KennisHub
Centrale plek voor leren en ontwikkelen!
De vertrouwde ‘traditionele’ one-size-fits-all manier van leren heeft zijn langste tijd
gehad. Online leren is niet meer weg te denken uit het leerlandschap. Medewerkers
van uw klanten nemen kennis het liefst tot zich met korte leermomenten (microleren),
op eigen initiatief en bij voorkeur op de werkplek. Ingram Micro heeft deze nieuwe
manieren van leren samengebracht in de KennisHub. Een online leerportaal,
gebaseerd op principe van adaptief leren: alleen dat leren wat je nog niet weet. De
Kennishub is aan te passen aan uw eigen huisstijl en branding, of dat van uw klant.

Adaptief leren

KennisHub

De content in de KennisHub past
zich aan op het kennisniveau van de
medewerker. Er wordt gemeten wat
iemand al beheerst en dit wordt
inzichtelijk gemaakt zodat de mede
werker alleen maar hoeft te leren wat
hij/zij nog niet beheerst.

Stel je eigen leeromgeving samen

De KennisHub biedt integraties met diverse
learning apps en koppelingen met verschillende content bronnen. Zo kunt u gemakkelijk een leerecosysteem samenstellen voor
de organisatie van uw klant. Het leerportaal
is een centrale hub waarin alle beschikbare
informatie beschikbaar gesteld wordt, zowel
leerinhoud die binnen de klant organisatie
ontwikkeld wordt als de content van externe
bronnen. Zo kan er ook een leermodule ontwikkeld worden voor de maatwerk software
die u levert aan uw klanten.

Learning Analytics

Het meetbaar maken van de leerprestaties is
een belangrijk onderdeel in het leerproces.
Daarom biedt KennisHub uitgebreid inzicht.
Tot het kleinste niveau met de learning analytics op activiteitsniveau en op medewerker
niveau. Het leerplatform combineert de

learning analytics van alle leerinterventies en
medewerkers. Deze zijn gemakkelijk in te zien
in een centrale rapportage functionaliteit.

Creëer u eigen content

KennisHub helpt u de mooiste content te
maken. Gebruiksvriendelijkheid en design
staat bij ons voorop, zodat u gemakkelijk de
mooiste content maakt voor de medewerkers
van uw klant. Kies uit de verschillende content
vormen om interactieve leermodules te ontwikkelen. Het platform biedt een eenvoudige
auteursomgeving en een intuïtief CMS.
Meer weten over onze KennisHub?
Neem contact met ons op via
flexibleservices_nl@ingrammicro.com
of met uw accountmanager.

