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Kronos-training vanuit uw learning management
system waar en wanneer u maar wilt
KnowledgePass™ LMS is een premiumfunctie binnen de e-learningabonnementsservice van Kronos KnowledgePass. Met de KnowledgePassLMS krijgen uw gebruikers toegang tot KnowledgePass-tutorials en handson-simulaties vanuit uw learning management system (LMS).
KnowledgePass-LMS is ontworpen om totale flexibiliteit te verschaffen
in de implementatie, het beheer en de tracering van de prestaties van
e-learning. U kunt uw projectteam, IT-personeel en eindgebruikers trainen
met KnowledgePass-inhoud waartoe zij toegang krijgen vanuit de LMS
waarmee ze reeds vertrouwd zijn. Daarenboven blijven ze volledige toegang
hebben tot het online-portaal van KnowledgePass.

Bespaar tijd voor opleidingsmanagers en gebruikersbeheerders
Omdat alle gebruikers van uw organisatie reeds in uw LMS zijn ingesteld,
hoeft u geen eindloze profielen in een nieuw leersysteem op te bouwen.
Wij verschaffen een getest en gevalideerd curriculum, dus u hoeft er zelf
geen te ontwikkelen, hetgeen u in staat stelt om de trainingresources naar
andere waardevolle projecten te verschuiven. U kunt Kronos-cursussen
centraal distribueren, managen en toewijzen en de voortgang en prestaties
van gebruikers traceren in het LMS van uw eigen organisatie. Telkenmale
wanneer uw organisatie een nieuw persoon in dienst neemt of een huidige
werknemer een opfriscursus nodig heeft, stuurt u hem of haar naar uw
LMS, waarin ze reeds een log-in hebben, teneinde bij te leren en op de
huidige kennisstand te blijven met Kronos-oplossingen.

Belangrijkste
voordelen
> GEBRUIKERS ZIJN REEDS INGERICHT
in en vertrouwd met uw leeromgeving
> TRACERING VAN PRESTATIES EN
VOLTOOIING voor werknemers en
managers is gecentraliseerd
> GEEN NOODZAAK OM UW EIGEN
CURRICULUM TE ONTWIKKELEN
> GEMAKKELIJKE TOEGANG leidt tot
een omvangrijker leren en een betere
aanvaarding van uw Kronos-systeem

Stroomlijn het leren in een vertrouwde trainingomgeving
Honderden of zelfs duizenden gebruikers — waaronder eindgebruikers zoals lijnmanagers, beheerders en planners die Kronos
dagelijks gebruiken — kunnen op hun eigen tempo en in een vertrouwde leeromgeving bijleren. Met slechts één log-in die uw
gebruikers moeten onthouden en hun vooraf toegewezen Kronos-training zult u zien dat Kronos in uw gehele organisatie beter
aanvaard en overgenomen wordt.

Krijg eenvoudig toegang tot trainingsinhoud
De inhoud is in SCORM (Sharable Content Object Reference Model) standaard 1.2 geconfigureerd, een breed aanvaard e-learningformaat dat aan honderden populaire learning management systems beantwoordt, zoals SumTotal, HealthStream, PeopleSoft ELM
en Saba. KnowledgePass LMS is verkrijgbaar als jaarlijkse abonnementsdienst die ieder jaar hernieuwd kan worden om ervoor te
zorgen dat het op eigen tempo leren door de gebruikers van uw organisatie niet onderbroken wordt.
Er is een FAQ-document voor KnowledgePass LMS en een lijst van KnowledgePass-inhoud voor uw LMS beschikbaar op de pagina
Opleiding van het Kronos-klantenportaal.
Duizenden Kronos-klanten bezitten vandaag learning management systems. Til de learning management systems die u het best kent
naar een hoger plan met KnowledgePass LMS.
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