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Geweldig toch dat we
ons nog steeds iedere
dag kunnen ontwikkelen

Ik leer het best
als de opleiding
klassikaal is

Ik leer liever in
mijn eigen tijd.

ZIVIER FULL SERVICE
Het kenniscentrum met
ongekende mogelijkheden
Full service concept voor gedragsverbetering en kennisontwikkeling
Opleiden; online en klassikaal en individueel
Online leerplatform met eigen look & feel
Dashboarding; near realtime analyses
Advisering van uw opleidingsbeleid
Ondersteuning in ontwikkeling van uw
online leerprogramma’s

Onderwerpen voor op het online

Voordelen voor uw organisatie
Inzichtelijke audits en assessments
Aantoonbare kennis
Monitoren van de kennisontwikkeling
Besparingen 25-45% van het opleidingsbudget
Duurzaamheid door o.a. minder reizen
Leerplatform uiterst eenvoudig en
tijdbesparend
Geen onderhoud aan het leerplatform
Maatwerk klassikale training en blended learning
Diverse online cursussen

Voordelen voor uw medewerkers

leerplatform:
Vakkennis
Werkprocessen
Kennis over de organisatie
Marktkennis
Protocol gebruik
Productkennis
Veiligheid op de werkvloer
BHV, NEN 3140, VCA…..ect
Alerts
Instructieprogramma’s

24/7; leren op elk gewenst moment;
Leren vanaf elke locatie;
Content wordt vraaggestuurd aangeboden;
Online cursus meerdere keren te maken;
Eigen cockpit; inzicht in resultaten
Certificaat; direct na afronding leermodulen
Opleidingen; blended learning, klassikaal en
online cursussen – professioneel, motiverend en
werkend aan sterkten en punten ter
verbetering.

U mag deze voordelen niet missen!

Hoe werkt het kennis- en leerplatform Zivier?

Lagere kosten, aantoonbare kennis, super motivatie voor kennisoptimalisatie, tijdbesparend en full service. Steeds meer organisaties gebruiken Zivier Kenniscentrum vanwege de
bijzondere tarieven & mogelijkheden!

Begin uw eigen online kennis- en leerplatform
Binnen een paar dagen uw eigen online online omgeving in uw huisstijl. Klaar voor gebruik
op de meest eenvoudige manier. De admin-rol kan elke functionaliteit gebruiken: andere
rechten en rollen bieden grote flexibiliteit. Door modulaire inrichting van de functionaliteiten gebruikt u alleen dat wat u graag wilt.

De mogelijkheden voor een aanpak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoren van actuele situatie
Advisering en ondersteuning van het leerbeleid
Online leerprogramma op een eigen kennis- en leerplatform
Examinering op een eigen kennis- en leerplatform
Blended learning en training
Webinars
Werplekinstructies
Personal coaching

Modulaire inrichting leerplatform:
• Leer & Oefenen module
• Examenmodule
• Bibliotheek module
• Basismodule
• Communicatie module
• Dashboard

Applicatiemodulen kunnen altijd later bijgeschakeld worden.

De full service aanpak:

Voeg uw eigen trainingen toe en/of kies de trainingen uit ons grote aanbod
U kunt op uiterst eenvoudige wijze online leerprogramma’s ontwikkelen op uw eigen leeren kennisplatform en u kunt gebruik maken van onze kant en klare online cursussen, zoals
bijvoorbeeld NEN3140 VP.

ZIVIER (full service)
Meten en
monitoren

Adviseren
op basis van
resultaten

Ondersteunen
en
meedenken

Online leren
en
toetsen

Koppelingen | Automatische invoer data van externe partners.
Online
examinering

Klassikale
training

Trainingen

Competentiemeting
Assessment
Cultuur meting

Meeontwikkelen
van
online cursussen
en workshops
Ondersteuning
leerbeleid en
aanpak
training

Platform voor:
Leren
Toetsen
Lezen
Video’s
Feedback
Certificaten

Externe partners (bijv. opleiders) kunnen gekoppeld worden aan het centrale platform.
Daarmee kunnen de resultaten van de opleidingen, die door hen zijn verzorgd, worden
geüpload. Het management heeft zo duidelijke overzichten van individuele medewerkers
en/of van medewerkersgroepen beschikbaar.

Talen op het platform.
&

Coaching

Examens:
Geaccrediteerd
Op tijd en datum
Open vraag mogelijk
Direct resultaat

Key-users en slots voor gebruikers.
Door de handige rollen en rechten structuur kunnen key-users invloed uitoefenen op het
gebruik en de inhoud van het platform. Alleen de ‘admin’-licentie is verplicht alle overige
‘key-users’-licenties zijn maandelijks af te nemen en te stoppen.

Trainen,
Persoonlijke
coaching
Teamacties
en webinars

Webinars

Dashboarding - Just in time monitoring
Minder faalkosten
Minder opleidingskosten

Resultaat Organisatie

www.zivier.com

Het platform wordt momenteel in 10 talen aangeboden. Op dit moment wordt het platform
in de volgende talen aangeboden: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans,
Zweeds, Tsjechisch, Pools en Chinees.
Binnen 2 weken tijd is er, indien wenselijk, een nieuwe taal beschikbaar.

Key-users kunnen gebruik maken van automatische verzending van uitnodigingen,
reminders en alerts aan medewerkers en staan in direct contact met medewerkers door de
feedbackmogelijkheden in het platform. Bovendien zijn er heldere data over behaalde
resultaten per individuele werknemer of groepen werknemers.
Gebruikers hebben hun eigen ‘my cockpit’ waarin alle informatie over beschikbare
leerprogramma’s, examens, feedback, resultaten en nieuwsitems te vinden zijn. Elke
gebruiker kan op basis van een slot (jaarlicentie) bij zijn leeromgeving.

Minder tijd werknemers
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support@zivier.com
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Full service aanpak
Monitoren van actuele situatie
Meten geeft inzicht in bereikte resultaten en geeft de mogelijkheid tot bijsturing. Dit geldt
natuurlijk ook voor het gedrag van mensen in een organisatie.

Advisering leerbeleid
Een leerbeleid samenstellen, monitoren en borgen vraagt tijd en inzet, die vaak niet voorhanden is binnen de eigen organisatie. Onze consultants zetten uw organisatie op voorsprong.

Online kennis- en leerplatform Zivier
Binnen een paar dagen uw eigen online omgeving in uw huisstijl. Klaar voor gebruik op de
meest eenvoudige manier.

Online examineren
U haalt met de Examenmodule een professionele digitale omgeving voor toetsing en examinering in huis. Het examen voldoet aan de hoogste eisen en de voorwaarden van PE-punten en
accreditatie.

Webshop Zivier
Diverse cursussen, voor u op een rij gezet als ondersteuning voor de ontwikkeling van uw medewerkers. Blended learning, klassikaal leren, personal coaching of online leren. Overzichtelijk
te vinden en te bestellen op de webshop van Zivier

Dashboard
Dashboarding bestaat uit een combinatie van grafieken, afbeeldingen, teksten en iconen. In
één oogopslag direct zichtbaar waar u staat en wat u nog wilt/ moet ontwikkelen om uw
opleidingsstrategie te bereiken.

ZIVIER (leertrajecten)
Online leren
Beheren eigen kennis- en leerplatform

Vaststellen leerbeleid
Bedrijfsniveau
Individueel niveau
-

Assessment
Competentie meting
Cultuur meting
Flitsonderzoek
...

Vaststellen proces
+ acties

Trainen

Online examen

Groepsniveau

Persoonlijk niveau

Stap 1
Ontwikkelen leerprogamma’s*
- Inhoud
- Vraag en antwoord
- Video en afbeelding
- Documenten
- Feedback Bottom-up

Stap 2

Beheren eigen kennis- en leerplatform

Stap 1
Incompany/
Open training
- Trainen
- Blended learning
- Flash training
- Team bijeenkomsten

Incompany/
Open training
- Persoonlijke training
- Begeleiding op werkplek

Ontwikkelen Examens**
- Inhoud
- Vraag en antwoord
- Afbeeldingen
- Documenten
- Feedback Bottom-up

Stap 2
Importeren gebruikers
Gebruiker koppelen aan examen
- met tijdsduur
- Op datum en tijd
- IP adres

Importeren gebruiker
Gebruiker koppelen aan
leerprogamma

Vaststellen vervolg proces + acties

Stap 3
Monitorn resultaten van gebruiker

* Zivier biedt ondersteuning in ontwikkelen van de eigen bedrijfsleerprogamma’s
** Zivier biedt ondersteuning in ontwikkelen van de eigen bedrijfsexamen

www.zivier.com

Stap 3
Bespreken resultaten

Monitorn resultaten van gebruiker

Zivier: het compleet opleidingsaanpak

Het platform bestaat uit meerdere applicatiemodulen die zowel separaat
als volledig geintegreerd gebruikt kunnen worden

+31 (0) 573 289 015

support@zivier.com

