BCM-LEARNING
BY BUSINESSCARES

Flexibele e-learning
voor uw organisatie
BCM-Learning van Businesscares is
een interactief platform, bestaande
uit een Leer Management Systeem
en bijbehorende digitale informatie.
Via internet is er altijd en overal
toegang tot BCM-Learning.
Daarnaast kan de applicatie
worden gebruikt op ieder type
device, is er een eigen telefoon app
en voldoet het aan de geldende
veiligheidsnormen.

Leer Management Systeem voor
medewerkers en klanten
In het Leer Management Systeem kan eenvoudig
e-learning worden gevolgd, gebouwd en
geïmporteerd. De vele functionaliteiten als;
agenderen, certificeren, communiceren en een eigen
portfolio, maken het gebruik voor uw medewerkers
of klanten zeer laagdrempelig en plezierig. E-learning
bestaat uit een variatie van vragen, informatie en
multimedia en kan worden aangeboden in oefen-,
training-, enquête- en toetsvorm, waarbij het Leer
Management Systeem de resultaten volgt, vastlegt
en toont in de diverse rapportages. U kunt de
e-learning pagina’s volledig zelf bouwen, wij kunnen
u ondersteunen of u kunt het aan ons uitbesteden.

“Scholing van onze medewerkers
verloopt via BCM-Learning vele
malen efficiënter en effectiever”

E-learning op maat
Businesscares biedt uitgebreide mogelijkheden
om E-Learning te realiseren en te beheren. Onze
eigen ontwikkelaars hebben een achtergrond in
het onderwijs en bouwen maatwerk E-Learning,
passend bij uw doelstelling en organisatie. We
starten met het gezamenlijk in kaart brengen van
uw wensen. Daarna stellen we de inhoud samen
via interviews en het verzamelen van informatie.
De resultaten worden omgezet in een concept, met
bijpassende multimedia. Na afronding heeft u de
beschikking over E-Learning die volledig past bij de
wensen van uw organisatie. Ook daarna helpen we
u desgewenst met het up-to-date houden van uw
E-Learning.
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BCM-Learning in de praktijk

Een kleine greep uit diverse andere
toepassingen van BCM-Learning:
• Informatie delen vanuit leveranciers: bij
nieuwe producten, applicaties, methoden,
etc. kan e-learning in BCM-Learning worden
geïmporteerd of gerealiseerd en aangeboden;
•T
 evredenheid toetsen: bij medewerkers, klanten,
patiënten en cliënten kan via de applicatie
op reguliere basis de tevredenheid over
dienstverlening of producten worden getoetst;
• Introductie nieuwe medewerker: als er een
nieuwe collega wordt verwelkomt, dan kan het
inwerkproces worden gedigitaliseerd.

“Onze zorg professionals hebben
meer tijd voor de patiënt”

Kenmerken van de applicatie

Naast de al genoemde mogelijkheden, heeft BCM-Learning vele andere kenmerken, als:
• Software as a Service; altijd en overal beschikbaar en
zeer schaalbaar via een all-in abonnement;

• De applicatie en telefoonapp voldoen aan de
veiligheidsnormen van NEN 7510 en ISO 27001;

• Gevoel van een eigen applicatie door uw eigen logo en
huisstijl elementen;

• Zelf e-learning bouwen, importeren of delen via een
Shared Cloud;

• E-learning agenderen, een gebruikers portfolio en de
mogelijkheid tot certificeringstrajecten;

• Veel flexibiliteit door eigen functioneel beheer, met
technische ondersteuning vanuit Businesscares.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van BCM-Learning of
de realisatie van e-learning? Wij gaan graag met u in gesprek.

Dokter Stolteweg 72
8025 AZ Zwolle
t 038 - 234 04 44
info@businesscares.nl
businesscares.nl

