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Jakie pierwsze skojarzenia pojawiają się w Twojej 
głowie, gdy myślisz o platformie e-learningowej?

Oczywiście.	Szkolenia	online.		Stare,	dobre	e-szkolenia	
w	 formacie	 SCORM	z	quizami,	 ankietami	 i	 prostymi	
animacjami.

Czy	 tak	 naprawdę	 to	 jedyna	 funkcja	 platformy	
e-learningowej?	Rola	banku	 szkoleń	 i	 kursów	online	 
w	organizacji?

Wstęp
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Oczywiście, że nie.	Potrzeby	dzisiejszego	biznesu,	a	w	szczególności	
działów	HR	i	L&D,	zmieniają	się	bardzo	dynamicznie	razem	z	otaczającą	
nas	 rzeczywistością.	 Tych	 zmian	 nie	 mogą	 przeoczyć	 producenci	
platform	e-learningowych	i	innych,	niezbędnych	narzędzi	HR.	Znane	
sprzed	 lat	 platformy	 LMS	 (ang.	 Learning Management System) 
ewoluują,	 rozwijają	 się	 o	 kolejne	 funkcjonalności	 i	 zmieniają	 się	 
w	platformy	LXP		(ang. Learning eXperience Platform).

Zapewnianie	 swoim	 Pracownikom	 wyjątkowych	 doświadczeń.	
Zwiększanie	 ich	 zaangażowania	 i	 wciąganie	 ich	 w	 fascynujące	
ścieżki	 rozwoju	 i	 kariery.	 Finalnie	utrzymanie	 ich	 jak	najdłużej	bez	
niepotrzebnych	 zwolnień	 i	 rotacji	 w	 organizacji.	 To	 największe	
wyzwanie	specjalistów	HR	oraz	learning&development.	Szczególnie	
w	erze	pracy	zdalnej,	gdy	Pracownicy	i	ich	liderzy	widują	się	znacznie	
rzadziej.
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Właśnie dlatego przygotowaliśmy tego 
e-booka.	Wszystko	po	to,	aby	pokazać,	że	dziś	
platforma	e-learningowa	to	nie	tylko	magazyn	
szkoleń	i	baza	wiedzy	w	organizacji.	

Platforma LXP to kompletne środowisko 
pracy  w świecie analityki HR, komunikacji 
wewnętrznej, zarządzania talentami, 
technologii i e-learningu, które pomaga  
w organizacji pracy zdalnej  i rozwoju biznesu. 
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Te	rozwiązania	to	must-have	każdego	oprogramowania	
dla	HR	w	2022	roku.	

Poznaj 28 funkcji platformy 
LMS, o których zapewne  
do tej pory nie słyszałeś. 
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Każda	 organizacja	 XXI	 wieku	 musi	 się	 rozwijać.	
Rozwijać	 się	 zarówno	 jako	 całość,	 ale	 także	dbać	 
o	rozwój	poszczególnych	Zespołów	i	jednostek.	

Naprawdę	 dobra	 i	 skuteczna	 platforma	
e-learningowa	powinna	odpowiadać	na	te	potrzeby.	
LMS,	czy	raczej	LXP,	to	system,	który	ma	wspierać	
działy	HR		i	L&D,	odpowiedzialne	za	rozwój		i	edukację	
Pracowników,	w	osiąganiu	ich	celów.

Rozwój i edukacja
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Według	raportu	Antal	aż	40%	pracowników	odchodzi	z	pracy,	ponieważ	widzi	lepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej w innej 
firmie. 38%	Osób	rezygnujących	z	pracy	na	etacie	narzeka	na	brak odpowiedniego systemu szkoleń,	a	27%	z	nas	wskazuje	brak 
ścieżek rozwoju i kariery	jako	główny	powód	decyzji	o	zmianie	pracodawcy.

Czym są ścieżki rozwoju? 

To	jasno	wytyczony,	powszechnie	znany	szlak	w	Twojej	organizacji	od	juniora	do	seniora,	stworzony	z	myślą	o	Twoich	pracownikach.	 
To	spójny	i	logiczny	plan	rozwoju	pracownika,	którego	realizacja	zaczyna	się	od	momentu	rekrutacji	i	dołączenia	do	organizacji,	poprzez	
onboarding,	szkolenia	online	 i	awanse	wewnętrzne	(pionowe	 i	poziome),	aż	po	sam	szczyt	firmy	 lub	ewentualny	offboarding,	czyli	
zakończenie	współpracy	z	danym	pracownikiem,	gdy	jego	rola	w	organizacji	się	skończy.	

Na	nowoczesnej	platformie	lms	możesz	stworzyć	indywidualną	ścieżkę	rozwoju	dla	każdego	pracownika	lub	dla	wybranego	stanowiska	
pracy.	Określisz	tam	obszar	działania,	niezbędne	kompetencje	i	aktualny	poziom	zaawansowania	pracownika.	Możesz	tam	na	bieżąco	
obserwować	postępy	w	rozwoju	pracownika,	nagradzać	go	za	kolejne	osiągnięcia	i	wskazywać	punkty	na	drodze	rozwoju,	które	musi	
zrealizować,	aby	“wejść	na	kolejny	poziom”	#grywalizacja.

Ścieżki Rozwoju1
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To	 dwa	 zadania,	 które	 stoją	 dziś	 przed	 ekspertami	 HR	 i	 L&D	 
	w	dużych	organizacjach.	W	końcu	według	badań	firmy	Gartner	aż 
19%	umiejętności	Twoich	Pracowników,	które	dziś	są	wartością	
Waszego	 Zespołu	 i	 przedsiębiorstwa,	 będzie	 kompletnie	
nieprzydatnych	w	ciągu	3	lat.

Budżety	 na	 reskilling	 rosną	 z	 roku	 na	 rok.	 Według	 obliczeń	
Światowego	Forum	Ekonomicznego	(WEF)	do	2030	roku	trzeba	
będzie	przekwalifikować	miliard	Pracowników	na	całym	świecie.	
Amazon	 w	 2019	 roku	 na	 ten	 cel	 przeznaczył	 700	 milionów	
dolarów.	Niewiele	mniej,	bo	450	milionów	dolarów	zainwestowała	
w	reskilling	i	przekwalifikowanie	swoich	ludzi	firma	Ernst	&	Young.

Jeśli	 chodzi	 o	 upskilling	 i	 reskilling,	 platforma	 e-learningowa	
powinna	mieć	naprawdę	mnóstwo	funkcjonalności,	które	realnie	
mogą	Ci	pomóc	w	rozwoju	Twoich	Pracowników.	Od	klasycznych	
rozwiązań,	takich	jak	szkolenia	e-learningowe,	poprzez	ćwiczenia	
i	 testy,	 webinary	 edukacyjne,	 video	 learning,	 pigułki	 wiedzy	 
w	formule	micro	 learning,	edytor	 szkoleń	online	do	 tworzenia	
własnych	kursów,	aż	po	grywalizację,	motywującą	Pracowników	
do	zaangażowania		w	swój	rozwój	osobisty.

Upskilling, czyli podnoszenie kompetencji Pracowników i reskilling, czyli nauka zupełnie nowych umiejętności, aby podjąć się 
nowych zadań i realizacji innych niż do tej pory celów w organizacji.

Upskilling & reskilling2
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E-szkolenia to podstawa każdej platformy e-learningowej. Dziś	 szkolenia	 przez	 internet	 to	 już	 nie	 tylko	 ciekawostka	 w	 dużych	
korporacjach,	a	standard	w	większości	firm	na	całym	świecie.	77%	przedsiębiorstw	w	USA	korzysta	z	e-learningu.	

Szkolenia	e-learningowe	to	nie	tylko	znane	z	początków	XXI	wieku	“ekrany	do	przeklikania”	i	prezentacje	w	Powerpoint.	E-learning		w	2021	
roku	to	gry	edukacyjne,	nowoczesne,	multimedialne	prezentacje,	video	 learning,	VR	 i	AR,	czyli	wirtualna	 i	rozszerzona	rzeczywistość,	
edukacyjne	 aplikacje	mobilne	 i	wiele,	wiele	więcej.	 Platforma	e-learningowa	powinna	mieć	wbudowane	widgety,	 które	 obsłużą	 taki	
content,	ale	także	pozwolą	na	stworzenie	własnych	szkoleń	wewnętrznych	od	zera.

Wykorzystaj	wbudowane	w	platformie	e-learningowej	ćwiczenia	 i	 testy,	aby	weryfikować	wiedzę	swoich	Pracowników.	Możesz	także	 
od	zera	tworzyć	własne	testy.	Wyniki	przydadzą	Ci	się	w	analityce	HR.	W	końcu	każdy	dział	musi	kiedyś	zaprezentować	zarządowi	efekty	
swojej	pracy.	Jednym	z	takich	efektów	w	dziale	HR	lub	L&D	będą	właśnie	wyniki	ćwiczeń,	ankiet	i	testów.

Szkolenia online

Ćwiczenia i testy

3

4
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Czasem	łatwiej	przekazać	jakąś	wiedzę	w	formie	dłuższego	wykładu,	czy	tutoriala.	Krótkie	szkolenie	online	w	pigułce	może	nie	wystarczyć.	
Alternatywną	formą	takiego	szkolenia	mogą	być	webinary	wewnętrzne	dla	Pracowników.	To	kilkadziesiąt	minut	wiedzy		w	formie	filmiku	
lub	transmisja	na	żywo,	w	której	Pracownicy	mogą	zadawać	pytania	szefom	działów.

System szkoleń w Twojej firmie nie musi być oparty jedynie na szkoleniach online na platformie e-learningowej. Postaw na blended 
learning,	czyli	połączenie	edukacji	przez	internet	i	szkoleń	w	sali	wykładowej.	To	naprawdę	ma	moc.	Dowody?	Badania	“Trends	in	online	
learning”	wykazały,	że	59%	z	nas	jest	bardziej	zmotywowanych	do	nauki	w	środowisku	blended	learning.	Center	for	Digital	Education	
dowiodło,	że	szkolenia	w	formule	blended	learning	zwiększają	zaangażowanie	73%	Pracowników.

Aby	efektywnie	zarządzać	szkoleniami	stacjonarnymi,	wykorzystaj	moduł	do	rezerwacji	 sal	na	szkolenia	offline,	wbudowany	w	Twoją	
platformę	e-learningową.	Ten	system	rezerwacji	sal	może	przydać	się	także,	jeśli	chodzi	o	rezerwację	sal	na	spotkania	biznesowe,	konferencje	
i	wideokonferencje	z	Waszymi	Klientami.

Webinary

System rezerwacji sal na szkolenia stacjonarne
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Prestiżowy	 magazyn	 Harvard Business Review	 uznał	 
grywalizację	za	jeden	z	najważniejszych	trendów	drugiej	dekady	
XXI	 wieku.	 Czym	 jest	 grywalizacja?	 Słowo	 “grywalizacja”	 (ang.	
gamification)	powstało	jako	połączenie	dwóch	innych	słów:	“gra”	
i	“rywalizacja”.	Chodzi	 	o	wykorzystanie	mechanizmów,	znanych	
z	 gier	 fabularnych	 	i	 komputerowych	 w	 szkoleniach	 online,	
onboardingu,	czy	innych	powtarzalnych	procesach	HR,	jak	oceny	
okresowe,	czy	feedback.	Grywalizacja	sprawia,	że	to,	co	zwykle	
wydawało	 się	 wszystkim	 nużące	 i	 nudne,	 staje	 się	 naprawdę	
interesujące		i	angażujące	dla	Pracowników.

Mechanizmy,	 dynamika	 i	 konstrukcje	 znane	 z	 gier,	 stworzone	 
	w	oparciu	o	wiedzę	z	zakresu	UX/UI,	czy	psychologii,	umieszczone	
na	platformie	LXP	pomagają	skuteczniej	zdobywać	nową	wiedzę	
i	kompetencje,	a	finalnie	wpływają	na	rozwój	firmy	i	wzrost	 jej	
efektywności.	Zdobywanie	kolejnych	etapów,	punktów,	poziomów	
(leveli),	odznak	i	challenge’y	oraz	walka	o	jak	najwyższą	pozycję	
w	 rankingu	 wyników	 w	 ramach	 zdrowej	 rywalizacji	 naprawdę	
wciąga.	 Dzięki	 grywalizacji	 możemy	 zmieniać	 postawy,	 nawyki	 
i	wiedzę	Pracowników,		a	jednocześnie	zrealizować	cele	biznesowe	
i	szkoleniowe.	Platforma	e-learningowa	bez	grywalizacji?	Nie	ma	
szans.

Grywalizacja: medale, certyfikaty, nagrody7
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Ile razy miałeś tak, że w Twojej organizacji zaginęła gdzieś w mailach i na dyskach twardych jakaś instrukcja, procedura lub ważna 
notatka ze spotkania?	Znamy	to	uczucie.	Nie	tylko	Ty	tak	masz.	Okazuje	się,	że	według	wyników	badań	McKinsey	pracownicy	poświęcają	
prawie 20%	swojego	tygodniowego	czasu	pracy	na	wyszukiwanie	wewnętrznych	informacji	i	dokumentów.	Z	profesjonalną	firmową	bazą	
wiedzy	taka	sytuacja	już	się	nigdy	nie	powtórzy.	
Czym jest firmowa baza wiedzy?	 To	 jeden	 uporządkowany	 zbiór	wszelkich	 dokumentów,	 procedur	 i	 regulaminów,	 obowiązujących		 
w	Twojej	firmie.	Wszelkie	materiały	wdrożeniowe	i	szkoleniowe,	a	także	szablony	plików,	standardy	obsługi	Klienta,	procedury	produkcyjne.	
Wszystko	w	jednym	miejscu.	To	pozwala	zaoszczędzić	nawet	35%	czasu	pracy	Twojego	Zespołu.	Taka	baza	wiedzy	jest	szczególnie	przydatna,	
gdy	rekrutujesz	nowe	osoby,	które	nie	znają	firmowych	standardów	lub	planujesz	wdrożyć	jakieś	nowe	rozwiązanie	i	nie	chcesz,	aby	Twoje	
zarządzenie	przepadło	gdzieś	w	mailach,	czy	na	wewnętrznym	komunikatorze.	

Tworzenie szkoleń e-learningowych to ciągły proces.	 Firmowy	know-how	 to	nie	 zamknięty	 zbiór,	 a	wciąż	 rozwijający	 się	magazyn	
wiedzy.	Jako	specjalista	HR	lub	L&D	musisz	mieć	dostęp	do	narzędzi,	które	pozwolą	Ci	tworzyć	nowe	szkolenia	online.	Edytor	e-szkoleń,	
wbudowany	w	Twoją	platformę	e-learningową	powinien	być	łatwy	i	intuicyjny,	podobnie,	jak	powszechnie	znany	Microsoft	Powerpoint,	
w	którym	metodą	“złap	i	upuść”	możesz	od	zera	stworzyć	gotowe,	profesjonalne	szkolenie.

Firmowa baza wiedzy

Edytor szkoleń online

8
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Rozwój Pracowników to kluczowy cel posiadania 
w organizacji własnej wewnętrznej platformy 
e-learningowej. Okazuje się, że nie mniej 
ważnym założeniem jest dbałość o efektywną 
komunikację wewnętrzną. 

Niestety,	twarde	dane	pokazują,	że	60%	specjalistów	
HR	nie	dba	o	komunikację	wewnątrz	firmy.	Co	zrobić,	
aby	 wszyscy	 wiedzieli	 wszystko,	 czego	 potrzebują?	
Tutaj	także	pomoże	nowoczesny	LMS.

Komunikacja 
wewnętrzna
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Rozmowy z Klientami, prace nad projektami wewnętrznymi, 
narady Zespołów, szkolenia online, zebrania. We	wszystkich	
tych	 typowych	 sytuacjach	 w	 codziennej	 rutynie	 firmy	 
i	wielu	 innych	momentach	przyda	Ci	 się	widget	do	organizacji	 
	i	prowadzenia	wideokonferencji	w	platformie	LMS.	Najważniejsze	
calle	 i	 spotkania	 możesz	 zapisać	 w	 formie	 audio	 lub	 wideo	 
w	firmowej	bazie	wiedzy,	aby	omawiane	wnioski	nigdy	nie	zginęły	
i	nie	zostały	zapomniane.

Fora dyskusyjne to dobrze znane z początków istnienia  
internetu narzędzia, które bardzo przydają się w codziennej 
pracy.	 Jako	 Pracownik	 lub	 specjalista	 HR	możesz	 poruszyć	 na	
forum	wybrany	temat,	a	finalnie	zebrać	feedback	i	zachęcić	do	
dyskusji	więcej	współpracowników.	Na	czacie	mogłoby	to	gdzieś	
zginąć,	w	mailu	mógłby	zrobić	się	bałagan,	gdyby	każdy	odpisywał	
w	 czasie	 rzeczywistym,	 a	 tu	 każdy	 post	 zostanie	 zapisany	 
i	przypisany	do	konkretnego	wątku.	Wygodne	i	proste	w	obsłudze	
rozwiązanie,	 które	 powinno	 być	 standardem	 każdej	 platformy	
e-learningowej.

Czat to najszybszy i najwygodniejszy kanał komunikacji między działami firmy lub Pracownikami.	Szczególnie	wtedy,	gdy	ktoś	ma	
jakieś	krótkie,	niewymagające	długiej	odpowiedzi	pytanie	 i	nie	chce	czekać	na	odpowiedź	na	maila.	Zwykle	powiadomienia	na	czacie	
sprawiają,	że	uzyskuje	to,	czego	potrzebuje	w	kilka	chwil.	Twoja	platforma	e-learningowa	powinna	mieć	w	sobie	funkcję	czatu.

Czat

Wideokonferencje Fora dyskusyjne
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Kiedy	 zorganizować	 wyjazd	 integracyjny?	 Kiedy	 ma	 odbyć	 się	 najbliższe	 szkolenie?	 Co	 warto	 zmienić	 lub	 poprawić	 w	 strukturze	 
	i	funkcjonalności	firmy	jako	organizacji? Te i wiele innych pytań możesz zebrać w prostej anonimowej ankiecie i rozesłać do swoich 
Pracowników.	To	najłatwiejsze	i	jednocześnie	bardzo	efektywne	narzędzie	do	zbierania	feedbacku.	Must-have	w	każdej	dobrej	platformie	
e-learningowej.

Jeśli nie chcesz, aby Twoi Pracownicy przegapili jakieś ważne wewnętrzne wydarzenie lub news firmowy, wybierz platformę LMS 
z funkcją powiadomień SMS i e-mail. Organizujesz	szkolenie	lub	zjazd	firmowy?	Planujesz	zorganizować	wirtualną	kawę	dla	budowania	
relacji	z	Pracownikami	w	ramach	integracji	online	i	chcesz,	aby	jak	najwięcej	osób	się	na	niej	pojawiło?	Platforma	e-learningowa	sama	
wyśle	do	zainteresowanych	SMS	lub	e-mail	z	przypomnieniem	o	evencie.

Ankiety

Powiadomienia SMS/e-mail

13
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Zgodnie z raportem Betterworks.com aż 63% firm 
nie rozmawia regularnie ze swoimi Pracownikami 
na temat ich przyszłości i rozwoju kariery 
zawodowej. 

Nie	 bez	 powodu	 tak	 często	 odchodzą	 Oni	 do	
konkurencji.	Jak	temu	zapobiec?	Wdrożyć	strategię	
talent	management,	która	od	A	do	Z	ułoży	procesy	
rekrutacji	 i	 rozwoju	w	 Twojej	 firmie.	Nowoczesna	
platforma	LXP	może	Ci	w	tym	pomóc.

Talent management
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Dziś rekrutacja Pracowników online to nie tylko przegląd CV, zadania testowe i wybór najlepszego kandydata. To cały proces 
weryfikacji, czy wybrany kandydat pasuje do wizji, misji i struktury firmy oraz czy odnajdzie się w przygotowanej dla niego ścieżce 
rozwoju i kariery.	 Jeśli	 posiadasz	 naprawdę	profesjonalną	 platformę	 e-learningową	w	 Twojej	 firmie,	 nie	 potrzebujesz	 już	 osobnego	
programu	ATS	(ang.	Applicant	Traffic	System)	do	gromadzenia	zgłoszeń	kandydatów	z	różnych	kanałów	i	ich	zadań	rekrutacyjnych.	Twoja	
platforma	 LMS	 poprowadzi	 wyselekcjonowanych	 wybrańców	 z	 procesu	 rekrutacji	 wprost	 na	 początek	 ścieżki	 kariery	 	i	 onboarding,	 
a	następnie	przeprowadzi	ich	przez	cały	proces	talent	management.

Jeszcze w procesie rekrutacji kandydat otrzymuje login i hasło do platformy LXP. Już na tym etapie przyzwyczaja się do korzystania 
z tego systemu. Tam	przygotowuje	zadania	rekrutacyjne	i	tam	może	zobaczyć,	jak	będzie	wyglądać	jego	ścieżka	kariery,	gdy	już	dołączy	
do	organizacji.	Ścieżka	kariery	to	jasno	wytyczony	plan	awansów	i	związane	z	nimi	kompetencje,	zadania,	cele	i	projekty,	jakie	musi	zdobyć	
lub	zrealizować	po	dołączeniu	do	firmy,	aby	“wejść	na	wyższy	level”.	

Rekrutacja online bez ATS

Ścieżki kariery
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Dobry onboarding to w 54% przypadków wyższy poziom 
zaangażowania Pracowników, w 50% lepsza produktywność 
i w 69% chęć pozostania w Twojej firmie na dłużej. Czym	
jest	 onboarding?	 To	 proces	wdrożenia	 nowego	 Pracownika	 do	
organizacji,	który	możesz	w	całości	przeprowadzić	na	platformie	
e-learningowej.	Maksymalna	automatyzacja	tego	procesu	pozwoli	
Ci	 zaoszczędzić	 roboczogodziny	 i	 zadbać	 o	 firmowy	 budżet,	
a	 “świeżakom”	 dać	 przydatną	 pigułkę	 wiedzy	 w	 pierwszych	
tygodniach	po	zatrudnieniu.

Jeśli planujesz awansować zatrudnionego wcześniej Pracownika 
lub przeorganizować jego pracę w ramach tego samego 
stanowiska, może przydać Ci się dobrze zaprojektowany 
reboarding.	O	to	także	zadba	firmowa	platforma	LXP.	Dokładna	
check	 lista	 zadań	 do	 zrealizowania,	 pakiet	 szkoleń	 do	 odbycia	 
i	voila!	Pracownik	jest	przygotowany	na	nowe	wyzwania.

Dobrze mieć w jednym miejscu dokładnie opisaną i rozpisaną strukturę organizacyjną firmy. Na przykład na platformie e-learningowej. 
Szczególnie,	gdy	struktura	dynamicznie	się	zmienia	i	wymaga	częstych	aktualizacji.	Dzięki	temu	rozwiązaniu	każdy	Pracownik,	szczególnie	
nowy,	wie,	do	kogo	zwrócić	się	z	konkretnym	zapytaniem.	Pomyśl,	ile	razy	pytano	Cię	o	to,	“kto	u	nas	zajmuje	się	x?”.	Koniec	z	tym.

Struktura organizacyjna firmy

Onboarding Reboarding
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Jeśli nadejdzie ten dzień rozstania firmy z Pracownikiem, będziesz przygotowany na kompletny proces offboardingu  
 i outplacementu. Zabezpieczysz interesy firmy i zadbasz o to, aby pozostawić po tej współpracy jak najlepsze wrażenia.  
Przekazanie	dostępów,	udostępnienie	materiałów	kolejnej	osobie,	która	zajmie	to	stanowisko,	godne	pożegnanie	i	wiele,	wiele	więcej.	
Po	raz	kolejny	pomoże	Ci	maksymalnie	możliwa	automatyzacja.	Dobrze	przemyślany	offboarding	i	outplacement	może	odbyć	się	na	
platformie	e-learningowej.	Z	korzyścią	dla	obu	stron.

Exit interview, czyli rozmowa lub chociaż ankieta, przeprowadzana po zakończeniu współpracy z Pracownikiem to niesamowicie 
przydatne źródło wiedzy o Twojej organizacji.	To	właśnie	w	tym	momencie	możesz	otrzymać	najszczersze	informacje	o	Twojej	firmie	 
z	ust	osoby,	która	spędziła	w	niej	całe	lata.	Nowoczesna	platforma	e-learningowa	pozwoli	Ci	przeprowadzić	taką	rozmowę	lub	ankietę,	 
a	następnie	gromadzić	i	analizować	pozyskane	w	ten	sposób	dane.	

Offboarding i outplacement

Exit interview
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Platforma e-learningowa dziś może stać  się prawą 
ręką eksperta HR lub HR business partnera. 
Cyfrowym asystentem  w procesach HR i L&D. 
Wystarczy	 tylko	 sprawdzić,	 czy	 wybierane	 przez	
Ciebie	 oprogramowanie	 dla	 HR	 ma	 te	 wszystkie	
funkcjonalności.	A	bez	wątpienia	powinno		je	mieć.

HR
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72% z nas wskazuje feedback od szefa jako największe wsparcie w karierze zawodowej.	Pełny	feedback	od	szefa	(czyli	w	skrócie	
informacja	 zwrotna	o	 tym,	 jak	 radzi	 sobie	wybrany	Pracownik),	 uzupełniony	o	 feedforward	 (czyli	 o	 to,	 co	warto	 zmienić	 i	 poprawić	 
	w	codziennej	rutynie	w	przyszłości),	to	narzędzie	HR,	z	którego	za	chwilę	w	perspektywie	kilku	lat	będą	korzystały	wszystkie	firmy.	Warto	
zwlekać?	Jeśli	nie,	wykorzystaj	swoją	platformę	LMS,	przekazuj	feedback	i	dbaj	o	rozwój	swojego	Zespołu.

Jedną z najbardziej sformalizowanych form feedbacku są oceny okresowe Pracowników.	Najczęściej	przeprowadzane	są	w	formie	
ankiet	180,	w	których	uczestniczy	oceniany	Pracownik	i	przełożony	oraz	ankiet	360,	gdzie	wykorzystuje	się	4	różne	źródła	informacji	-	
przełożonego,	podwładnych,	współpracowników	i	osobę	ocenianą.	Tak,	dobrze	myślisz.	To	wszystko	da	się	przeprowadzić	właśnie	dzięki	
dobrej	platformie	e-learningowej.

Feedback i feedforward

Oceny kompetencji Pracowników  - 
ankiety 180/360
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Według badań Instytutu Gallupa tylko 15% Pracowników realnie angażuje się w swoją pracę i działa na pełnych obrotach. Jak	
wpływać	na	zaangażowanie	Pracowników?	Metod	 jest	wiele,	ale	kluczowe	to	poprawa	komunikacji	wewnętrznej,	budowanie	kultury	
organizacyjnej,	czytelne	 i	ukorzenione	w	powszechnej	świadomości	ścieżki	 rozwoju	 i	kariery,	 szkolenia	online	 i	grywalizacji.	Słowem?	
Wszystko	to,	co	możesz	wdrożyć	w	Twojej	firmie	dzięki	platformie	LMS.

Raportowanie czasu pracy i obecności w pracy to funkcja szczególnie przydatna, gdy budujesz organizację zdalną, rozproszoną, 
nad którą trudniej zapanować. Platformy	e-learningowe	coraz	częściej	mają	taką	możliwość,	aby	weryfikować	kalendarz	pracownika.	 
To	pozwoli	Ci	zrezygnować	z	dodatkowego	oprogramowania	typu	HRM	i	sprawi,	że	wszystkie	dane	będziesz	mieć	w	jednym	miejscu.

Poprawa zaangażowania Pracowników

Monitorowanie czasu pracy i obecności
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Benefity	pozapłacowe	stały	się	standardem,	a	nie	luksusem.	Karty	sportowe,	kursy	online,	transport	miejski,	dostęp	do	baz	audiobooków	
i	ebooków,	prywatna	opieka	medyczna.	To	i	wiele	więcej	pojawia	się	już	coraz	częściej	w	ogłoszeniach	o	pracę,	szczególnie	w	branży	
IT.	A gdyby stworzyć system kafeteryjny i marketplace z benefitami dla Twoich Pracowników, które pozytywnie wpłynęłyby  
na wellbeing i równowagę między życiem służbowym i zawodowym?	Wybierz	platformę	e-learningową,	 która	będzie	miała	 taką	
funkcję	jak	marketplace	z	benefitami	płacowymi	i	szkoleniami.

Post-pandemiczna rzeczywistość nauczyła nas, jak ważne jest dbanie o integrację online Pracowników.	Firmowa	platforma	LXP	to	
Wasze	miejsce,	w	którym	możesz	organizować	różne	formy	e-team	buildingu.	Turnieje	 i	konkursy	online,	wspólne	 lunche	 i	wirtualne	
kawy,	spotkania	i	warsztaty	online,	wirtualne	escape	room’y	i	gry	w	technologii	VR/AR…	Wszystko	to,	co	dawniej	robiliśmy	na	zjazdach	
firmowych,	a	dziś	musieliśmy	przenieść	do	świata	online.

Wellbeing: marketplace z benefitami 
pozapłacowymi

Integracja Pracowników online
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Analityka w HR to niedoceniany, a bardzo ważny aspekt pracy specjalisty HR lub L&D.	Nie	zdajemy	sobie	często	sprawy,	jak	wiele	danych	
można	wygenerować	w	HR	i	jak	wiele	ważnych	wniosków	można	na	ich	podstawie	sformułować.	Platforma	e-learningowa		z	modułem	 
do	 raportowania	pozwoli	 Ci	w	 jednym	miejscu	gromadzić	 statystyki	 i	wnioski,	 które	następnie	w	kilka	 chwil	możesz	przedstawić	na	
wykresie	podczas	zebrania	zarządu.	Dosyć	z	gromadzeniem	danych	w	Excelu	lub	Google	Sheets.	Wszystkie	informacje	w	jednym	miejscu	
znajdą	się	w	Twoim	module	z	raportami	na	platformie	LXP.

Analityka i raporty28
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Te	28	funkcji	platformy	e-learningowej	to	nie	koniec.	Oprogramowanie	
HR	rozwija	się	z	każdym	dniem.	Równolegle	rozwija	się	świat	biznesu	i	
potrzeby	ekspertów	HR	i	L&D.	Kolejne	funkcjonalności	to	tylko	kwestia	
czasu.

Jeśli	 chcesz	 przetestować	 platformę	 LXP,	 która	 ma	 te	 wszystkie	
możliwości	i	wiele,	wiele	więcej,	poznaj	LearnWay.	Zarządzaj	i	rozwijaj	
talenty	 w	 swojej	 organizacji	 dzięki	 platformie	 e-learningowej,	 która	
naprawdę	 idzie	 z	 duchem	czasu	 i	 potrafi	być	 cyfrowym	asystentem	
każdego	specjalisty	HR.

Podsumowanie
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GroMar® Sp. z o.o. 

Siedziba:	ul.	Tuszyńska	98,	93-305	Łódź

Telefon
+48	42	279	70	20	

Adres e-mail
info@gromar.eu

Strona internetowa:
https://gromar.eu/

Skontaktuj się z nami

https://www.facebook.com/GroMarEu/
https://www.linkedin.com/company/gromar%C2%AE-sp--z-o-o-
https://twitter.com/GroMarEu
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