TOTARA LMS
ÖVERSIKT

Läs mer på
xtractor.se

Nå affärsmålen med Totara LMS
från Xtractor – Platinum Partner

Kunskapen, förmågan och erfarenheten hos dina medarbetare är idag mer
avgörande än någonsin för en framgångsrik verksamhet. Totara LMS möjliggör
ett effektivt lärande, baserat på individuella utvecklingsplaner som speglar dina
medarbetares roller, utbildningsbehov och mål. Genom att Totara LMS är baserat
på öppen källkod får du en lärplattform med heltäckande funktionalitet som
utvecklas i hög takt, ofta till en bråkdel av kostnaden för jämförbara LMS.

Rik flora utbildningsaktiviteter såsom test,
forum, inlämningsuppgift,
klassrum och enkät möjliggör
engagerande och effektiva
utbildningsinsatser

En engagerande lärportal

Spårning och uppföljning
av genomförda utbildningar,
giltiga certifieringar,
uppnådda kompetenser
och mål

Totara LMS ger dig en engagerande portal där medarbetare kan få tillgång till ett
blandat lärande med exempelvis lärarledd utbildning, elearning och forum online.
Som kursskapare kan du enkelt själv skapa utbildningsinnehåll i Totara LMS,
exempelvis genom att bygga tester och frågebanker. Lika enkelt kan du länka eller
ladda upp innehåll, genom att till exempel dra-och-släppa ett SCORM-paket eller
ett dokument.

Hantera certifiering och tester
Att uppfylla och följa upp olika typer av regelverk blir allt viktigare för allt fler
organisationer. I Totara LMS kan certifieringsprogram skapas för att distribuera
denna typ av utbildningar och via notifieringar, dashboards och rapporter
säkerställa genomförandet.

Stödjer socialt lärande
Med hjälp av funktionalitet som wikis, chatt och forum stöds informellt och socialt
lärande. Detta gör det möjligt för dina medarbetare att tillsammans skapa en
kunskapsbas som även framtida anställda kan dra nytta av.

Ingen användarbaserad licenskostnad
Genom att Totara är baserat på öppen källkod får ditt företag komplett tillgång till
källkoden, med stora möjligheter att få LMS:et utformat precis som du vill - utan att
behöva drabbas av onödigt höga licenskostnader.

Jobbroller som kan
knytas till organisatoriska
hierarkier och gör det
möjligt att styra och följa upp
utbildningsinsatser
Lärarledda tillfällen
med stöd för effektiv
administration av allt som
rör anmälan, väntelistor,
godkännanden, notifieringar
samt bokning av lokaler och
instruktörer
Utvecklingssamtal och 360
Feedback gör det möjligt
att genomföra och följa upp
medarbetarsamtal och andra
utvärderingar
Uppföljning och
rapportering med inbyggt
verktyg kan du själv skapa
och distribuera rapporter
och rollbaserade dashboards
för exempelvis chefer
Skräddarsydda teman
som gör att ert varumärke
och grafiska profil fullt ut
kan genomsyra användarupplevelsen i lärplattformen

