TUOTE-ESITE: VALAMIS LXP

Valamis
-oppimisympäristö
Digitaalinen oppimisympäristö yrityksille
Valamis-oppimisympäristö (Learning Experience Platform) on joustava ja helposti skaalautuva
oppimisratkaisu, joka sisältää tehokkaan oppimisanalytiikan. Valamis-oppimisympäristössä voit
esimerkiksi luoda osallistavia oppimiskokemuksia, hallita osaamisalueita ja samalla täyttää
lainsäädännön vaatimukset. Tiedostamme, että koulutuksen on tuettava yrityksen liiketoiminnan
tavoitteita ja tarjottava työkalut, joilla varmistat yrityksesi kilpailukyvyn markkinoilla.

Mukauta Valamis
omiin tarpeisiisi

Kouluta
ilman rajoja

Tee yhteistyötä asiantuntijatiimimme
kanssa esimerkiksi datatieteen, digitaalisen oppimisen, osallistavan oppimisen,
analytiikan ja käyttäjäkokemuksen
alueilla ja kehitä yrityksesi tarpeisiin
sopiva oppimisratkaisu. Nopeiden
kehityssykliemme ansiosta saat
tarvitsemasi ominaisuudet käyttöön
nopeasti. Valamis on skaalautuva
ratkaisu, joka kehittyy yrityksesi
mukana.

Valamis-oppimisympäristössä voit
jakaa tietoa ja kouluttaa työntekijöitä,
asiakkaita ja kumppaniverkostoja
nopeasti sekä tehokkaasti. Ymmärrämme, että jokainen oppija on
erilainen ja tarvitsee erilaisia taitoja.
Valamis mahdollistaa personoidun
oppimisen, joka tekee uusien asioiden
haltuunotosta tehokkaampaa.

Mittaa ja analysoi
Valamis tukee Experience API (xAPI) ja
Learning Record Store (LRS) -standardeja, joiden avulla voit kerätä ja
tallentaa tietoja kaikista oppimiskokemuksista (verkko-opiskelusta ja
paikallisesta opiskelusta). Tietojen
avulla voit analysoida, ennakoida ja
parantaa oppimisprosesseja.
Mikro-oppiminen mahdollistuu, kun
tiedät työntekijöiden taidot ja pystyt
kohdentamaan heille tärkeää oppimismateriaalia.

Asiakkaidemme valitsemat ominaisuudet
Valamis-oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti asiakkailta saatujen ehdotusten ja palautteen perusteella. Tavoitteemme on
tehdä siitä paras mahdollinen oppimisympäristö. Asiakkaiden inspiroiman uuden ja parannetun Valamis-version kattava
analytiikka, erilaiset oppimisprosessit, innovatiiviset sisältövaihtoehdot, turvallisuus ja joustavuus vastaavat
asiakasorganisaatioidemme kasvaviin tarpeisiin.

Analytiikka ja raportointi

Oppimisprosessi
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Experience API (xAPI) ja Scorm tuki
Learning Record Store (LRS)
Koontinäyttö (Dashboard)
Oppimisen edistymisraportit
Aktiviteettisyötteet
Osaamiskartta

Sisällönhallinta
• Hyödynnä laadukasta oppimissisältöä johtavilta
sisällöntarjoajilta, kuten edX
• Luo sisältöä yhdellä klikkauksella YouTube -videoista,
PPT/PPTX -esityksistä ja PDF -dokumenteista
• Oppimismoduuli-, kurssi- ja todistustyökalut
• Lokalisoi sisältöä uudistetuilla Lesson Studio ja
Translator Editor -työkaluilla
• Mukautettu sisältö
• Kehittynyt käyttöoikeuksien hallinta
• Tehtävät, testit ja kyselyt
• Viestit ja ilmoitukset

Intuitiivinen käyttöliittymä
Toimii kaikilla päätelaitteilla
Sosiaalinen oppiminen ja yhdistelmäoppiminen
Oppimiskirjasto
Pelillistäminen
Sertifikaatit ja suoritusmerkit
Yhteistyötyökalut
IBM Watsonin avulla luotu
digitaalinen oppimisavustaja

Joustavuus ja turvallisuus
•
•
•
•
•

Mukautettavissa organisaation oppimistarpeisiin
Käyttö pilvipalvelun kautta tai paikallinen asennus
Brändätty käyttöliittymä
Tuki yli 20 kielelle
Skaalautuva alusta, joka mukautuu vaivattomasti
muuttuviin koulutustarpeisiin
• Helposti integroitavissa avoimiin API-rajapintoihin
• Rakennettu turvalliselle Liferay-alustalle

Sinun valitsemat ominaisuudet
Millaisia ominaisuuksia unelmiesi oppimisalusta löytyisi? Luomme
Valamis-ratkaisulla ehdotustesi pohjalta organisaatiollesi
sopivimman oppimisympäristön.

www.valamis.com

