
Jak platforma e-learningowa
może pomóc w rozwoju 
Twojego biznesu?
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Wstęp
Dziś prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie. Jako CEO, prezes, dyrektor operacyjny, 
czy właściciel przedsiębiorstwa, musisz łączyć mnóstwo nitek w organizacji, odpowiadających 
za sprzedaż, marketing i produkcję lub konkretne usługi. Z tego powodu powinieneś posiadać 
kompetencje, wiedzę i doświadczenie, które ułatwią Ci rozwój biznesu i opanowanie tych 
wszystkich zagadnień prowadzenia firmy. Na każdym kroku masz do czynienia z nowinkami 
technicznymi, rozwiązaniami konkurencji, trudnymi Klientami i rotacją Pracowników. Stale mu-
sisz być na bieżąco, a najlepiej krok przed wszystkimi. Tych małych, codziennych trosk o wła-
sny biznes są setki. Dobrze o tym wiesz. Świetnie to rozumiemy. Jak sobie z tym poradzić?

Jest rozwiązanie, które pomoże Ci zarządzać zarówno „twardymi”, jak i „miękkimi” aspek-
tami i problemami codziennego życia i rozwoju Twojego biznesu. Mamy pomysł, jak uspraw-
nić procesy i metody działania w Twojej firmie. Wiemy, co zrobić i co wdrożyć, aby praca dla 
Twojej marki była przyjemnością, sposobem na rozwój osobisty i pik kariery, a nie przykrym 
obowiązkiem. To oprogramowanie, które połączy i zintegruje ze sobą wszystkie działy w Two-
jej organizacji – HR, marketing, sprzedaż, obsługę Klienta – dosłownie wszystkie. Odpowiedź 
może okazać się dla Ciebie zaskakująca, ponieważ...

To platforma LMS – Learning Management System. Dziś LMS to już nie tylko miejsce ze szko-
leniami online i bazą wiedzy, jakie znamy sprzed lat, ale kompletny, nowoczesny system do za-
rządzania organizacją, wspierania rozwoju Pracowników i usprawnienia biznesu. Dobrze 
zaprojektowany, dostosowany do potrzeb Twojej firmy LMS ma wyraźny, mierzalny i silny 
wpływ na jakość obsługi Klienta, sposób zarządzania celami i projektami, HR, rekrutację i ta-
lent management, sprzedaż i marketing, wiedzę i know-how w organizacji, wellbeing, integrację 
Pracowników, a finalnie na przychody i zyski przedsiębiorstwa. Zatem:

• Jak platforma e-learningowa może pomóc w rozwoju Twojego biznesu?

• Co zmieni się na lepsze w Twojej codziennej pracy szefa i w Twojej firmie po wdrożeniu we-
wnętrznej platformy LMS?

• Które zadania CEO przypilnuje za Ciebie i weźmie na swoje barki dobrze skonstruowany 
system LMS?

• Na co nigdy nie miałeś czasu, a co zrobi za Ciebie platforma LMS?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz poniżej. Przeczytaj naszego e-booka eksper-
tów GroMar i poznaj 13 zmian, które wprowadzi w Twojej organizacji firmowy system do za-
rządzania wiedzą.



Większe przychody

Co ma wpływ na większe przychody i może sprawić, że Twoja firma będzie bardziej ren-
towna? Co sprawia, że Klienci chętniej wybiorą właśnie Twoją markę, a nie inne dostępne 
opcje na rynku?

Platforma LMS pomoże poprawić wyniki finansowe Twojej firmy

To wszystko przekłada się na ostateczny bilans firmy. Czy biznes jest na plusie, czy na minusie. 
Czy ludzie chcą coś od Ciebie kupować, czy omijają Cię szerokim łukiem. Platforma LMS po-
zwoli Ci uporządkować standardy i stworzyć bazę wiedzy, na jaką do tej pory nie mieliście czasu. 
To będzie punkt wyjścia do tego, aby zbudować najlepsze w Waszej branży standardy pracy.

Perfekcyjna wiedza 
o produktach wśród 
Twoich sprzedawców 

Sprawne i dobrze 
zaplanowane procesyLepsza obsługa klienta
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Lepsza obsługa Klienta

Ustandaryzowana obsługa Klienta to dziś już nie opcja, a konieczność. Odbiorcy oczekują najwyż-
szej klasy sprzedawców, których kompetencje i jakość obsługi są maksymalnie wyśrubowane. 

Szkolenia produktowe, rozwój umiejętności miękkich i interpersonalnych, szybka komunikacja 
wewnętrzna nowych zaleceń i ustaleń szefów działów, zbieranie feedbacku od sprzedawców, 
którzy mają bezpośredni kontakt z potencjalnymi Klientami – to tylko niektóre z możliwości 
platformy LMS, które pomogą we wdrożeniu i utrzymaniu profesjonalnej obsługi Klienta. A ob-
sługa Klienta to podstawa w każdym biznesie.

Platforma LMS poprawi standardy pracy i wiedzę produktową
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Efektywniejsze zarządzanie firmą

Platforma LMS to gwarancja pełnej kontroli nad tym, co dzieje się w Twoim biznesie w zakresie 
wiedzy i rozwoju Twoich Pracowników. To wszystko ma wpływ na efektywność zarządzania 
całą organizacją.

To tam projektujesz ścieżki rozwoju i kariery, dzięki którym Pracownicy zostają z Tobą na dłużej 
i chcą rozwijać się w ramach swojego stanowiska pracy.

To na platformie e-learningowej możesz w prosty sposób przekazać nowe informacje w firmie, 
aktualne zalecenia dla Pracowników lub przeprowadzić szkolenie z nowo wprowadzanego 
produktu lub usługi. Zarówno jako klasyczne szkolenie e-learningowe w formacie SCORM, 
jako webinar lub wideokonferencja, a także jako szkolenie w formacie video learning.

Platforma LMS ułatwi rozwój Twoich pracowników
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Lepsza komunikacja wewnętrzna
Platforma LMS ułatwi dostęp do wiedzy i obieg informacji

Ile razy w firmie napotkałeś problem pod hasłem „nikt nic nie wie”? Czas na zmiany. Platforma 
LMS w organizacji sprawia, że „wszyscy wszystko wiedzą”.

Komunikacja wewnętrzna ma ogromne znaczenie dla rozwoju biznesu. Szczególnie w post-
-pandemicznej rzeczywistości, gdy coraz więcej firm przenosi się ze świata offline do online, 
rezygnuje z wynajmu powierzchni biurowych i przenosi całą swoją działalność do internetu.

To czas, w którym czat wewnętrzny, fora dyskusyjne, newsletter wewnętrzny, video live chat, 
wideokonferencje, narzędzia do integracji Pracowników online i wiele innych funkcjonalno-
ści platformy LMS może poprawić efektywność i zadowolenie z pracy w Twojej firmie. Brak 
takich narzędzi sprawia, że wszyscy, łącznie z Tobą, tracą dobry flow w codziennej współpracy 
i kontrolę nad tym, co dzieje się w Waszej firmie. Jeśli Twoi ludzie znają się i lubią, są ze sobą 
w stałym kontakcie, wymieniają się przemyśleniami i obserwacjami, to łatwiej im się ze sobą 
dogadać, a przede wszystkim chętniej i skuteczniej pracują pod wspólnym logo na sukces 
całego zespołu.

Procesy sprzedaży, marketingu, administracyjne, księgowe i HR z łatwością da się cyfryzować 
z pomocą platformy LMS. Dobra komunikacja między Pracownikami tych działów jest nie-
zbędna w rozwoju i zarządzaniu przedsiębiorstwem.
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Talent management na serio 
Platforma LMS pomoże Ci zatrudniać najlepsze talenty z rynku pracy

Ginące CV, bałagan w zadaniach rekrutacyjnych, brak konkretnych wymagań wobec poszukiwa-
nego Pracownika, błędy w ogłoszeniach o pracę, pozostawianie kandydatów bez jednoznacz-
nej, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi o zatrudnieniu – to wszystko da się opanować 
jednym konkretnym narzędziem – platformą LMS.

To tutaj możesz zapraszać kandydatów – przyszłych Pracowników – do pierwszego kroku na ich 
nowej ścieżce kariery. Na platformie LMS możesz gromadzić wszystkie zgłoszenia, prowadzić 
rozmowy rekrutacyjne w formie audio lub wideokonferencji, przypisywać im zadania rekruta-
cyjne na kolejnych etapach procesu, oceniać je, przekazywać feedback i zapraszać do organi-
zacji w nowej roli po zakończeniu rekrutacji.

Na tym etapie rozpoczyna się cały proces talent management. Od rekrutacji przez onboarding 
po wskazanie ścieżki kariery i rozwoju, a finalnie także offboarding. Cały ten proces możesz 
zaprojektować i analizować jego efekty na platformie LMS.
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Większe zaangażowanie

Dzięki elementom grywalizacji i systemowi nagród na platformie LMS możesz zachęcać Pra-
cowników do zaangażowania i osiągania kolejnych achievementów. Nagrody, medale, odznaki 
i levele mogą być bardzo motywujące. Podobnie jak w grach online, Twoi Pracownicy mogą 
zdobywać kolejne poziomy zaawansowania np. w imię awansu, dodatkowej premii, czy po pro-
stu uznania szefa.

Platforma LMS to także świetne wsparcie dla Pracowników, którzy potrzebują więcej czasu 
i dobrej energii dla sprawnego wdrożenia w realia Twojej firmy. Jak możesz im pomóc? W tym 
przypadku świetnie sprawdzą się takie rozwiązania jak buddy w onboardingu, ankiety 180 
i 360, feedback, feedforward, czy dodatkowe szkolenia online. 

Platforma LMS zachęci do działania i nagrodzi najlepszych
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Uporządkowane procesy
Platforma LMS usprawni pracę działów HR i nie tylko

Na platformie LMS możesz zaplanować i wdrożyć gotowe procesy, instrukcje i wskazówki 
dla działów sprzedaży, obsługi Klienta, produkcji, HR i BHP, czy marketingu. Każdy Pracownik 
w organizacji będzie znać krok po kroku wszystkie procedury, które mają bezpośredni wpływ 
na rozwój całego biznesu.

Szkolenia BHP, standardy marketingowe, proces sprzedaży, system działań HR – zdefiniowa-
nie i nakreślenie ich na platformie LMS sprawia, że każdy Pracownik wie, co robić i zna zasady, 
według których powinien działać.
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Bezpieczniejsza wiedza
Platforma LMS zgromadzi w jednym miejscu i zabezpieczy firmowe know-how

Bezpieczeństwo firmowych danych i tajemnic przedsiębiorstwa to bardzo ważny element 
prowadzenia firmy. Firmowa baza wiedzy to gwarancja, że nareszcie żadna ważna informacja 
nie przepadnie w otchłani maili, plików Excel i służbowych laptopów. Szczególnie w czasach, 
gdy obserwujemy tak liczne ataki hakerskie i włamania na skrzynki mailowe. Setki Klientów, 
projektów, produktów, czy realizowanych zleceń nareszcie zostaną zgromadzone w jednym 
miejscu. Na platformie LMS.

Skuteczniejszy szef, który wie, 
co dzieje się w jego firmie

Ankiety, feedback, wywiady pogłębione z Pracownikami – nareszcie jako manager działu 
lub całej organizacji, dzięki tym narzędziom otrzymasz niezbędną wiedzę o tym, co dzieje się 
w Waszej firmie. Jak reagują potencjalni Klienci na Wasze produkty lub usługi. Dlaczego nie 
kupują lub kupują mniej, niż rok temu. 

Platforma LMS sprawi, że nie będziesz „oderwany” od rzeczywistości
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Monitorowanie absencji 
Pracowników

Na platformie LMS każdy Pracownik ma swój indywidualny kalendarz, w którym może ozna-
czać np. daty szkoleń, pracy nad konkretnymi projektami, ale także urlopy i nagłe nieobecno-
ści. Dzięki temu w kilka kliknięć dowiesz się, kogo brakuje, kto jest na urlopie i czy dany projekt 
mimo nieobecności Pracownika dalej zmierza we właściwą stronę.

Platforma LMS da Ci pełną kontrolę nad urlopami i nieobecnościami

Wellbeing

Szczęśliwi Pracownicy, których szef dba o ich wellbeing, benefity pozapłacowe, czy szkolenia 
i rozwój, to zdecydowanie większa szansa na zwiększenie przychodów Twojej firmy. Możesz 
stworzyć specjalny marketplace z benefitami i zachęcić swój Zespół do korzystania z uprosz-
czonego systemu szkoleń czy dodatkowych aktywności. Pracownicy bez niepotrzebnych maili 
i telefonów będą mogli zapisać się na wybrane przez siebie atrakcje.

Platforma LMS zadba o poczucie szczęścia i docenienia Pracowników
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Platforma LMS poprawi team building i relacje między Pracownikami

Platforma LMS sprawi, że praca w Twojej firmie będzie przyjemnością,  
a nie obowiązkiem

Lepsza integracja online

Dziś nie widujecie się w biurze, tak jak jeszcze całkiem niedawno? Potrzebujecie więcej in-
nowacyjnych form integracji Pracowników online. VR i AR, grywalizacja, warsztaty online i gry 
online to tylko kilka funkcjonalności, jakie powinna mieć dobra platforma LMS, aby integracja 
Pracowników przez internet przynosiła wymierne efekty.

Większa motywacja do pracy

Z pewnością chciałbyś, aby Twoi Pracownicy przychodzili do pracy lub realizowali swoje 
zadania na home office zadowoleni, zmotywowani i odpowiedzialni za cele i założenia firmy. 
Takie oprogramowanie jak platforma LMS może zupełnie odmienić codzienną pracę w Twojej 
organizacji. Sprawi, że będzie się chciało tu pracować. Mniejsza rotacja Pracowników i dłuż-
szy średni staż pracy to więcej ekspertów na pokładzie, niższe koszty rekrutacji i mniej zmian 
w prowadzonych przez firmę projektach.
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Która platforma e-learningowa 
najlepiej pasuje do Twojego 
biznesu?
LearnWay potrafi to wszystko zrobić za Ciebie

Wszystkie powyższe możliwości i funkcjonalności ma w sobie platforma LearnWay – polskie 
oprogramowanie, które świetnie radzi sobie na polskim i europejskim rynku. To realne wsparcie 
dla prowadzenia i rozwoju biznesu. Skorzystało już z niego ponad 1000 firm w całej Europie 
i ponad 5 milionów użytkowników. Chciałbyś razem ze swoim Zespołem dołączyć do grona firm, 
które rozwijają siebie i swój biznes z LearnWay?



17

Kontakt
Napisz do nas i uzyskaj dostęp do demo LearnWay.

 
Przetestuj platformę e-learningową, która naprawdę ma wpływ na Twoje przychody, wizeru-
nek i pozytywną atmosferę wśród Pracowników. Stwórz wspólne środowisko online wsparcia 
i rozwoju dla Pracowników, team managerów, szefów działów i zarządu.

Porozmawiajmy!
Napisz do nas: na adres sprzedaz@gromar.eu lub poprzez formularz na stronie www.gromar.eu.
Zadzwoń: +48 42 279 70 20

Więcej  informacji  znajdziesz  również  na  naszej  stronie  internetowej www.gromar.eu 
oraz w social mediach.

mailto:sprzedaz%40gromar.eu?subject=
http://www.gromar.eu
http://www.gromar.eu 
http://www.gromar.eu 
https://www.facebook.com/GroMarEu/
https://twitter.com/GroMarEu
https://www.linkedin.com/company/gromar®-sp--z-o-o-
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