30 vragen per quiz (extra aankoopoptie)
• Tekst en afbeeldingen gebruiken
• Vraagtypen: meerkeuze, afbeeldingen klik vraag, sleep vragen,
stellingen
• Wizard begeleidt deelnemers
• Klassement met behaalde scores

€ 145 /maand

Onbeperkt aantal gebruikers:
• Login zonder restricties instelbaar
• Login op aanvraag instelbaar
• Module op aanvraag instelbaar

Maandelijks opzegbaar

Geavanceerde beheeromgeving inclusief 1 admin:
• Deelnemers bekijken en exporteren
• Resultaten per module bekijken en exporteren
• Resultaten per periode bekijken en exporteren

Helpdesk gebruikers

Mailbox voor mailingen en DM’s

Support

Quiz-abonnement (incl. zelfmaak tool quizzen)

Gratis proefperiode: ontwikkel en quiz en probeer het 7 dagen
gratis

Content Management Systeem (CMS) incl. 2 admins
(extra aankoopoptie):

Volledig responsive > tablet- en mobielvriendelijk

Zelfmaak tool voor eigen e-learnings
• Onbeperkt aantal modules (uploadfee per jaar)
• Introductieteksten per module aanpasbaar
• Tekst, afbeeldingen en video gebruiken
• Vraagtypen: meerkeuze, afbeeldingen klikvraag,
sleepvragen, stellingen
• Geautomatiseerd certiﬁcaat
Zelfmaak tool voor losse toetsen
• Onbeperkt aantal toetsen (inclusief)
• Vraagtypen: meerkeuze inclusief afbeeldingen, stellingen
• Terugkoppeling foute antwoorden gebruikers
Geautomatiseerde mails
Content blokken toe te voegen
Helpdesk voor gebruikers
Support
Volledig responsive: tablet- en mobielvriendelijk
Maandelijks opzegbaar

€ 295 /maand

Onbeperkt aantal gebruikers:
• Login zonder restricties instelbaar
• Login op aanvraag instelbaar
• Modules op aanvraag instelbaar
Groepsstructuur instelbaar:
• Modules per groep instelbaar
• 2 levels > 10 hoofgroepen - 10 subgroepen
• Groepsmanager per groep en subgroep instelbaar
Geavanceerde beheeromgeving incl. multi admin:
• Deelnemers bekijken en exporteren
• Resultaten per module bekijken en exporteren
• Resultaten per periode bekijken en exporteren
• Resultaten per groep bekijken en exporteren
• Graﬁsche presentaties van resultaten - meerdere niveaus
Mailbox geïntegreerd voor mailingen en DM’s
Quiz-abonnement (incl. zelfmaak tool voor eigen quizzen)
Content Management Systeem (CMS) incl. multi admin
Uitgebreide training per video-call
Zelfmaak tool voor eigen e-learnings
• Onbeperkt aantal modules (uploadfee per jaar)
• Introductieteksten per module aanpasbaar
• Tekst, afbeeldingen en video gebruiken
• Vraagtypen: meerkeuze, afbeeldingen klikvraag,
sleepvragen, stellingen
• Per module certiﬁcaat instelbaar
• Per module mentor instelbaar
• Training via video-call
Zelfmaak tool voor losse toetsen
• Onbeperkt aantal toetsen (inclusief)
• Vraagtypen: meerkeuze inclusief afbeeldingen, stellingen
• Terugkoppeling foute antwoorden gebruikers
• Toetsvragen op niveau instelbaar
Emailteksten aanpasbaar
Homepage teksten aanpasbaar
Contentblokken toe te voegen
Exchangecenter voor uitwisseling documenten
Bibliotheek voor opslag documenten en brochures
Motiveringstools:
• Level systeem instelbaar (brons - zilver - goud - diamant)
• Actieprijs te koppelen per module
• Geautomatiseerde aanmeldfunctie per actieprijs
• Geautomatiseerd mail ontvangen bij behalen certiﬁcaat cursist
• Geautomatiseerde mail ontvangen bij behalen van level
Mogelijkheid tot ‘Mollie’ integratie
Helpdesk voor gebruikers
Eigen accountmanager
Voorrang bij support
Volledig responsive: tablet- en mobielvriendelijk
Maandelijks opzegbaar
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Beproefd concept
2200+
reisbureau's en
individuele
reisbedrijven
met

19.500+
gebruikers

30+
bedrijven

met

4.300+
gebruikers

50+

10+

stadsmarketing
organisaties

stadsmarketing
organisaties
met

5.500+
gebruikers

met

4.500+
gebruikers
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Geheel op maat

Met aanvullende modules
richt u uw e-learning platform
in voor uw doelgroep.

Persoonlijke favorieten

Statistics 4.0

Ken uw gebruikers en bedien ze persoonlijker met
nieuwe modules en emailings. Door het voor de
gebruiker mogelijk te maken om persoonlijke
favorieten te markeren, biedt het systeem handige
tools om relevante content aan te bieden.

De ET dashboard beschikt over een gebruiksvriendelijke en heldere statistieken meetmethode waarbij
resultaten en gebruik per doelgroep per training
eenvoudig zijn op te vragen voor periodieke verslaglegging en heldere rapportage.

Betaalmodule

Gratis zelf toetsen maken

Diﬀerentieer betaalde modules. Breid het
leeraanbod uit met speciﬁeke modules waarvoor je
doelgroepen willen betalen. Volledig geïntegreerd
en simpel in gebruik!

Bibliotheek

In het exchangecenter zet u documenten, folders ,
rapporten of enquêtes online zodat gebruikers deze
kunnen downloaden.

Via het CMS kunt u zelf ‘losse toetsen’ maken om
informatie te herhalen. Bijvoorbeeld om na een
live-training de opgedane kennis te toetsen of om de
parate kennis op het gebied van bepaalde skills te meten.

Microsites

Bied uw partners de mogelijkheid een leermodule
op uw platform te plaatsen of laat ons onder uw
dashboard een micro-leersite voor hen inrichten.
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Contact
info@etrainingcompany.nl
Tel: +31 79 59 393 13
Rokkeveenseweg 24
2712 XZ Zoetermeer, NL

www.etdashboard.eu
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