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mib:learning
mib:learning je nástroj pre správu kvalifikácií zamestnancov, ich 
certifikácií, prihlášok na kurzy, e-kurzov, testov, scorn prehrávač 
a mnoho ďalšieho.

Zamestnanec má pomocou nástroja rýchlo a ľahko dostupný 
prehľad svojich kvalifikácií a s pomocou kurzov si ich môže 
obnovovať a získavať nové. Nadobudnuté znalosti si ľahko overí 
integrovanými testami alebo scorn e-kurzmi.

Manažér získa prehľad o všetkých kvalifikáciách svojich            
podriadených a z reportov končiacich kvalifikácií nepríde              
o žiadnu z aktívnych certifikácií. Tiež bude mať informácie            
o všetkých školeniach podriadených a ich úspešnosti v testoch.

Garant mib:learningu je správcom celého produktu.                     
Administratívne potom bude spravovať hierarchiu kurzov, 
tvorbu testov a termíny školení.

Zamestnanec

Zoznam prihlášok

Zamestnanec má vďaka aplikácii mib:learning vždy aktuálne 
informácie o svojich kvalifikáciách, prihláškach na kurzy              
a všetkých možných školeniach dostupných v systéme. Na 
úvodnej obrazovke sa mu zobrazujú najdôležitejšie informácie 
– končiace kvalifikácie a najbližšie kurzy, na ktoré je prihlásený.

V ostatných záložkách sú dostupné informácie s detailným 
zobrazením kvalifikácií, prihlášok, histórií všetkých absolvo-
vaných kurzov a mnoho ďalšieho. U kvalifikácií sú dostupné 
informácie o povinnosti kvalifikácie (tzn. sú rozlišované            
povinné a nepovinné), či bola dosiahnutá a akú má platnosť.

V prihláškach je viditeľný zoznam všetkých prihlášok           
používateľa na školenie s možnosťou tvorby požiadaviek na 
nové školenia a nové prihlášky. 

História vzdelávania
História vzdelávania používateľa zobrazuje všetky absolvované 
školenia.



Manažér Garant
Manažér má na prehľadovej obrazovke aplikácie rýchlu 
informáciu o končiacich kvalifikáciách všetkých svojich          
podriadených a tiež zoznam prihlášok na schválenie. Svojim 
podriadeným priraďuje nové certifikácie, kontroluje ich            
pomocou kurzov a vyhodnocuje ich úspešnosť. Cez katalóg 
kurzov im môže zaistiť ďalšie vzdelávanie. 

Garant riešenia spravuje katalóg školení, požiadavky na termín 
školení, zakladá nové a tvorí testy. V katalógu e-kurzov môže 
garant vytvárať jednoduché testy, kde ku každému školeniu je 
možné priradiť test. Testy môžete následne vyhodnocovať          
a robiť nad nimi štatistiky.

E-kurzy a testy

Tvorba testu Vyplnenie testu

Vyhodnotenie testu Štatistika

Vďaka jasnému a prívetivému gra�ckému rozhraniu produktu mib:learning je 
vytváranie otázok rýchle a jednoduché.

Používateľ má pri vyplňovaní testu vždy dostupné všetky kľúčové informácie: 
zostávajúci čas, jednotlivé možnosti odpovedí a prípadne aj doplňujúce obrázky     
k jednotlivým otázkam.

Štatistika testov prehľadne zobrazuje celkovú úspešnosť testu, počet spustení a aj 
úspešnosť používateľov s jednotlivými otázkami. Testy sú automaticky vyhodnocované a používateľ sa hneď dozvie výsledok testu.

MIBCON SK s. r. o.
Rádiová 45,
821 04 Bratislava

+421 238 104 631
info@mibcon.sk
www.mibcon.sk


