
Edumanager Frontoffice 
Edumanager Frontoffice is een online leerportaal waarmee uw 

medewerkers, managers en docenten relevante opleidingsgegevens 

inzichtelijk hebben. Medewerkers schrijven zich online in voor cursussen 

en overzien hun resultaten in hun persoonlijke portfolio. Managers 

fiatteren de opleidingsaanvragen van hun medewerkers en bewaken 

de opleidingsgerelateerde informatie. Docenten krijgen inzicht in de 

trainingskalender van uw organisatie en verwerken presentielijsten en 

deelnamegegevens digitaal.

Kortom, alle leer- en ontwikkelactiviteiten worden veilig online 

georganiseerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Zo beschikt de organisatie 

over aantoonbaar vaardig personeel en worden opleidingsplannen 

binnen budget uitgevoerd.

Het L&M Software Edumanager platform bestaat uit Edumanager Backoffice, Edumanager Frontoffice 
én de geïntegreerde Ilias leeromgeving. Met onze totaaloplossing voor opleidingsmanagement, 
cursusadministratie en e-learning wordt uw opleidingsproces optimaal ondersteund.  

De Ilias leeromgeving (LMS)
Het Leer Management Systeem Ilias (LMS), biedt alle mogelijkheden 

om e-learning succesvol binnen uw organisatie in te zetten. De Ilias 

leeromgeving is perfect geïntegreerd in het Edumanager platform, 

zodat L&M het beste van twee werelden samenbrengt.

Met de Ilias leeromgeving volgen uw medewerkers zelfstandig 

e-learning cursussen. U kunt eigen e-learning content voor uw 

organisatie ontwikkelen, of gebruik maken van bestaande, succesvolle 

e-learning content van gerenommeerde 

e-learning content leveranciers.

Edumanager Backoffice 
Edumanager Backoffice is het hart van uw cursusadministratie 

en biedt een stevig fundament voor het bewaken van uw 

opleidingsplannen en kwaliteitsanalyses. Het ondersteunt uw 

opleidingsmanagement proces en faciliteert de medewerkers van 

uw trainingsafdeling, uw opleidingsadviseurs en de docenten in 

hun dagelijkse werkzaamheden. 

U vindt hier persoonsgegevens, arbeidsrelaties, beschikbare 

opleidingen en activiteiten en deelnames.  De planning van 

cursussen wordt centraal georganiseerd en uitnodigingen 

en herinneringen kunnen automatisch worden verstuurd. 

Ook opleidingsbrieven en cursuscertificaten worden met één 

druk op de knop gegenereerd. De krachtige rapportage- en 

evaluatiemogelijkheden bieden u altijd  actuele kwaliteits- en 

profielanalyses. 
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“Vanuit de Backoffice kan de planning van   
    cursussen ingevoerd worden.”

Connectoren en koppelingen
L&M Software heeft connectoren en koppelingen 

ontwikkeld met de meeste HR systemen.  Zo kan een 

dubbele administratie van persoonsgegevens worden 

voorkomen. Voor het uitwisselen van andersoortige 

informatie van en naar het Edumanager platform zijn 

maatwerkconnectoren ontwikkeld:

Opleidingsresultaat Connector  - Opleidingsresultaten die   

        buiten het Edumanager platform zijn behaald, worden   

        in Edumanager  geïmporteerd.

TCG Connector  De TCG Academy - Van The Competence  

        Group  (TCG) is voorzien van hoogwaardige e-learning- 

        modules. Voor  klanten die met de TCG Academy  

        werken worden afgeronde opleidingsresultaten in  

        Edumanager geïmporteerd.

Leerstation Zorg Connector  - Via de Ilias leeromgeving  

        kunnen toetsen worden afgespeeld die bij Leerstation  

         Zorg zijn ondergebracht. Toetsresultaten komen via  

        deze connector beschikbaar in Ilias én Edumanager.

BIG Connector  -  Het BIG-register is een actueel kwaliteits-  

        register dat o.a. apothekers, artsen, tandartsen en  

        verpleegkundigen registreert. Via deze connector kan  

        Edumanager informatie hieruit opvragen.



Interesse? 
Als marktleider in de zorg levert L&M Software bv een totaaloplossing 

voor opleidingsmanagement en e-learning. Heeft u interesse in een 

vrijblijvende introductie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u 

graag over onze visie op het opleidingsproces en over de mogelijkheden 

om Edumanager binnen de organisatorische werkprocessen van uw 

organisatie in te bedden.
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Modulaire en procesgerichte opbouw:
Edumanager ondersteunt het volledige proces van opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning, maar garandeert 
toch een laag instapniveau. Functionaliteiten worden in logische en veelal procesgerichte modules aangeboden. Zo kunt u 
bijvoorbeeld starten met de cursusadministratie basismodule, en op een later moment uitbreiden met de meer geavanceerde 
opleidingsmanagement modules.  Onderstaand vindt u alle opties:

Cursusadministratie
Edu Basic  - Persoonsgegevens en een cursuscatalogus   

       samengebracht in een digitale cursusadministratie, een     

       portfolio voor uw medewerkers, een docentenadmini-    

       stratie en een faciliteitenadministratie.

Edu Basic Fiatteren  - Goedkeuren, afkeuren of overdragen   

       van fiatteringsaanvragen van medewerkers door hun   

       managers via een instelbare workflow.

Edu Checklist - Plannen en volgen van taken van het  

       opleidingsproces, ondersteund met handige  

       gestandaardiseerde takenlijsten.

Edu Evaluation - Verzamelen en verwerken van feedback  

       van medewerkers op de kwaliteit van cursussen en  

       trainingen uit de cursuscatalogus.

Edu Event processor - Faciliteren van criterium gedreven   

       correspondentie, zoals het automatisch versturen van  

       een herinneringsmail naar medewerkers die een  

       cursusevaluatie moeten invullen.

Edu Office - Maken en versturen van opleidings- 

       correspondentie (brieven, uitnodigingen, e-mails) naar   

        cursisten, docenten, medewerkers of managers.

Edu Planner - Faciliteren van een planningskalender voor  

       trainingsactiviteiten en cursusdeelnames.

Edu Web - Op maat aanbieden van persoonsgebonden  

       opleidingsinformatie aan medewerkers, managers en  

       docenten via Edumanager Frontoffice.

Edu Web LMS Ilias - Geïntegreerd aanbieden van Ilias  

       e-learning cursussen en Ilias toetsen binnen het  

       Edumanager platform.

Opleidingsmanagement
Edu Competence  - Benoemen, analyseren en beoordelen  

       van vaardigheden en  kwaliteitsprofielen van de  

       medewerkers van uw  organisatie.

Edu Finance - Beheren van de kosten van  

       opleidingsactiviteiten.

Edu Time - Beheren van tijdsinspanningen van  

       opleidingsactiviteiten en trainingsactiviteiten.

Edu BIG - Verzorgen van een directe koppeling tussen  

       Edumanager en het BIG-register (de registratie van de  

       bevoegdheid van zorgverleners).

Edu POB - Ondersteunen van persoonlijke  

       opleidingsbudgetten.

Edu WVA - Ondersteunen van administratieve taken die  

       voortvloeien uit de  Wet Vermindering Afdracht (WVA).

Edu Handelingen - Werken met voorbehouden en  

       risicovolle handelingen.

Edu Subsidie - Ondersteunen van opleidingsgerelateerde   

       subsidieregelingen.


