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Vzpostavite 
lastno e-akademijo 

za razvoj svojih kadrov

Webinarji +  E-usposabljanja

DIGITALIZIRAJTE ZNANJE



Časi v katerih smo se znašli, še toliko bolj narekujejo, da moramo v organizacijah poskrbeti, da smo čimbolj digitalizirani in s tem še 
bolj odporni na zunanje dejavnike.

Eno od teh področij je tudi izvajanje internih izobraževanj. 

Digitalizacija znanja prinaša izjemne prednosti, z njo poskrbite za sistematičen razvoj svojih zaposlenih, za ustekleničenje internega 

znanja podjetja ter vzpostavite ekosistem, ki omogoča enostaven prenos znanja na vaše sodelavce.

Ključne prednosti e-usposabljanj:

- Možnost usposabljanja ne glede na lokacijo učenja.

- Možnost izbire lastnega tempa in časa za učenje.

- Možnost spremljanja aktivnosti udeležencev.

- Avtomatska priprava potrdil in spremljanje uspešnosti.

- Moderiranje in sprotna odgovarjanja na vprašanja udeležencev.

- Možnost izvajanja e-usposabljanj kadarkoli, ko je potreba za to 
(npr. novi zaposleni)

Ekipa B2 IT vaš partner za prihodnost!
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Integracija z vašimi ostalimi IT sistemi

Izvajanje on-line seminarjev (webinarjev) 

S pomočjo orodja Teams znotraj Microsoft 365 imate na 

voljo dve možnosti za izvajanje internih on-line 

seminarjev Teams Meeting in Teams Live. Skozi coaching

vaših internih inštruktorjev bomo prenesli znanje in 

izkušnje, ki jih imamo sami z izvajanjem on-line 

seminarjev in delavnic.

Portal za e-izobraževanje

Poleg e-seminarjev je smiselno zaposlenim ponuditi vsebino 

na enoten način znotraj portala za e-izobraževanja, kjer se 

nahajajo različni učni viri (videoposnetki, e-gradiva, e-kvizi,…) 

in s pomočjo sistema lahko ustvarjate e-učilnice, avtomatska 

potrdila, spremljate aktivnosti posameznikov, sami razvijate 

lastna gradiva, etc…

Vsa zbrana statistika in aktivnosti se lahko povežejo z vašimi internimi 

sistemi npr. Kadrovski sistem, da imate na voljo vse povratne informacije 

o usposabljanjih in kompetence na enem mestu. 
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Za vaše interne inštruktorje najprej izvedemo coaching za izvajanje internih on-line usposabljanj prek orodja Teams

• Seznanili se boste z orodjem Teams Meetings in Teams Live, s 

katerim boste lahko ustvarjali dogodke za širšo množico 

poslušalcev. 

• Spoznali boste načine hitre komunikacije, prednosti 

skupinskega dela in hkratne uporabe datotek

• Naučili se boste kako ustvarjati povabila za udeležence, kako 

deliti datoteke med predstavitvijo, kako jih prezentirati…

• Usvojili boste način in pravila moderiranja on-line dogodkov.

• Naučili se boste spremljati in brati analitiko obiska on-line 

dogodka.

• Naučili se boste snemati izvedbo on-line seminarjev.

• B2 predavatelji vam bodo na voljo za pomoč in odgovore na 

vaša konkretna vprašanja iz uporabe Microsoft 365 orodij.

Cilj usposabljanja
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"Izobražen je tisti 

človek, ki ve, kje 

bo našel tisto, 

česar ne ve.„

Georg Simmel

Vzpostavimo vam lasten portal za 

e-izobraževanje eCampus, ki je 

usklajen po vašem CGPju.

eCampus sistem je večkrat, na 

mednarodnem prizorišču, 

nagrajeni portal za izvajanje 

e-usposabljanj zaposlenih v 

podjetjih.

p
Prostor za 

vaš logo
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V zadnji fazi je smiselno sistem za e-izobraževanje  povezati 

z vašimi ostalimi IT rešitvami.

Integracija namreč omogoča poenostavitev poslovnega 

procesa upravljanja s kadri in njihovim izobraževanjem.

S pomočjo eCampus API je mogoča integracija s poljubnim 

servisom, ne glede na to, ali ta deluje v okviru spleta, 

namizne rešitve ali mobilne naprave. V 

nadaljevanju so predstavljeni trije najbolj pogosti scenariji 

integracije.
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✓ video vsebinami

✓ zanimivostmi

✓ kratkimi kvizi

Interaktivno gradivo z
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Učni testi
in sprotno preverjanje

znanja za utrjevanje
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POTRDILO
Za uspešen rezultat na 
zaključnem e-testu se pripravi 
avtomatski izpis potrdil za 
udeležence. Oblikovno lahko 
potrdilo prilagodimo vašemu 
podjetju.
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▪ Ažurno spremljanje statistike učenja.

▪ Spodbujanje „zamudnikov“.

▪ Sodelovanje v forumih.

▪ Avtomatska priprava potrdil.
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Naj vam priskočimo na pomoč takoj!

Ekipa B2 IT vaš partner za prihodnost!

Pokličite nas na: 01/3 204 503

ali pišite na aleksander.savnik@b2.eu

Na voljo vam je naša 

izkušena ekipa:


