Quattri E-Learning
Zo wordt het aanleren van Nedap ONS leuk! Met de nieuwe Quattri E-learning
leren uw medewerkers snel én op een prettige manier de weg in Nedap Ons.
Waar en wanneer dat het beste uitkomt
Afhankelijk van hoe de organisatie de opleiding aanbiedt (via een
leermanagement systeem, op het intranet etcetera) kan de medewerker de
opleiding thuis of op het werk volgen.
Ieder zijn eigen tempo
Niet iedereen is even bedreven in de digitale wereld. Met de Quattri E-learning
kan elke medewerker de stof in het eigen tempo doorlopen. Wanneer een
onderwerp nog niet helemaal duidelijk is, kan de medewerker dat onderdeel
nog eens bekijken. Ook is het natuurlijk mogelijk om de E-learning in etappes
te doorlopen, waardoor niet alle lesstof in één keer komt.
Borging door een constante kwaliteit
Bij implementaties worden uw medewerkers vaak door verschillende docenten
opgeleid. Medewerkers die later in dienst komen krijgen in de meeste gevallen
instructie van hun collega’s. Na verloop van tijd bestaat het risico dat de
inhoud verwatert. In een E-learning is het aanbod van de lesstof altijd exact
hetzelfde. Hierdoor wordt de kwaliteit en eenduidigheid van de opleiding
gewaarborgd, zowel voor alle medewerkers nu, als ook voor toekomstige
medewerkers.
Ieder een cursus op maat
Niet alle onderwerpen van Nedap Ons zijn voor alle medewerkers relevant. Dit
is afhankelijk van het gebruik van Nedap Ons. In de E-learning is het mogelijk
om alleen die onderwerpen op te nemen, die van belang zijn voor uw
organisatie. Ook is het mogelijk om voor sommige groepen ‘leerpaden’ te
maken, zodat deze medewerkers alleen zien wat ze zelf gaan gebruiken.
Geen geregel van klassikale sessies
Met de drukke roosters en de personeelstekorten is het heel lastig om
klassikale scholingen in te plannen. Het samenbrengen van cursisten en
docenten in één lesruimte is een tijdrovende klus. Daarnaast is het niet
eenvoudig deze lesruimte te voorzien van computers of tablets. Met E-learning
wordt deze rompslomp voorkomen.
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Opgesteld door professionals
De verschillende Quattri E-learning modules zijn opgesteld door consultants
met ruime ervaring in Nedap Ons én het geven van trainingen in deze
applicatie. Hierdoor sluit de E-learning naadloos aan op het alledaagse Nedap
Ons-gebruik in de praktijk.
Kenmerken van de Quattri E-learning
• Quattri heeft op dit moment E-learning beschikbaar op het gebied van
het Ons Medewerkerportaal, Ons Dossier, de Ons Dossier App en
Ons Agenda
• De E-learning is opgebouwd met losse ‘bouwstenen’. Aan de hand van
uw gebruik van Nedap Ons bepalen we samen met u welke bouwstenen
nodig zijn en kunnen we een passende offerte doen.
• De bouwstenen zijn gebouwd in de Quattri Academy leeromgeving.
Deze is geheel gevuld met fictieve medewerkers en cliënten. Hiermee
voldoet de E-learning aan de AVG regels. De bouwstenen volgen de
meest gebruikte werkwijze in Nedap Ons.
• Waar nodig kunnen er organisatie-specifieke werkwijzen of onderdelen
als maatwerk ingebouwd of toegevoegd worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Quattri, info@quattri.nl of
030 - 68 75 992.
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