Build er et Learning Management
System, der er bygget efter nordiske
standarder, til dig der gerne vil skabe
et godt læringsmiljø.
Build gør det nemt for dig at få digitale
kurser og læringsforløb ud til dine medarbejdere. Det indeholder en enkel og brugervenlig Læringsportal, hvor medarbejderne
gennemgår læringsforløbene, og en lige
så enkel Administrationsportal, hvor du
håndterer alt det praktiske.

Læringsportalen
Medarbejdere har adgang til de
læringsforløb, du deler med dem,
og Læringsportalen er intuitiv og
brugervenlig:
• Login med adgangskode eller Single Sign-On
• Overblik over tilgængelige læringsforløb

Sammensæt læringsforløb
Byg læringsforløb ved hjælp af de indbyggede
læringselementer. Upload fx video, lyd, filer,
links eller SCORM-pakker eller lav quizzer,
tests og surveys.

Standarder og integrationer

Administrer brugere og læringsforløb

Build understøtter danske og internationale
IT-standarder. Det betyder, at I nemt kan hente
brugerdata fra jeres andre systemer ind i Build
og fx give medarbejderne mulighed for Single
Sign On. Omvendt kan I også hente data fra Build
over i andre systemer – fx for at have overblik
over medarbejdernes kompetencer.

• Opret brugere via integration,
import eller manuelt

Build understøtter bl.a. følgende:
SCORM, ADFS, KOMBIT, WAYF, eKey, Unilogin.

• Overblik over egen fremdrift

Administrationsportalen

• Organiser brugere i afdelinger
og teams og tildel læringsforløb
• Sæt deadlines på læringsforløb
• Send beskeder til brugere
• Sæt brugerstatus aktiv/passiv
• Tildel roller, fx administrator og redaktør

Få overblik over fremdrift
og kompetencer
• Træk detaljerede rapporter
• Send rapporter automatisk til udvalgte ledere

Support
• Vores administratorsupport sidder i
Sønderborg og træffes via e-mail og telefon
• Tilkøb evt. support til alle medarbejdere

Udbred læring effektivt
i organisationen
Build kan integrere med jeres andre
systemer, så I nemt kan oprette brugere
og tildele læringsforløb. Builds læringsportal er enkel og intuitiv at bruge, så medarbejderne er hurtigt i gang og kan fokusere
på kursusindholdet.

Få overblik over fremdrift
og kompetencer
Build leverer detaljerede rapporter direkte
til din indbakke eller til udvalgte ledere, så
I altid har overblik over medarbejdernes
fremdrift.

Byg engagerende læringsforløb
I Build kan I sammensætte læringsforløb,
der præcist matcher organisationens
behov. Læg jeres eget indhold ind i Build
via de indbyggede læringselementer eller
kombiner jeres eget indhold med
Gyldendal e-Learning-kurser.

Gyldendal e-Learning tilbyder ikke alene
Build LMS, men også en lang række digitale
kurser af høj kvalitet – kompetenceudvikling
der er skabt i et samarbejde mellem erfarne
fagpersoner og dygtige læringsdesignere.
Vi har udviklet mere end 400 kurser og flere
end 400.000 brugere har gennemført vores
e-learning. Kontakt os, hvis du er nysgerrig
efter at høre mere.

Kontakt os
Har du spørgsmål til Build eller til vores
kurser, er du velkommen til at kontakte
os på:
elearning@gyldendal.dk
www.gyldendal-elearning.dk

