
DOWOLNE SCHEMATY VIDEO LMS 
Wdrożenie systemu polega na przypisaniu odpowiedniej kolekcji filmów (tzw. schematów) do poszczególnych pracowników. 
Można to zrealizować manualnie lub poprzez wykorzystanie struktury organizacyjnej. Każdy schemat może być przypisany 
do wielu pracowników. System umożliwia także przydzielenie filmów do konkretnych działów znajdujących się 
w organizacji (marketingu, sprzedaży czy wsparcia technicznego). Stanowi to duże ułatwienie dla organizacji o rozbudowa-
nej infrastrukturze.  

Dzięki tej funkcjonalności administratorzy IT mogą określić zestaw konkretnych szkoleń do działu, bez konieczności 
wskazywania pojedynczo każdego z pracowników wchodzących w jego skład. Ponadto jest to także uproszczenie zwłaszcza 
w sytuacji, gdy do organizacji zatrudniony zostaje nowy pracownik. Dzięki systemowi LMS za pomocą jednego kliknięcia 
otrzymuje on dedykowany mu zestaw szkoleń pomocny przy wdrożeniu go do organizacji.  

ROZBUDOWANA BIBLIOTEKA FILMÓW LMS  
LMS wyposażony jest w bibliotekę z podziałem na filmy publiczne oraz prywatne. Pakiet startowy filmów publicznych 
zawiera wideo z zakresu ochrony danych osobowych RODO dotyczące: ochrony prawa pracodawcy i pracownika na gruncie 
RODO. 

Bibliotekę można rozbudować o własne filmy prywatne. Mogą to być różnego rodzaju instrukcje, regulaminy czy nagrania 
z odbytych spotkań firmowych. Ponadto użytkownik posiada dostęp do biblioteki nawet po ukończeniu szkolenia. Oznacza to, 
że w każdym momencie może powrócić do interesujących go filmów wideo bez żadnych ograniczeń. 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z SYSTEMU SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW (LMS)? 

      Automatyzacja procesu szkoleń przez pracowników,  

      cykliczne powtarzanie szkoleń zgodnie ze wskazanym interwałem czasowym, 

      automatycznie generowane certyfikaty, 

      przydzielanie szkoleń konkretnym pracownikom lub działom zgodnie ze zdefiniowanymi schematami,

      łatwe i szybkie monitorowanie postępów szkoleń, 

      zabezpieczenie przed nieuczciwym zakończeniem szkolenia poprzez przewinięcie filmu,
       pełna integracja z Active Directory.   

DATASHEET

SYSTEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (LMS) 

Czym jest system szkolenia pracowników (LMS)? 
To zaawansowany system umożliwiający szkolenia pracowników, dzięki zamieszczonym w konsoli 
publicznym i prywatnym filmom wideo. Kluczowymi cechami systemu jest pełna automatyzacja, 
prostota obsługi oraz możliwość zamieszczania własnych szkoleń dedykowanych pracownikom.  
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CYKLICZNE SZKOLENIA LMS 
Proces szkoleniowy jest na każdym etapie monitorowany. Administrator posiada dostęp do informacji o rozpoczęciu 
szkolenia, jego trwaniu oraz zakończeniu. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia cykliczności odbywanych szkoleń 
w określonych interwałach czasowych (co miesiąc, kwartał, pół roku, rok). Postęp procesu jest widoczny zarówno dla 
pracownika, jak i administratora.  

ZABEZPIECZENIA PRZED NIEPRAWIDŁOWYM UKOŃCZENIEM 
SZKOLENIA   
LMS posiada także zabezpieczenie przed nieuczciwymi działaniami ze strony pracowników odbywających szkolenia. 
Uniemożliwia jego zakończenie, w sytuacji, gdy pracownik nie obejrzał szkolenia w całości, a jedynie przewinął je do końca. 
W takich przypadkach procent ukończenia szkolenia nie ulegnie zmianie. Będzie identyczny, jak przed jego włączeniem.  

AUTOMATYCZNE CERTYFIKATY LMS 
Każdy pracownik, który ukończył ścieżkę szkoleniową otrzymuje imienny certyfikat. Jest on generowany automatycznie 
z systemu. Wygląd graficzny certyfikatu może być dowolnie modyfikowany*. Certyfikaty wysyłane są na wskazany adres 
e-mail. 
 
* modyfikacja raportu będzie możliwa po zakupie kreatora raportów  

OBSŁUGIWANE FORMATY:
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Rozdzielczość obrazu Zalecana stała prędkość

.ogm

.wmv

.mpg

.webm

.ogv

.mov

.asx

.mpeg

.mp4

.m4v

.avi

 4K

 HD – 1080p

20 Mb/s

5 Mb/s

 HD – 720p 2,5 Mb/s

 SD – 480p  1,1 Mb/s

 SD – 360p  0,7 Mb/s



      Biblioteka filmów w chmurze BTC,

      filmy w bibliotece publicznej: „Prawa pracodawcy na gruncie RODO”, „Prawa pracownika na gruncie RODO”,

      biblioteka publiczna (filmy dostarczane przez producenta) oraz biblioteka prywatna (filmy użytkownika),

      możliwość  dodawania własnych filmów do biblioteki prywatnej,

      możliwość tworzenia własnych bibliotek, 

      pełne bezpieczeństwo filmów i separacja filmów prywatnych,

       płynne strumieniowanie filmów bezpośrednio z chmury BTC.   

BIBLIOTEKA FILMÓW

      Automatyczne generowanie certyfikatów szkoleniowych,

      możliwość edytowania certyfikatów i tworzenia własnych,

      wysyłanie certyfikatów na e-mail.

CERTYFIKATY

      Subskrypcja 12/24/36 miesięcy.

MODEL DOSTARCZANIA LMS

      Definiowanie dowolnych schematów szkoleniowych dla użytkownika,

      schematy szkoleniowe przypisywane do użytkowników bądź struktur organizacyjnych,

      automatycznie powtarzanie szkolenia  co miesiąc/kwartał/6 miesięcy/rok,

      szkolenia dostępne bezpośrednio w panelu użytkownika bez konieczności uwierzytelniania,

      prezentacja postępu szkoleniowego w panelu pracownika (dla użytkownika) oraz w panelu administracyjnym 
       (dla administratora),

      możliwość podglądu panelu pracownika przez administratora,
       możliwość odtworzenia dowolnego filmu w każdej chwili,
       zabezpieczenie przed przewijaniem filmu lub skróconym odtwarzaniem przez użytkowników w celu ukończenia szkolenia.

PROCES SZKOLENIOWY

PODSUMOWANIE
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WARUNKI TECHNICZNE

      Przestrzeń dyskowa: 5 GB,
      dodawanie filmów do biblioteki LMS nie wpływa na obciążenie bazy danych organizacji.


