AKADEMIJA
MojeDelo.com
Spoznajte Akademijo MojeDelo.com – portal, s pomočjo katerega boste
v vašem podjetju znanje nadgrajevali enostavno, hitro in učinkovito.

Knjižnica

PONUJAMO VAM REŠITEV,
KI VAM BO POMAGALA UREDITI
IZOBRAŽEVANJE V VAŠEM PODJETJU
Spoznajte portal, ki nudi bogato knjižnico učnih vsebin z različnih
področij. Izbirate lahko med tečaji, videi, testi in še mnogo več.
Vse vsebine so na voljo v slovenskem jeziku.

Kaj nudi Akademija MojeDelo.com?
Več kot 200 že pripravljenih
vsebin v knjižnici, ki je vedno
in povsod dostopna vsem
vašim zaposlenim.
Mesečno dodajanje
novih vsebin.

Enostavna izdelava
lastnih vsebin.

KAKO DELUJE?
Prilagojen izgled vašemu
podjetju in konstantna
podpora ekipe MojeDelo.com.

Sledenje in analiza učnega
procesa vaših zaposlenih.

Enostavno dodajanje
novih uporabnikov.

Prijavite se na brezplačni preizkus
Akademije MojeDelo.com, kjer vas že
čakajo pripravljene vsebine, ki jih lahko
enostavno delite s svojimi zaposlenimi.
Enostavno in hitro ustvarite svoje vsebine.
Pripravite učne načrte za svoje zaposlene,
ki se lahko učijo s svojim tempom,
vi pa spremljate njihov napredek z
napredno analitiko.
Povabite svoje zaposlene na
e-izobraževanja v svojo novo e-učilnico.

Primer predstavitve tečaja

Sistem za
upravljanje
vaših
izobraževanj

IZKORISTITE PREDNOSTI
Akademije MojeDelo.com

Primer tečaja

1

Da bi se na portalu počutili kar najbolj
domače, ga bomo opremili z graﬁčno
podobo vašega podjetja (barve in
logotip), dodajali pa boste lahko svojo,
personalizirano vsebino za izobraževanje
vaših zaposlenih.

2

Izbrani zaposleni ali skupine zaposlenih
bodo lahko spremljali različne učne
vsebine, odvisno od tega, kaj je cilj
izobraževanja oziroma kakšno znanje
bi jim radi prenesli.

3

Pri ustvarjanju individualnih učnih poti bo
lahko sodelovalo več vaših sodelavcev, ki
bodo svoje zaposlene lahko motivirali z
avtomatiziranimi sporočili za obveščanje,
opomniki za dokončanje nalog in podobno.

CENIK

201–500
zaposlenih

Nad 500
zaposlenih

1.000,00 €

2.400,00 €

4.800,00 €

IZDELAVA IN OBJAVA LASTNIH VSEBIN
PREDNOSTI PORTALA

Urejevalnik za izdelavo lastnih vsebin
Predloge za izdelavo vsebin

+ prihranek časa in denarja

Neomejeno število lastnih vsebin

+ bolj samostojni in kompetentni zaposleni

Določitev vlog uporabnikov*

+ kombinacija dela in učenja na enem mestu

Ocenjevanje vsebin

+ hiter napredek

UPRAVLJANJE E-IZOBRAŽEVANJ

+ enostavna uporaba

Napredno upravljanje uporabnikov
Sistem e-obveščanja

4

Učni proces bo merljiv in sledljiv,
zaposleni bodo pri opravljanju
izobraževanja lahko testirani in
certiﬁcirani, vi pa boste po opravljenem
procesu imeli možnost izvoza poročila
in tako ocenili uspešnost projekta, ga
ustrezno nadgradili ter po želji nagradili.

1–200
zaposlenih

Skupinski učni načrti
Individualni učni načrti
KNJIŽNICA AKADEMIJE MojeDelo.com
180+ izobraževanj z različnih področij
Neomejen dostop do vseh vsebin
Želite osebno predstavitev?
Prosimo, da se obrnete na svojega skrbnika ali
nam pišete na e-mail akademija@mojedelo.com.

Do 10 novih vsebin mesečno
CENA (brez DDV)
*uredniki, ustvarjalci, bralci, ocenjevalci

KONTAKTIRAJTE NAS
Styria digital marketplaces, d. o. o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
akademija@mojedelo.com
+386 1 420 16 57

