E-Learning met Ilias LMS
Het kan u niet zijn ontgaan; het traditionele leren, dat we kennen van formele, klassikale sessies,
wordt steeds vaker vervangen of aangevuld door e-learning.
Als marktleider levert en implementeert L&M Software bv al jarenlang opleidingsmanagementen e-learning systemen bij bedrijfsorganisaties. Met onze oplossingen kunt u alle mogelijke
leervormen (traditioneel, digitaal of een combinatie van beide) volledig naar eigen keuze
inzetten binnen uw organisatie. En wij staan u uiteraard graag terzijde met gericht advies en de
implementatie en inrichting van de systemen.

Het Ilias Learning Management System (LMS)
L&M biedt een LMS voor e-learning als dienst aan, in

En misschien heeft u daar voorlopig genoeg aan.

gehoste vorm: Ilias. Mét uitgebreide functionaliteit
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dit systeem u alle mogelijke opties. En alles op uiterst

introduceren. En het mooiste komt nog; de aanschaf

gebruiksvriendelijke en betaalbare wijze.

van Ilias kost u helemaal niets!
Uw opleidings- en trainingsactiviteiten tevens kunnen
Na uw keuze voor Ilias kunt u
beginnen met het faciliteren
van e-learning lesmodules.

aanbieden aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld
medewerkers van andere organisaties, of cliënten?
Ook dat is geen probleem!

“Maandelijks voor slechts enkele eurocenten per
persoon een complete digitale leeromgeving”
Functionaliteit van het Ilias LMS
Het Ilias LMS biedt vele mogelijkheden voor diverse gebruikers
zoals cursisten, docenten en contentontwikkelaars:
• Ontwikkelen en afspelen van SCORM
e-learning lesmodules
• SCORM 1.2 en 2004 (r3) gecertificeerd
• Conversie van bestaand lesmateriaal
naar e-learning
• Wiki’s, RSS feeds en fora
• Video en audiostreaming
• Links naar websites en webpagina’s
• Uploaden en delen van files
• Printen van certificaten
• Rolgebaseerde toegang
• Uitgebreide rapportage omgeving
• Ondersteuning van meer dan 24 talen
• Opbouw online catalogus

• Online evalueren
• Nieuwsberichten
• Creëren van uitgebreide
leerpaden met voorwaarden
• Creëren en toewijzen van
(gebruikers) rollen
• Inregelen “auto enroll” en
“auto assign” van cursussen
• Aanleggen van
(vak) woordenboeken
• Creëren van HTML
leermodules
• Creëren van 		
digitale boeken.

E-Learning met Ilias LMS
Koppeling met het HRM systeem
Door middel van een koppeling met uw HRM-systeem worden NAWen organisatiegegevens in het Ilias LMS up-to-date gehouden. Of,
wanneer u net start met het Ilias LMS, automatisch gevuld.
L&M kan koppelingen realiseren met de meest voorkomende HRMsystemen, zoals UNIT4 Cura, HR Beaufort, AFAS Profit, Visma DBS etc.
Diensten, trainingen en ondersteuning
Partners
Met Ilias kunt u zelf e-learning ontwikkelen en beheren.
Ook is standaard digitaal lesmateriaal voor u aan te
schaffen via externe contentleveranciers. L&M heeft
partnerships met verschillende gerenommeerde
leveranciers van digitale lesmaterialen, zoals Noordhoff,  
GoodHabitz, TCG, DocZero en vele anderen. Hierdoor
kan de door hen ontwikkelde content eenvoudig in het
Ilias LMS worden geplaatst.
Integratie van het Ilias LMS met Edumanager
L&M ontwikkelt en implementeert Edumanager.
Een uniek en compleet softwarepakket voor uw
cursusadministratie en opleidingsmanagement. Én een
ideale aanvulling op de e-learning mogelijkheden die Ilias
u biedt.
Het Ilias LMS kunt u implementeren met of zonder
integratie in Edumanager. Als u kiest voor een
geïntegreerde totaaloplossing, beschikt u voortaan
over uitgebreide functionaliteiten voor medewerkers,
managers, trainers, coaches, examinators, lesmateriaal
auteurs, (e-learning) ontwikkelaars en key-users die het
totale leerproces aansturen en monitoren.
U kunt zodoende uw cursusadministratie en

L&M ondersteunt organisaties tijdens de implementatie van het Ilias LMS
en biedt trainingen en support in het natraject. We adviseren u graag
over de inrichting en het gebruik van Ilias, al dan niet in combinatie met
Edumanager. Tevens leiden we de beheerders en gebruikers gericht op,
zodat de dagelijkse werkprocessen optimaal worden ondersteund.
Wat kost het?
Ilias LMS is een zogeheten open source systeem, waardoor de aanschaf
van het systeem voor u volledig gratis is!
L&M Software draagt bovendien zorg voor de hosting van het systeem.
Uw ICT-afdeling wordt dus niet of nauwelijks belast. De kosten hiervoor
bestaan uit een maandelijks vast bedrag, dat wordt afgestemd op het
aantal personen dat van het LMS gebruik gaat maken. In dit bedrag zijn
hosting-kosten en support-kosten opgenomen. U kunt een contract bij
ons afsluiten voor 1, 3 of 5 jaar.
Onze conclusie? U betaalt per maand slechts enkele eurocenten per
persoon all-in om gebruik te kunnen maken van een state-of-the-art
digitale leeromgeving!
Als u het Ilias LMS eerst tijdelijk wilt uitproberen,
dan kan dat natuurlijk ook. U kunt bij L&M
tegen minimale kosten een pilot-omgeving
aanvragen. Deze pilot duurt minimaal 3 en
maximaal 6 maanden.

opleidingsmanagement volledig automatiseren,
waardoor u uw administratieve lasten substantieel
verlaagt. Tevens reduceert u uw kosten en
verhoogt u het rendement van uw opleidings- en
trainingsinspanningen.

Interesse?
Als marktleider 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 laten u de mogelijkheden van onze software zien, en helpen u graag
een optimale oplossing te creëren voor uw organisatie!
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