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ABONNEMENT

ROADMAP
L3online.com is een online 
platform met het meest 
complete, onafhankelijke 
aanbod van trainingen en 
opleidingen voor jouw 
organisatie.
Daarbij kunnen wij ook de 
complete administratie van 
opleidingen van jou 
overnemen.

L3Online.com biedt een online platform met het meest complete, 
onafhankelijke aanbod van trainingen en opleidingen voor uw organisatie. 
L3online.com wordt standaard aangeboden in jouw eigen huisstijl, zodat 
het echt een platform van jullie organisatie is.

Kies uit één van de drie abonnementen die door
L3online.com worden aangeboden. De verschillen

in abonnementen worden bepaald op basis
van het gewenste service-niveau. 

Als klant bepaalt jij zelf welke opleidingen en trainingen in 
jouw eigen portal aan jouw medewerkers worden

aangeboden. Eigen (interne) opleidingen kunnen worden
toegevoegd. Ook kunnen budgetten worden vastgesteld.

L3online.com levert een maatwerkoplossing. Jouw eigen portal 
bevat alleen het aanbod dat jouw medewerkers kunnen

afnemen, binnen het gestelde budget. 

Na oplevering maak je gebruik van het
platform met bijbehorende service. 

Met de rapportagetool kun je de voortgang
volgen en analyses uitvoeren. 

BESPAAR OP KOSTEN VAN OPLEIDINGEN EN 
TRAININGEN VAN MEDEWERKERS!

HET RESULTAAT VAN SAMENWERKEN MET L3ONLINE.COM

Ontzorging en Efficiency
Met L3online.com kun je efficiënter plannen, is opleidingsdata op ieder moment 

beschikbaar voor je medewerkers en komt het budget niet in gevaar. L3online.com 
kan daarbij ook de gehele administratie rondom de opleidingen overnemen.Hierdoor 

kan de HR afdeling zich bezighouden met andere werkzaamheden. 

Maatwerk
Het online platform van L3online.com wordt aangeboden in jullie eigen huisstijl. Dit 

geeft herkenbaarheid voor de medewerkers. Daarnaast kunnen ook jullie eigen interne 
opleidingen, online trainingen en e-learningmodules aan het platform toegevoegd 

worden. Echt jullie eigen platform dus!

Besparing
De praktijk heeft uitgewezen dat de kosten van het gebruik van L3online.com nog 

geen 50% bedragen van de oorspronkelijke kosten, waarbij onafhankelijkheid, 
transparantie en efficiëntie worden gewaarborgd!

WIE WIJ ZIJN WAT WIJ DOEN WAT WIJ BELOVEN
Wij bieden een online 

platform dat organisaties 
en medewerkers 

ondersteunt bij het 
aanbieden, reserveren en 
afhandelen van interne en 

externe opleidingen.
L3online.com wordt 

aangeboden in de huisstijl 
van jouw organisatie.

- Education As a Service
- Compleet en Actueel aanbod

- Maatwerk in eigen huisstijl
- Geheel onafhankelijk
- Kosten besparen op 

opleidingsadministratie
- Mogelijkheid tot volledige

ontzorging

Naast het aanbieden van alle beschikbare opleidingen en trainingen kunnen wij jouw organisatie ook volledig 
ontzorgen op het gebied van het complete proces rondom opleidingen. Denk hierbij aan: inschrijven, boeken 
en reserveren van opleidingen, individuele leerpaden toevoegen, complete administratieve afhandeling en het 
toevoegen van eigen (interne) opleidingen, trainingen en e-learnings. 

L3online.com wordt geleverd in de eigen huisstijl. Hiervoor wordt bij
aanvang eenmalig een implementatie fee in rekening gebracht. 

Vervolgens zal een bedrag per maand worden berekend voor de licentie. 
L3Online.com werkt niet met langlopende contracten!

WWW.L3ONLINE.COM



FUNCTIONALITEITEN
Het platform van L3online.com kent verschillende
functionaliteiten, zowel in uitvoering als technisch. 

Hieronder vind je een samenvatting van 
wat het platform allemaal te bieden heeft. 

Ook de voordelen zetten we nog even voor je op een rij. 

• BPO | Business Process Outsourcing
• Inrichting eigen klantportal in look & feel van bedrijf
• Aanpassen van aanbod opleidingen en trainingen
• Aansluiting op HR Core Systemen middels API
• AFAS koppeling
• Veiligheid voor gebruiker en opdrachtgever
• Reguliere updates
• Archivering

• Zoeken van opleidingen en trainingen
• Aanvragen van opleidingen en trainingen
• Goedkeuren van opleidingsaanvragen
• Boeken van opleidingen en trainingen
• Bevestigen van inschrijving
• Registreren van resultaten
• Voortgang volgen en controleren
• Rapportages maken, incl. management informatie
• Budget per medewerker vaststellen

• Tot 50% reductie op administratieve kosten
• Actueel aanbod trainingen en opleidingen
• Integratie met eigen (interne) opleidingen
• Full in Control
• Opleidingscatalogus in eigen look & feel
• Overzichtelijke managementrapportages
• Mogelijkheid tot besparen op inkoop
• Platform is open source data-oplossing
• Per direct opzegbaar, “no lock-in”

1 UITVOERING

VOORDELEN

L3ONLINE.COM
“YOUR PARTNER IN  

EDUCATION AS A SERVICE”

WWW.L3ONLINE.COM

TECHNISCH 2



ABONNEMENT L1
“WITH A LITTLE 
BIT OF HELP”

Het pakket “With a little bit of help”
is het instapmodel van L3online.com.

Hierbij voer je zelf een groot deel
van de activiteiten uit. Maar
uiteraard helpen we je ook! 

Wat doen wij en wat doe je zelf? 

IMPLEMENTATIE PLATFORM
L3online.com zorgt voor de 

implementatie van het platform. 

Dit bestaat uit:
- Implementatie opleidingscatalogus

- Aanpassen naar eigen huisstijl
- Koppeling personeelssysteem (AFAS)

- Operationeel maken binnen huidige
infrastructuur
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ACTUALISEREN CATALOGUS
L3online.com zal zorgen voor de 

actualisatie van de opleidings-
catalogus. Uiteraard wordt dit
aangepast aan de wensen van 

jou als klant. Ook het invoeren van 
eigen (interne) opleidingen en 

e-learnings hoort hierbij. 

ACTUALISEREN 
LOOPBAANPADEN 

MEDEWERKERS
Hier zorg je zelf voor.

BOEKEN EN BETALEN 
VAN TRAININGEN EN 

OPLEIDINGEN
Hier zorg je zelf voor.

WWW.L3ONLINE.COM



ABONNEMENT L2
“WITH SOME

HELP”
Het pakket “With some help”

is het tweede model van L3online.com.
In dit model nemen wij al meer 

werkzaamheden uit handen.
Wat doen wij en wat doe je zelf? 

IMPLEMENTATIE PLATFORM
L3online.com zorgt voor de 

implementatie van het platform. 

Dit bestaat uit:
- Implementatie opleidingscatalogus

- Aanpassen naar eigen huisstijl
- Koppeling personeelssysteem (AFAS)

- Operationeel maken binnen huidige
infrastructuur
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4
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ACTUALISEREN CATALOGUS
L3online.com zal zorgen voor de 

actualisatie van de opleidings-
catalogus. Uiteraard wordt dit
aangepast aan de wensen van 

jou als klant. Ook het invoeren van 
eigen (interne) opleidingen en 

e-learnings hoort hierbij. 

ACTUALISEREN 
LOOPBAANPADEN 

MEDEWERKERS
De loopbaanpaden die door 

jullie worden aangeleverd worden 
door L3online.com ingevoerd in 

het platform. 

BOEKEN EN BETALEN 
VAN TRAININGEN EN 

OPLEIDINGEN
Hier zorg je zelf voor.

WWW.L3ONLINE.COM



ABONNEMENT L3
“FULL PULL 
RELAXING”

Het pakket “Full Pull Relaxing”
is het All Inclusive Pakket van 

L3online.com. 
In dit model nemen wij alle 

werkzaamheden uit handen.

IMPLEMENTATIE PLATFORM
L3online.com zorgt voor de 

implementatie van het platform. 

Dit bestaat uit:
- Implementatie opleidingscatalogus

- Aanpassen naar eigen huisstijl
- Koppeling personeelssysteem (AFAS)

- Operationeel maken binnen huidige
infrastructuur
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ACTUALISEREN CATALOGUS
L3online.com zal zorgen voor de 

actualisatie van de opleidings-
catalogus. Uiteraard wordt dit
aangepast aan de wensen van 

jou als klant. Ook het invoeren van 
eigen (interne) opleidingen en 

e-learnings hoort hierbij. 

ACTUALISEREN 
LOOPBAANPADEN 

MEDEWERKERS
De loopbaanpaden die door 

jullie worden aangeleverd worden 
door L3online.com ingevoerd in 

het platform. 

BOEKEN EN BETALEN 
VAN TRAININGEN EN 

OPLEIDINGEN
L3online.com zal zorgen voor 
het boeken en betalen van de 

opleidingen. Hierdoor krijg je nog 
maar eens per maand een 

factuur. En dat bespaart tijd en 
kosten voor de financiële 

afhandeling!

WWW.L3ONLINE.COM
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